
 

Běloch bible 
 



 
BEN Klassen 
01. Cíle tvořivosti: Čtyři rozměrný Náboženství 
02. Nikdy opět přes hadů Eyes 
03. uznávajíce Váš Enemies- otázkou života a smrti 
04. Hoax of Medicine 
05. zdravý Living - Creative způsob, jak Super zdraví 
06. Frugivora- Nalezení našeho kategorie v systému dietní přírody 
07. Přírodní výživové Klíč k Creative Super zdraví 
08. Většina Onemocnění pramení z toxemia 
09. Fasting- přírody nejúčinnější způsob, jak obnovit zdraví 
10. cukrem nejškodlivější narkotických v dějinách civilizace 
11. Medical-Drug / Chemical Complex 
12. Prolomit pouta Medical Tyranny 
13. zdravé životní prostředí - Dostat se zpátky k ekologickému zemědělství / Životní Půda 
14. Obnova náš drahocenný Topsoil- ekologického zemědělství 
15. V celosvětovém měřítku: zasahující Desert 
Model 16. Údaje přírody pro organizovaný bílé společnosti v globálním měřítku 
17. Pouze homogenní společnost může být upraven a snesou 
18. Teplota Pot- Ošklivé americký sen 
19. Civilizace Bez rasové Religion- sebezničující proces 
20. Glory a katastrofě, která byla Řím-Lekce pro všechna časová 
21. Colonization- Základní Urge na každý tvor přírody říši 
22. Magnificent White Race 
23. bílého muže kriminální nedbalost při ochraně přežití svého vlastního druhu 
24. Vůle hospodářských zvířat podkladové základě všech Life 
25. Cíl and Soul 
26. Máme Genes 
27. Ochrana naší genofond 
28. Tvořivost a eugenika 
29. Kdo potřebuje negry? nebo Eliminace černý mor 
30. příšerný Lekce San Domingo- předchůdce pro White America 
31. rasové Spectrum- Z primátů na bílé rasy 
32. Budeme Masters of Our Own Manifest osudu 
33. válce s Mexikem 1846-1848 nedokončená válka 
34. parazitů a Predators- většiny ve schématu přírody 
35. Unrelenting Warfare Mezi parazitárních Židů a jejich nešťastných obětí 
36. světového židovstva vyhlásilo válku Německu před tím, než začal jednat proti Židům 
37. Six Million Lie 
38. Rusko, Izrael a Spojené státy 
39. Izraelská Dastardly 1967 útok na U.S.S. Svoboda 
40. Brutal Pravda o inflaci a finanční zotročení 
41. Židovská Program pro Mongrelization bílé rasy 
42. Henry Ford a Židé 
43. Vyznání Jew- ničivém důsledky Pavla z Tarsu 
44. Příběh Císařovy nové šaty 
45. Pověra a Gullibility- Achillovou patou bílé rasy 



46. lehkověrnost Rating kvíz 
47. "křesťanství" Hoax- žádná Spooks in the Sky, žádné historické důkazy 
48. Strach a teror jako křesťanství absolutní zbraň 
49. peklo The Ultimate Horror Koncepce zkažený Mentality 
50. Vyjádření O ďábla a peklo 
51. křídlový šroub a Rack 
52. Spooks na obloze Swindle 
53. Podivuhodný Vztah mezi Otce, Syna a ďábla 
54. Lonesome Duch Blunder Crash vše na úkor trpícím lidem 
55. vymyslel Old Testament- Založení židovského Solidarity 
56. Několik jasné otázky Rádi bychom křesťany Vysvětlit 
57. Proč my obžalovat křesťanství tak silně 
58. Naše referenční rámec ve vesmíru 
59. Život, smrt a nesmrtelnost 
60. Quo Vadis? Rasová loajalita, rasové Zrada 
61. komplex viny a "Spravedlnost" Neuróza 
62. Love and Hate 
63. Self-Destruct Vztah mezi Helper a příjemce 
64. Právo a pořádek vs. násilí, terorismu a pud sebezáchovy 
65. Povolení bílá rasa se chránit před nepřátelským vlády 
66. Šestnáct přikázání 
67. Deklarace nezávislosti z židovského Tyranny 
68. Tvořivost a Creators- co jsme a co Nejsme 
69. Tvořivost a vláda 
70. Dvě kapitoly Pokračování 
71. Otázky a odpovědi o tvořivosti 
72. Naše organizačními cíli 
73. Fight or Die! "Nemůžeme vyhrát!" - Nejčastější Alibi z Cop-Out Mentality 
 
 

C REATIVE C  # C REATIVE C # REDO  

F ŘEDMLUVA  

Tento náš druhý publikace, je společník kniha k našemu prvnímu, N Povaha "S E terních R 
ELIGION, nejprve publikoval 21. února 1973. V první knize jsme stanovenou základní víru a 
program našeho náboženství, C REATIVITY a čímž založil C hurch o F T he C REATOR. V této 
druhé knize stavíme na víru prvního, posílí to víru, zesílit a rozšířit jej do nových dimenzí.  

Zatímco N Povaha "S E terních R ELIGION se v podstatě týká rasy a náboženství, jak to aplikovat 
na bílé rasy, v tom, T HE W HITE M o" S B Pohledové, rozšíříme tuto obavu, aby naše fyzické 
zdraví a pohody, stejně jako ochrana našeho půdy a životního prostředí na celém světě. Věříme, 
že tyto oblasti zájmu jsou pro přežití, expanzi a rozvoj nesmírně důležité bílé rasy, hlavně proto, 
protože se domníváme celé planetě Zemi jako jedinému domov bílé rasy. Můžeme tedy říci, že 
jsme v C REATIVITY mít skutečně all-inclusive náboženství, čtyři rozměrný náboženství založené 
na filosofii zdravou mysl ve zdravém těle ve zdravém společnosti ve zdravém prostředí.  



T HE C hurch O F T HE C REATOR byl založen s vydáním N Povaha "S E terních R ELIGION v únoru 
1973. To byl včleněn jako nezisková náboženská organizace později ten rok a my jsme obdrželi 
listinu od státu Florida dne 16. srpna 1973. Použili jsme pro a obdržel dopis nezdanitelných 
stavu z IRS dne 30. května 1974. Vzhledem k nepřátelství na Židy kontrolované vládou, že status 
byl pod útok za poslední rok, ve porušení Prvního dodatku práva vyplývající z Ústavy. Jak jsme jít 
stisknout ještě máme tu daň vyjmout stav. S vaší podporou, máme na mysli vykonávat naše 
práva z prvního Dodatku, Židy nebo žádné Židy, za každou cenu. Každý, kdo nám popírá tato 
práva porušuje ústavu, a tím se stanou úhlavní zločinci, které mají být loveni a postaveni před 
soud stejný jako každý jiný běžný zločinec.  

Vzhledem k tomu, publikování E terních R ELIGION N Povaha "S tato kniha vbíhá na celém světě 
a máme příznivců a dopisovatelé celou cestu z Nového Zélandu, Austrálie, Jižní Afriky na Aljašku 
a Havaj. V uplynulých letech od roku 1973 byli extrémně produktivní v reakci a zpětnou vazbu 
jsem obdržel od našich tisíců čtenářů, příznivců a členů sboru. K mému překvapení, 99% z této 
reakce byla příznivá, většina z toho velmi nadšení. Teď už vím, že jsme na správné cestě a že 
můžeme vybudovat celosvětovou náboženské hnutí za přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy, jako je 
náš závod nikdy ani nesnilo předtím. Nyní jsem přesvědčen, že jsme v C REATIVITY mají 
celkovém programu, finální řešení, konečný vyznání. Odezvy od našich bílých rasové Soudruzi 
důkladně potvrdil mé přesvědčení, že v vyznání a programu C REATIVITY leží cesta k 
zmrtvýchvstání a vykoupení bílé rasy.  

Z tradic starého Říma, nikoliv katolické církve, jsme přijali titul Pontifex Maximus jako hlava naší 
církve. Stejně jako to bylo kdysi čas ctí název vedoucího státního náboženství ve starověkém 
Římě, takže jsme teď vyzvednutí nitky dějin z tohoto velkého a nádherné bílé civilizace a 
pochoduje kupředu do nových výšin, takže temna křesťanství a pověry za námi stavět jemnější 
závod, krásnější civilizace a lepší svět. Každá kapitola osvětluje základní součást našeho vyznání 
a programu a společně tvoří základní stavební kameny naší náboženské dogma. Představuje 
tedy tělo naší náboženské doktríny, a namísto volání jim kapitol, jsme byli jmenováni každý jako 
Creative Credo s příslušným číslem.  

Naše odznaky byl navržen tak, aby odrážela náš důraz na rasovou polarizaci. "W" Samozřejmě, 
stojany na velké a vznešené bílé rasy. Koruna ukazuje, že jsme aristokraté stvoření přírody. 
Svatozář potvrzuje náš slib chránit a posvětit naše drahé krevní linie jako nejposvátnější 
hodnoty na tváři země. Nechal žádného muže stát v cestě při naplňování naší goal- přežití, 
expanzi a povýšení bílé rasy. To je konečný, nejvyšší, nejvznešenější, a pro nás nejposvátnějším 
příčina ve vesmíru.  

Členové našeho náboženství se nazývají C REATORS zda muže, ženy a děti, a samotná 
náboženství je známý jako C REATIVITY. Vzhledem k tomu, anglický jazyk postrádá vhodného 
slova, která zahrnuje muže i ženy (s výjimkou snad slovo "osoby", jak je použit érou libbers) 
jsem opakovaně používat termín White Man jako náhradník na bílé rasy. Tím chci, aby to 
pochopil Já používám toto slovo, aby zahrnovala stejně jak bělochy a bělošky, a to považuji 
bělošky přinejmenším stejně důležité pro naší rasy.  

Mnohé z nápadů rozvedenou v této knize jsou tak zcela neznámé pro většinu z naší bílé  

Rasové Soudruzi, že jsem záměrně používají opakování a využil ji značně, stejně jako já v  



N Povaha 'S E terních R ELIGION. Stejně jako v našich předčasného ukončování školní dny jsme 
byli opakovaně vrtané první v abecedě, pak ve slovech a pravopisu, v násobilky, jakož i dalších 
klíčových nástrojů učení, takže taky jsem opakovaně tloukl od různých úhlů u hlavních 
myšlenek, klíčové otázky, přírodní zákony, které se musí stát součástí nás, v případě, že bílá rasa 
je přežít. Ve skutečnosti, jak tuto knihu a N Povaha "S E terních R ELIGION je třeba číst znovu a 
znovu několikrát, dokud nejvnitřnější krédem tohoto hnutí stane se tak dokonale zakořeněná se 
stává živou součástí každého z našich bílých rasové kamarádů.  

Pokud existuje jedna věc, která stanovuje C REATIVITY na rozdíl od všech ostatních náboženství, 
je skutečnost, že jdeme přímo do věčných zákonů přírody jako nejvyšší orgán pro formulaci celé 
naší víry a pro odpovědi na všechny naše otázky, včetně našeho mravní hodnoty. Je to jeden z 
podivných anomálií historie, že bílá rasa, nejinteligentnější ze všech stvoření, byla v minulosti 
ignorována moudrost přírody ve svých sociálních a morálních zákonů, a za to jsme draze 
zaplatili. Je tragické, že bílá rasa místo toho se podíval na některé umělá Žid-vymyslel "bible" 
prošpikován lží, pověr a nevědomosti jako vrcholný "orgán" v tomto nesmírně důležitém 
segmentu své životnosti.  

Bílý muž učinil ohromující, to ano pohádkové pokrok v oblasti vědy a techniky v posledních 
několika staletí a to zejména tak v posledních několika desetiletích, to vše díky procesu 
"experimentu", to znamená, že sondování Nature s zadaných otázek a přijímá její odpovědi, a 
pak používat rozum a zdravý rozum do sebe zapadají tyto odpovědi na stále se rozšiřující 
mozaiky poznání. To Bílý muž udělal, skvěle dobře v tom, co začalo jako extrémně pomalý 
proces poté, co temný středověk křesťanství pomalu uvolnil sevření na jeho potlačován mysli. 
Postupně, a kousek po kousku, znalost běloch v oblasti vědy a techniky rostl až do dneška se 
stal neovladatelný proces daleko převyšující jeho sociální zařízení buď použít, nebo dokonce 
vyrovnat se s tímto obrovské množství znalostí.  

Na rozdíl od jeho sociální a morální pokrok byl při absolutním klidu od dob starověkých Řeků a 
Římanů Ve skutečnosti, v této oblasti jsme se vrátili zpět, a nejsou ani stejně vybavena jako byli 
naši dávní předkové dvěma tisíci lety ,  

V jazyce C REATIVITY změnili jsme to všechno. V otázkách morálky, v otázkách hodnot a 
společenské organizace, jsme šly přímo na matku přírodu s našimi otázkami a přijít dobře 
odměněn s jistými a bohatých odpovědí. Jsme si jist, že tím jsme jsou nyní na prahu velkého 
nového věku, ve kterém nyní můžeme postupovat stejně rychle v oblasti morálky, genetiky a 
sociální rozvoj jak jsme to udělali v oblasti vědy a techniky. A hodláme využít všech těchto 
několika vylepšeními ve prospěch přírody Finest- bílé rasy.  

Nežádáme nikoho, aby se co říkáme na víře. Žádáme vás podívat se na to v rozporu se 
skutečným světem, jak to je. Vyzkoušejte to proti historie. Vyzkoušejte to proti realitě přírody. 
Vyzkoušejte to proti své vlastní osobní zkušenosti v životě. Pak si o tom s otevřenou myslí a 
přijít na své vlastní závěry.  

Ještě jedna věc. Tato kniha není zamýšlen jako vědecký diskurs, ani historický přehled o bílé 
rasy. Dělám to velmi jasně po celou dobu: tato kniha a N Povaha "S E terních R ELIGION jsou 
koncipovány jako náboženské vyznání a program napsaný pro masy, jasně a jednoduše, takže 
každý s otevřenou myslí a špetkou zdravého rozumu může rozumět to a pochopit jejich význam. 



To je chtěl probudit, aby objasnila, dát směr a probudit lidi k akci. Naším cílem, opakuji, je 
přežití, expanzi a rozvoj velkého bílého závodu, v krátkém, vzkříšení a vykoupení našich lidí.  

Potřeba tvrdé a rozhodné kroky celkovým silami bílé rasy je opravdu velká, a to je velmi 
naléhavá. Nemáme víc času nazbyt. Vzrušený, organizovaný a jednotná jsme desetkrát silnější 
než všechny Židy a dalších bahenních ras dohromady. Rozdělený a zmatený jako my jsou nyní 
míříme k jistým zničením a celkové zapomnění. Židé jsou horečně zrychluje svůj program 
mongrelizing bílé rasy tady v Americe, a všude jinde v běloch panství. Jsou importu (z iniciativy 
vlády Spojených států) Vietnamci, Haiťanů, Kubánci, Mexičané a další bahenní závody od 
statisíců i po milionech. Žádná civilizace, žádná rasa může stát takový nápor na dlouho. Pokud 
bychom přijmout naléhavá a rozhodná opatření budeme brzy snížen na mongrelized hmotnosti 
Miserables, jak na Haiti, nebo v Indii.  

Nyní, když máme základy naší víry a programu dokončeno, musíme vybudovat odtamtud. Nyní 
máme Powerhouse dělat práci. V prvé řadě musíme mít co nejširší a nejúplnější rozptýlení naší 
víry. To znamená, že každý čtenář, podporovatel a člen musí stát zapáleným distributorem to 
naše posvátná kniha. Za druhé, musíme organizovat a rozšiřovat, dokud jsme přijali planety 
Země. Zatřetí, pokud tak učiníme, musíme bojovat o kontrolu naší celkové osud ze z rukou 
našich nepřátel, do silných a pevných rukou naší vlastní rasy, bílé rasy.  

C REATIVE C REDO # 01  

G OALS C REATIVITY: T HE F OUR D IMENSIONAL R ELIGION  

Budování krásné Nového světa. My C REATORS jsou stavitelé. Jsme odhodláni k myšlence 
vybudovat krásný svět tak odlišné, a tak vynikající předloženého ten, který jsme C REATORS této 
generace se zapíše do historie jako revolucionáři, kteří programovým nástupem do zlatého věku 
lidstva.  

Zdravou mysl ve zdravém těle v Sound společnosti ve zdravém prostředí. To, v jednom 
jednoduchém výrazu shrnuje srdce našeho programu. To je důvod, proč říkáme C REATIVITY 
čtyři rozměrný náboženství.  

Dalekosáhlé. Vzhledem k tomu, to vše může znít jednoduše, v jeho důsledky náš program je tak 
farreaching, tak důkladné a tak revoluční, že její plné důsledky nebudou zcela pochopeny na 
nějakou dobu přijít.  

Zatímco myšlenka na zdravý rozum ve zdravém těle už bavit ve filozofii staří Řekové, jsme 
zaokrouhlení na to, že základní myšlenku do včetně zvukového společnost, zdravou závod a 
zdravý světový prostředí na této planetě Zemi. Tento součet ztělesňuje celou filozofii jako 
základní dogma našeho náboženství. Navíc, naše myšlení ve všech záležitostech je v 
celosvětovém měřítku a objímá celou planetu Zemi.  

Naše Zlaté pravidlo. Zatímco my jsme nesmírně hrdí na úspěchy bílé rasy v celé rozpětí dějin a 
civilizace, nejsme zvláště hrdý na zbabělého a idiotský pozici současná generace umožnila sama 
zvrhnout. Nicméně, bílá rasa je přírody Elite, nejvyšší živá bytost vyrobil ve všech věky. My C 



REATORS, že členové této elitní jsou vrcholně zájem o blaho a budoucnost pro bílé rasy. 
Zajímáme se o záchranu bílé rasy ne tolik na to, co je dnes, ale co jeho vynikající budoucí 
potenciál může být, pokud to bude pokračovat na úmyslné programu upbreeding sebe a 
zlepšení jeho svět. Náš program a naše víra jsou navrženy tak, aby podporovaly ty nejlepší 
zájmy bílé rasy, aby bylo možné dosáhnout obrovský potenciál, který je jeho pravý osud. Z 
tohoto důvodu je srdcem našeho kréda toto: Co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší ctnost; co je 
špatné pro bílé rasy je konečný hřích. Říkáme tomu naše zlaté pravidlo, a ještě několikrát v naší 
první knize zdůraznila tuto základní krédo,  

N Povaha 'S E terních R ELIGION.  

Vzkříšení a vykoupení z bílé rasy. The White Man je nesmírně kreativní. On je největší stavitel 
svět kdy poznal. On je stavitel ze světových civilizací a říším. Neomezený a nerušený, co bílou 
rasu může dosáhnout kolektivně, když správně uspořádán je skutečně fenomenální a ukážou. 
To je cílem C hurch O F T he C REATOR rozvíjet a přinášet o tomto obrovským potenciálem. 
Vynášení tento fenomenální potenciál, je to, co máme na mysli vzkříšení a vykoupení bílé rasy. 
Naším nejvyšším cílem je prosazování nejlepších zájmů bílé rasy. Ne cena je příliš vysoká, není 
boj příliš tvrdý. Rádi úmyslu zaplatit ke splnění tohoto ušlechtilého cíle, bez ohledu na cenu.  

Světová revoluce pivovarnictví. Ať se nám to líbí nebo ne (a my C REATORS přijímám ho) 
dalekosáhlý revoluce je nyní ve stavu zrodu. Ať se nám to líbí nebo ne, hrozící pozdvižení se 
chystá obrátit vzhůru nohama bezprostředních záležitostí lidstva úplně a neodvolatelně. 
Příchod revoluce se buď bude naprosto zvrhlé lidstvo do horda bídných ztracených existencí, 
nebo by mohl být započat v krásné zlatý věk Superman a brilantní budoucnost mimo ni. My C 
REATORS jedou na vlně budoucnosti, a předvídáním a plánuje, že budoucnost jsme odhodláni 
pomoci plíseň to takovým způsobem, že my, naše děti a budoucí generace mohou těšit na 
bělejší a jasnější World takové velkoleposti as rozvrhnout představivost.  

The Future World hodláme stavět. Stručně řečeno, tady jsou jen některé z obecných zásadách 
lepší svět jsme odhodláni budovat.  

Jasnější svět krásných, zdravých lidí. Svět bez rakoviny. Svět bez srdečního onemocnění. Svět, ve 
kterém tam bude mnohem větší důraz kladen na budování zdraví spíše než léčení nemoci, a ve 
kterém výborný zdravotní stav bude normou spíše než výjimkou. To máme v úmyslu dosáhnout 
pomocí programu, který nazýváme zdravý Living. Budeme mít několik kapitol na toto téma. 
Předpokládáme budoucí svět, v němž inteligence průměrného jedince bude výrazně zvýšen v 
každé následné generace. Svět bez šílených azylů, idiotů, nebo blbci. Čistý svět, ve kterém tam 
bude jen velmi málo znečištění životního prostředí. Svět prakticky bez zločinu, ve kterém každý 
muž, žena nebo dítě může chodit kdykoliv během dne nebo v noci beze strachu z napadení; svět 
práva a pořádku; svět bez chudoby; svět, ve kterém budou kreativně a výdělečně činný každá 
osoba, v jedné cestě nebo jiný během své doby životnosti, po celý život, který bude prodloužen 
nad rámec toho současného světa. Nicméně, ať mě rychle zdůraznit, že nejsme zdaleka tak 
velký zájem prodlužuje životnost i zvyšování zdraví a kvalitu života jedince tak dlouho, jak to 
vydrží. Delší životnost je pouze jeho vedlejší přínos v důsledku vynikající pohody.  

Rasové problémy vyřešit. Budoucí svět tak, jak ho představit, nebude mít žádné rasové 
problémy, žádné jazykové bariéry a žádné bratrovražedné války. Bude to dobře živené, ale 



nebude mít žádné problémy přelidnění nebo shlukování. Ani to bude mít případů nedostatku 
potravin, zásobování energií nebo zdroje. K dispozici bude hojnost pro všechny. Šťastný, 
zámožný a dobře zaoblené život bude mít na dosah ruky pro všechny.  

Pověry pryč. Vidíme svět, v němž bude pověra, strach z pekla, a "strašidla na obloze" zahrabaný 
s pověrami našich barbarských předků. Už se pověrčivost být využit k zisku o Con-umělců, mučit 
a ovládnout mysl lehkověrný. Těšíme se na světě, kde se muž a žena mohou zapojit do 
zvyšování rodinu jemné, krásné, zdravé, inteligentní děti v ekonomickou bezpečnost. Budou mít 
zaručené vyhlídky na stabilní budoucím světě, ve kterém lze očekávat, že jejich děti také mohou 
těšit na tu samou příležitost, když vyrostou.  

Přináší snů k realitě. To je budoucnost svět kreativity, které jsme představit. Vysoký pořadí, 
říkáte? Fantastický? Nemožný Utopia pouze zamýšleny snílky? Možná. Ale my jsme nejen 
představit to, jsme odhodláni udělat maximum, aby byl do bytí. Nejsme jen snové vizionáři, ale 
naopak, máme konkrétní plány, realistické programy a militantní vyznání, aby byl kolem. Ty jsou 
součástí tohoto programu, můj drahý bílé rasové soudruhu. S vaší pomocí jsme nejen to 
zvládne, musíme to udělat a uděláme to. Je to naše náboženství, naše víra, naše důvod k bytí. 
Zůstaň s námi do poslední stránky a úplně poslední slovo toto, W HITE M o "S B Pohledové a 
dozvíte se, jak to bude probíhat, a proč je třeba udělat, a jak můžete být hlavní účastník v 
historii nejvíce vzrušující a tvořivé podnikání.  

* * * * *  

Dnešní svět v pozdvižení. Máme již bylo uvedeno, že drastické revoluce na celém světě je nyní v 
procesu, nikoli revoluce naší dělá. Potíž s většinou revolucemi v historii bylo, že obvykle byli 
velmi destruktivní, a zanechal následky smrt, ničení a anarchie. To je zabránit takovému velkou 
katastrofu z děje na své děti a dolu a jejich budoucích potomků, že naděje a plány C hurch O F T 
HE C REATOR se vyvinuly. Jedná se o náboženský program, jako je bílá rasa nikdy předtím 
představoval v celé své brilantní, ale tragické historie za posledních 6000 let.  

Nemocný svět. Podíváme-li se na dnešní svět v poslední čtvrtině 20. století se zjistí, že je to 
velmi nemocný svět. Je tělesná nemocný, mentálně nemocní, duševně nemocný, společensky 
nemocný, ekonomicky špatně. Je rasově a eugenically nemocný. Nejen, že je to nemocný ve 
všech těchto ohledech, ale to je zdánlivě zhoršuje každým rokem bez viditelného řešení v 
nedohlednu. Je tomu tak zejména v "civilizovaném" část, která v podstatě zahrnuje bílé rasy.  

Tělesné nemoci. Rakovina je nyní číslo jedna vrah nejen dospělých, ale i dětí. Srdeční 
onemocnění, rakovinu a další degenerativní onemocnění zabíjejí více lidí než kdy předtím na 
znepokojivě rostoucí mírou, bez viditelného řešení v nedohlednu. Zdravotnické a lékařské 
náklady jsou spirálovitě za nemožnou rychlostí a nikdo neví, kde to všechno skončí. Lidé jsou 
polykání pilulek miliardy a požitím jedovaté drogy rychlostí nikdy zvažované předtím, ale nejsou 
stále zdravější, jsou stále nemocnější. Psychiatrické léčebny a šílené útulky jsou přeplněné a 
bující jako nikdy předtím v historii. Lidé, jak jsme již uvedli, jsou nemocní na mysli, v těle, a v 
duchu, a stále nemocnější.  

Selhání lékařské vědy. "Přijímaný", "ortodoxní lékařská metoda" nebyly vyřešení problému. Ve 
skutečnosti, jak ukážeme později, oni byli Skládání problému a dělat to horší.  



Ale nezoufejte. My z C hurch O F T HE C REATOR mít důkladnou a komplexní řešení. To je dobře 
stojí za váš čas, aby nás vyslechnout až do samého konce, a pak se věnovat sami přinést zlatého 
věku jsme se zmínili dříve. Jen mějte otevřenou mysl a čtěte dál. A především, myslím.  

Ekonomicky nemocný. Pojďme se nyní podívat dále na problém. Řekli jsme, že svět je také 
nemocný ekonomicky, a dostat nemocnější. Podívejme se nyní na Ameriku zejména, který v 
tomto okamžiku je stále nejbohatším, nejbohatší země na světě a stále sen a naděje všech 
zaostalých bláta národů světa. Nejen, že je stále ještě naděje a závidět celý svět, ale díky své 
štědrosti je nyní (nesmyslně) dotuje více než sto dvacet jiných zemích a pomáhat (a) na 
sloučeninu populační explozi v zaostalých bláta závodů, a ( b) bourací a do zástavy svou vlastní 
budoucnost do bankrotu. Ale i když je No.1, v Americe, stejně jako ve zbytku světa, že 
ekonomika je nemocný, nemocný, nemocný, a dostat nemocnější. Naše státní dluh prudce roste 
do astronomických čísel. Toto zvýšení není stabilizaci, ale naopak zrychluje za nemožnou 
rychlostí, která může hláskovat pouze ekonomický kolaps a bezcennou měnu. Nezaměstnanost 
a sociální válce jsou roste tempem, které nemůže jít dál. Toto je dále zhoršuje zrádné vlády, 
která podporuje parazity a freeloaders zvýšit a znásobit tím, že usnadňuje, a v některých 
případech (zejména u černochů) výhodnější plemeno a nebude fungovat. Naše nedostatek 
pohonných hmot se stávají stále aktuálnější, a naše závislost na dovozu z nepřátelských cizích 
zdrojů se dramaticky zvyšuje každým rokem. Ceny a inflace stoupají a žádný konec je v 
nedohlednu.  

Mohli bychom citovat stohy a stránky statistik, ale oni by být zastaralé dlouho předtím, než tato 
kniha je zveřejněna. Naším cílem není zde přebývat na takové, ale jako stručně, jak je to možné 
uvést situaci, která existuje. Je to situace, které jste jistě již plně uvědomuje, a to je tohle, že 
ekonomika Ameriky a zbytku světa je sick- a dostat nemocnější každý rok. Ve skutečnosti, 
třetina na světě je již hladoví zatímco počet obyvatel neustále explodující mimo čtyři miliardy 
značku a stále zdvojnásobení ve stále dál kratších intervalech. To nemůže jít na této cestě 
mnohem déle. Existuje již rachot světové pozdvižení, a to přijde stejně jistě jako vyjde slunce na 
východě zítra ráno.  

Výchovně špatně. Pokud se podíváme na další oblasti vzdělávání, zjistíme, že se nikdy v naší 
historii byly naše školy, vysoké školy a univerzity v takovém stavu zmatku, jako jsou dnes. S 
Nejvyššího soudu a náš cizí státní zřízení vynucovat tyranskou program školního převážení 
autobusem a nucené integraci závodů jako celku, náš celkový vzdělávací program je v troskách. 
Místo toho, aby školy bytí klidný místo, kde se děti mohou naučit jemnější věci v životě a 
připravit se na lepší budoucnost, naše školy se staly žumpy sváru, zločinu, narkotika a obecně 
povinná složené z bídy pro učitele a žáka. Z pohledu rodičů pohledu, se staly povinné vězení, ke 
kterým jsou nuceni poslat své děti pět dní v týdnu na obrovské a stále rostoucí náklady. V 
takových státem kontrolovanými věznicích mohou očekávat jejich děti učit se velmi málo, že je 
buď dobré nebo užitečné, ale vím, jejich děti se seznámí s trestnou činností, drogy, sprostá 
slova a stále se zvyšující hordy nepřátelských a semi-divocí negrů.  

Vysoké školy zhoubný pro naše mladé lidi, drahé pro rodiče. Na vysoké školy a vysokoškolské 
úrovni, rodiče mohou očekávat, že zaplatí za program Miseducation, které jim ožebračí po dobu 
čtyř až osmi let. Co mohou očekávat, že jejich nyní rozrostla děti učit na vysoké škole? Za prvé, 
budou jejich děti byly vystaveny masivnímu znečištění mozku programu závodního míchání. 
Jejich receptivní, ale ne příliš diskriminační mladé mysli bude řečeno, znovu a znovu, že by měly 



smíchat s negry, intermarry s negry. Budou řečeno, že negři nejsou rovny pouze bílé rasy, ale v 
mnoha ohledech lepší. Budou řečeno, aby se stydět za své hrdé a slavné Bílé dědictví a 
zatěžovat s obrovským komplex viny, protože bude vtloukáním znovu a znovu, že bílá rasa je 
zodpovědný za všechny křivdy světa, a že negři a bahenní závody jsou "rozvíjející se" hrdinové. 
Budou učeni nenávidět své rodiče, nenávidět jejich White dědictví, a nenávidět svůj vlastní 
závod. Budou řečeno, že myšlenky, způsoby, režimy, zvyky a tradice svých rodičů a předků jsou 
staromódní, pozadu a haldy opovržení a výsměchu na ně. Stručně řečeno, budou učil milovat 
Židy, negry a nenávidět svou drahocennou bílou rasu.  

Morální kodexy zničeno. Ale to není konec škody rodiče mohou očekávat, když na obrovské 
oběti pošlou své potomky na vysokou školu. Mohou očekávat, že morální kodexy, v nichž [k] 
celý život bude zle potlučený, ne-li rozbité a zcela zlikvidován živil své děti. Mohou očekávat, že 
jejich osobní návyky a vzhled degenerovat k tomu dlouhé vlasy hippie, konečný Slob. Mohou 
očekávat, že jejich potomci budou s největší pravděpodobností se seznámí s užíváním drog, s 
šancí vysoké, že podlehne drogovou závislostí a být zničených po zbytek svého života.  

Rodiče mohou očekávat, že se značná část bude absolvovat vysokou školu, aniž by byla schopna 
řádně číst, psát nebo mluvit anglického jazyka.  

Horentní cenu. Pro všechny to bude rodiče zaplatí obrovskou cenu v ekonomické těžkosti, 
emoční stres a napětí, a ke škodám na jejich nejcennější possessions- svých dětí.  

Skutečně, vzdělávání je dnes velmi maligní a stále více tak po celou dobu. Opět platí, že 
"ortodoxní", "Přijaté" přístupy nejsou problém vyřešil. Naopak, oni zhoršuje problém a bylo 
ještě horší.  

Eugenika a Dysgenics. Alarmující je například výše uvedených nemocí může být (a to je značná), 
nejproblematičtějším, trvalé poškození ze všeho je naložili na nás, bílá rasa, v oblasti rasy a 
genetiky. Je-li současný trend pokračovat, bílá rasa, nejvyšší výtvor přírody, bude biologicky 
zničena a vyhlazeni v další jedné nebo dvou generací. Bylo nám řečeno, znovu a znovu o 
obrovské populační exploze, která se nyní děje. Ale nejvýznamnějším faktorem, který byl 
spiklenecky držel od nás je toto: zatímco bahno závody jsou explodující mílovými kroky, bílá 
rasa je nejen rychle zmenšuje, ale je mongrelized do zániku. Do té doby, negři, Mexičany jsou 
hinduisté, čínské, Indonésané, smíšené plemena Jižní Ameriky a stovky dalších mongrelized 
druhů bahenních závodů se rozšiřují za fantastickou rychlostí, rychlost nikdy předtím svědkem v 
historii.  

Exploze bláta závodů. A proč jsou bahno závody náhle exploduje? Vzhledem k obecně 
prospěšných politik běloch ze dne jim dotovat s jídlem, s zdravotnické techniky, průmyslové 
techniky, a přímých podpor peněz, grantů a darů, to vše na úkor bílé rasy, všichni na úkor bílé 
rasy a na prospěch z rychle se rozvíjejících bláta závodů. Jak uvidíme později, takové idiotské 
politiky hláskovat sebevraždu bílé rasy a proliferaci podnormální bláta závodů. Důsledkem 
takového sebevražedného politiky bude zhroucení civilizace a svět hladoví, škrábala bahenní 
závody, svět chaosu, hladu a anarchie. Nastiňovat takovém světě již lze vidět v příkrém osnovy 
na mnoha místech v dnešním světě pro někoho, kdo se stará dívat s otevřenýma očima. Několik 
příkladů Haiti, Indie, bývalé Belgické Kongo, kde byl bílý muž vyhnán zradou jeho vlastního 
(židovské) vlády v Belgii, jen abychom jmenovali alespoň některé. Obecně platí, že všechny 



Afriky na sever od Rhodesie a Jižní Africe překypoval anarchie, hladu a rasové degenerace. 
Dokonce i Jižní Afriky a Rhodesia jsou odsouzeny ke kolapsu a vrátit se do džungle, je-li 
přítomna šílený kurz je sledován. V době psaní tohoto článku Rhodesii, podporovaný zradou 
zevnitř, z Anglie a Spojených států na vnější straně, již byla přijata žádnou odpovědnost za 
negry.  

Steady genetické degenerace. Je tu ještě jeden faktor, který musí být uveden v rasové 
degeneraci lidstva jako celku a bílé rasy zvláště. Dokonce i v bílé rasy samotné se ustálí otěr a 
degenerace genetického zdraví závodu. Dokonce i mezi těmi bílé rasy, které nebyly 
kontaminované závod míšení s hliněných závodů genofondu se degeneruje a jít kopce dolů. 
Proč? Vzhledem k šílených politiky jsme byli přijímání v medicíně, v politice, v oblasti vzdělávání 
a zejména v náboženství.  

Takže teď se dostáváme k jádru problému. Svět je maligní ve všech hlavních oblastech jsme 
zmínili, protože v podstatě naše myšlení bylo, a stále je nemocný. Mysl bílého muže se stala 
velmi zhoubné a ve skutečnosti, sebevražedné.  

. Nemocní Minds podstata problému Budeme nyní konstatovat, základní předpoklad, který 
budeme opakovat a zdůraznit znovu a znovu v této knize: Většina našich problémů je v mysli. 
Všechna řešení těchto problémů také vznikat v mysli.  

Nezapomeňte, že jsme uvedli hned na začátku, že naším hlavním cílem je:. Zdravou mysl ve 
zdravém těle ve zdravém společnosti ve zdravém prostředí, pouze pokud budeme zacházet jako 
celek budeme schopni řešit naše velké množství problémů. Přitom C my REATORS tvrdí, že 
musíme začít s myslí. Musíme v první řadě narovnat naše myšlení a přinést svou mysl do oblasti 
zdraví a zdravého rozumu. Předtím, než můžeme to udělat musíme očistit mysl znečištění a 
zamoření, které nyní paralyzovaly a zastřít jeho myšlení. Dokud tak učiníme, nejsme schopni 
logicky myslet. Například ve stoletích před Kolumbem, téměř všichni lidé věřili, že Země je 
placatá. Do té doby chybný nápad byl očištěn od svých myslí, myšlenka, že svět je kulatý 
nemohlo být vyhověno ve stejném mozku. A dokud myšlence, že svět byl kulatý bylo všeobecně 
přijímané, malý pokrok by mohla být provedena v plavbě, průzkumu, objev a další rozšiřování 
bílého muže horizontu.  

Ucpané Suicidal nápady. Stejně tak v oblasti rasy, náboženství a eugeniky, tak dlouho, jak je 
naše mysl přeplněná s hmotností nemocných a sebevražedných myšlenek, nápadů, které jsou v 
podstatě falešný, jen malý nebo žádný pokrok, mohou být vyrobeny v těchto oblastech, 
oblastech které jsou nejdůležitější pro přežití bílé rasy a civilizace sama. Opět zdůrazňujeme, že 
"uznávaný" a "ortodoxní" představy o rase a náboženství nejsou problém vyřešil. Naopak, oni 
zmatené a zhoršuje problém a jsou velmi příčinou.  

Detoxikace bílý muž mysli. Je to jeden z cílů této knihy především dekontaminaci běloch 
veškerého odpadu, odpadky a jedu, které se nahromadily v jeho mysli kvůli nemocné 
náboženství a nemocným vzdělání, s níž jeho mysl byl naočkovaný v průběhu mnoha tisíciletí. Je 
tedy naším cílem nahradit ty nápady s zdravé, konstruktivní a tvůrčího myšlení, nápady, které 
jsou založeny na nejvyšší ze všech pravd: věčné a neměnné zákony přírody.  



Naše čtyři Dimensional Religion. Řekli jsme, že naším cílem je vybudování jasného a krásný svět 
dosažením zdravou mysl ve zdravém těle v Sound společnosti ve zdravém životním prostředí. 
Také jsme řekli, že skutečné místo pro start je s mysl. Nicméně, s cílem učinit budeme jít na to 
oklikou a start v středního a to, jak můžeme dosáhnout zdravém těle.  

Jedovaté drogy základ moderní medicíny "." My všichni chceme mít zvuk, zdravé tělo, ne? 
Chceme-li mít tělo bez rakoviny, oproštěni od onemocnění srdce, prosté většiny 
degenerativních onemocnění, které trápí "moderní" civilizaci, ne? V první části této knihy 
budeme vysvětlovat a prozkoumat, jak je to již možné bez použití drog, chirurgie nebo radiace, 
zkrátka, aniž by jejich program "ortodoxní" v "střih, vypalování a jed", že moderní medicína je 
tak zamilovaný použití jako "lék". Také jsme odhalit, jak American Medical  

Asociace (AMA), Food and Drug Administration (FDA) a American Cancer  

Society (ACS) a řada jejich pomocných zařízení, ve spolčení s Židy kontrolované sdělovací 
prostředky již po mnoho let vstoupil do začarovaného spikleneckým kampaně potlačit všechny 
tyto informace od vás buď dosáhnout, nebo zdiskreditovat, pokud byste náhodou narazit na 
něj.  

Zdravý Obytný- naše zdraví filozofie. V první části této knihy budeme mít řadu kapitol nejen na 
téma zdraví, ale také na související téma, čisté a zdraví prospěšné prostředí. Ti dva spolu a jsou 
nedílnou součástí naší filozofie pro přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy. Říkáme tomu, naše 
filozofie celkové zdraví, zdravý Living.  

Ale dříve, než se pustíme do C REATIVITY " S filozofií zdravý životních a super zdraví, chci se 
věnovat další dva kapitol v první kterým se stanoví několik základních zásad vyplývajících z 
povahy týkající celý život. To bude náš výchozí bod pro mnoho více takových principech později.  

C REATIVE C REDO # 02  

N EVER ZISK T HROUGH S ERPENTS E ANO  

Předpokládejme následující situaci. Mladá průkopnický matka žijící v primitivním kabině v 
raném západě s manželem a třemi dětmi. Mladí lidé ve věku šest, čtyři a dvě pořadí, a další je 
na cestě. Děti jsou všichni spí ve stejné malé místnosti.  

Věčný nepřátelství. Jednoho rána se na matčině zděšení najde chřestýše s newlydelivered 
snůšky za jednu z postelí dětí. Není nejmenších pochyb o tom, v matčině mysli, pokud jde o to, 
co musí udělat. Okamžitě dostane své děti z této oblasti, zvažuje získání největší klub v dřevníku 
u krbu a kluby k smrti chřestýše a jejího dítěte potomstvo.  

Neslučitelné konfliktu. Teď samozřejmě tam je ostrý střet zájmů zde. Je zřejmé, že obě strany 
konfliktu, a sice, matka a její rodina na jedné straně a chřestýše na druhé straně, mají okamžité 
a naléhavě protichůdné názory. Oba názory jsou navždy neslučitelné. Jsou velmi nepřátelský a 
naloženo s emocemi. Oni jsou ve skutečnosti otázkou života a smrti. Obě strany se nemohou 



přežít ve stejném ložnici, a ve skutečnosti, z bodu matky pohledu je chřestýš je sama o sobě zlé 
hrozbu pro sebe a svého  

Rodina, bez ohledu na to, kde existuje. Tam moci být žádná vyjednávání, žádný kompromis, ne 
smíření, jen přežití jedné nebo druhé straně.  

Snake hledisko. Ale předtím, než půjdeme dál do bodu matky pohledu, podívejme se na to z 
bodu Chřestýš je úhel pohledu. Nechte nás pohledem chvíli na něj skrze oči hada. Ve 
skutečnosti, dejte nám předloží ji z pozice typického krvácení-Heart liberálního je úhel pohledu 
a ozdobit ji s některými z útržkovým trhavých, soucit, navozující klišé, že titíž krvácení-srdce se 
staly tak odborník v oblasti tahá za vaše city.  

Liberální humanitární verze. Zde je chudý chřestýše v ohrožení života. I ona je jedním z Božích 
tvorů, s právem na život, svobodu a štěstí. Také ona má právo na přežití a právo zvýšit její 
rodinu v míru komfortu a bezpečnosti. Kromě toho, že je matkou. Je to dobrá matka snaží 
ochránit její mladé potomstvo. Našla pěkné teplé místo pod postelí a považoval za svůj domov. 
A proč ne? Zdálo se, že více v teple a chráněné před nepřízní počasí než více nepřátelské, za 
studena exteriéru. Skutečnost, že někdo jiný postavil dům byl bez zvláštního zájmu k ní. Byla to 
její hnízdo! To byl její domov! Toto bylo kde její děti se narodily!  

Koneckonců, had mohl uvažovat, že ona a její předkové potuloval že prérijní půdu dlouho 
předtím, než se tyto Bílá vetřelci přišel a začal orat svou půdu, vytrhávání jejich hnízda, a 
obecně, zabíjet a ničí jejich druh. Tito bílí osadníci byli jejich většina hořkých nenáviděl 
nepřátelé! Zabij je! Nehodící se v této Bílé matku! Udeřit ji s jedovatými tesáky a aplikovat 
smrtící jed do jejího krevního oběhu tak rychle, jak je to možné! Zbavit zemi na ni, její děti a její 
druhu!  

Jednalo by se o myšlenky, které by byly poletování prostřednictvím mysli chřestýše, pokud to 
sama mohla vyjádřit. Vzhledem k tomu nemůže vyjádřit slovy, dojde ke krvácivým-srdce 
liberální názor slévač by rád to pro ni a šíření jejího pohledu skrz sdělovacích prostředků na 
světě, a to zejména v případě, čímž by mohl diskreditovat, oslabit a podkopat pozici bílé rasy.  

Mateřský hledisko. Tolik k bodu hada pohledu. V tomto okamžiku jsme se dívali na to brát jako 
viděný očima hada. Při pohledu na něj z bodu matky pohledu, had představovalo bezprostřední 
nebezpečí pro ni, její děti a manžela. Byla to nebezpečná plaz, který je vybaven jedovaté tesáky, 
druh varmint, která byla žádného pozemského užívání k ní, nebo kohokoliv jiného. Byl to 
ošklivý, trestuhodné, instinktivně strach-inspirativní, a strašná nebezpečí pro její rodinu. Téměř 
instinktivně, když udeřil na chřestýše a její mláďata k smrti co nejrychleji a hodil zbytky z jejího 
domu. Instinktivně udělala to, co příroda říká každého druhu do- chránit svůj vlastní druh a 
zničit to, co je hrozbou pro vás, vaši rodinu a svůj vlastní druh.  

V případě průkopnické matky "svého druhu" bylo bílé rasy. To ani zahrnují celou "lidskou rasu". 
To ani obsahovat nepřátelské divoké Redskins, kteří se potulovali po zemi, a kteří také byli 
hrozbu pro svou rodinu a své bílé rasové kamarádů.  

Věčný konflikt tohoto druhu. To, v jasném obrysu, představuje konflikt, který každý druh 
přírody je konfrontován s dneškem a byl od nepaměti. Bude to tak věčně v budoucnosti. V 



úlisný liberálové a krvácení-srdce by se nám věřit, že věci jsou nyní, a že všichni máme větší, 
celkový společný zájem, který sdílíme jiný. Musíme se naučit žít a nechat žít, říkají nám. 
Dokonce jít dále a říkají, že musíme pomáhat chránit každého druhu, bez ohledu na to, jak 
škodlivé pro nás, nebo jak se k ničemu. To se týká nejen do světa zvířat, ptáků, ryb a hmyzu, ale 
i zachování a šíření nižších druhů tohoto velkého catch-all: závod "člověk". To zahrnuje kanibaly, 
australské buše, doplňujících divochy, kteří žijí na stromech v filipínských ostrovů, nebo head-
lovecké kanibaly na Nové Guineji, nebo v džunglích Amazonky. Bez ohledu na to, jak dozadu, 
hloupý nebo neužitečné tyto kmeny jsou, to je "křesťanskou povinností" bílé rasy chránit, krmit, 
aby jim živit, a je-li to nezbytné, aby jim udržet chov, dokonce hlídat pro ně jako my dělat teď 
pro mnohé z indiánů, kteří by brzy zemře, jestli odešel starat se pro sebe v soutěži s bílým 
mužem civilizace.  

Suicidal Křesťanská filozofie. Židé a křesťané dokonce jít dál. Oni nám to říct jen to bychom měli 
"žít a nechat žít", ale oni nám říkají, abychom milovali své nepřátele a dobře čiňte těm, kteří 
škodolibě použití nám. Vzhledem k tomu, křesťanství v podstatě se vyžívá ve světě fantazie a 
imaginárního, jako filozofie je, samozřejmě, jeden z sebevraždu a hlouposti. Dobrovolně 
spolupracují při sebevraždě své vlastní rasy, jde daleko za myšlence "žít a nechat žít!"  

Žádné obavy o bílé rasy. V průběhu celé této idiotské krvácení-srdce filozofie, tam kupodivu se 
zdá být jedním zásadní kus chybí. Je zajímavé, že tyto dělat Dobráci srdce 'krvácet hojně pro 
aligátoři, s chřestýši, Indy a negry, tam nikdy se zdá být ta nejmenší starost o přežití 
nejkrásnějších druhů přírody z all-bílé rasy. Zatímco stohy propagandy bylo napsáno o tom, jak 
důležité je zachovat posledních 50 černému jeřáby, bez krvácení-srdce dělat dobrodinec někdy 
propagována, že velká bílá rasa sama o sobě je klesající a zmenšovací druhy, že je to opravdu 
ohrožený druh na své cestě k zániku.  

Liberální filozofie Suicidal. Je to neobyčejně zvláštní a divné, protože velká část těchto liberálů, 
krvácení-srdce a dělat Dobráci, kteří dělají vše, křik, jsou samy o sobě členové bílé rasy.  

Jak se to stalo, že bílá rasa, jejichž inteligence ve věci vědy, civilizace a kultury je tak daleko 
dopředu některý z barevných hliněných závodů, že je zcela nevědomý a lhostejný o jeho vlastní 
přežití, přesto učiní taková velká úkolů o přežití a pohodu nejen spodinou společnosti, ale i 
blaho své vnější a vnější nepřátelé?  

Musí si naše myšlení rovně. Za účelem zodpovězení této podivné dilema, musíme v první řadě 
dostat naše myšlení rovně. Existuje celá řada faktorů, které přinesly bílé rasy na pokraji 
sebevraždy a sebedestrukce av neposlední řadě z nich je zmatené filozofie, která je vysilující 
běloch mozek. Někdo byl manipulaci s myšlenkových pochodech bílého muže. Kdokoliv, že 
někdo je, že nemají zájem o blaho bílý muž, ale spíše jeho zničení.  

Bílá rasa naše jediná starost. Tak ať nám analyzovat situaci, jak jsme se dostali tak zmatená , aby 
pomoc naše nepřátele a zcela postrádají zájem o naše vlastní přežití.  

Když řeknu, že "naše" přežití, mluvím o bílé rasy, protože jsem ptáka, nebo aligátor, nebo negr, 
nebo indický nejsem. Jsem členem bílé rasy a jako takový jsem především obavy o blaho bílé 
rasy, [a] jeho přežití, expanze a povýšení.  



. Přežití nutně na úkor ostatních tvorů Nyní se jasně uvést jeden prvořadý fakt života: zájem a 
blaho jednoho druhu života na tváři této země může být, a obvykle znamená, nutně konfliktu s 
jinou. Není tam žádná taková věc jako "společné dobro" , aby každý tvor na tváři této země. 
Když kojot přinese domů králíka ke své rodině, to dělá dobré jídlo pro rodinu kojot, ale to 
vysvětluje smrt a tragédii pro rodinu králíka. Když Chloubou lvů v africké Veldt podaří strhnout 
zebra, dočasně vysvětluje jídlo a dostatek pro lví smečky, ale to je smrt a zkáza pro zebry. Když 
horda kobylek napadne pole zemědělce, kukuřice, to vysvětluje destrukci pro kukuřici, pohroma 
pro zemědělce, ale jídlo a dobrou výživu kobylek. Zájem kobylky, a zemědělci nejsou stejné. Oni 
jsou diametrálně odlišné.  

Přežití svého druhu. A tak je to všude v přírodě. Smrt Jedno zvíře, je chutná večeře druhého 
tvora. Coyotes nemají zájem o blaho králíků a neutrpěl žádné výčitky svědomí přivést je domů 
na večeři. Ani by neměly. Příroda jim řekne, že to je to, co mají dělat, aby přežili. Na druhou 
stranu, králíci jsou v neposlední řadě zájem o blaho kojoti a je to otázka života a smrti, aby se 
zabránilo přistižení kojot a stává večeře kojota je.  

Zřejmý střetu zájmů se vztahuje na prakticky všech ostatních druhů, a dokonce i mezi poddruhy. 
Příroda řekne každý druh se starat o svého druhu.  

Věčném boji je cena za přežití. Ti, kteří jsou příliš slabé nebo příliš pomalý kvalifikovaně vést 
tento boj, spadají na vedlejší koleji a jsou eliminovány v ponurém boji o přežití.  

Tento výrok platí pro celý druhů, stejně jako jednotlivci. Darwin to shrnul větou "přežití 
nejschopnějších".  

Přírody zákony neměnné. Tento neúprosný zákon přírody se vztahuje i na druhy, jakož i pro 
jednotlivce. Nejen, že je příroda neustále zlepšovat každý druh brakováním ven slabé, pomalý, 
The Misfits, deformovaný, ale v delším čase, Nature porážkám z celé druhy, které nemůže splnit 
svůj test v soutěži o přežití. Dodo už není mezi námi. Ani zde mnoho obrovské druhy čeledi 
dinosaurů, kteří před padesáti miliony let dominuje krajině v masivních počtech. Určité druhy 
čeledi dinosaurů, například leguáni, který se však přizpůsobily změněným okolnostem, životního 
prostředí a hospodářské soutěže, stále přežívají dodnes. Na straně plus, rodina žralok s 
některými 250 poddruhů přežila hospodářské soutěže, ledových dob, a měnící se prostředí pro 
více než dvě stě milionů let, dlouhou, dlouhou dobu opravdu.  

Přežití nejschopnějších. To samé drsné zákon o "přežití nejschopnějších" se vztahuje i na 
"lidských" druhů. Bohužel termín "nejvhodnější" nemusí nutně znamenat, nejschopnější a 
inteligentní, ani nejproduktivnější. "Právo silnějšího" znamená, že nejvhodnější k přežití, který 
má zcela odlišné konotace. Šváb jako druh obývali Zemi v době dinosaurů a je stále s námi. To 
neznamená, že to bylo lepší, větší, silnější, nebo více žádoucí než dinosaurem. Znamená to, že 
se prokázala být více schopna přežít. Jako výsledek to přežil, a velcí dinosauři ne. Je důležité, 
aby byl tento rozdíl, když hovoříme o "přežití nejschopnějších".  

Bílá rasa Creator civilizací. Je důležité, aby byl tento rozdíl na paměti, když vezmeme v úvahu 
"člověk" druh jako takový. Je nepochybné, že bílá rasa je zdaleka nejvíce inteligentní, schopný, 
pracovitý, produktivní závod všech závodů, které nyní žijí, nebo jste někdy žil, na tváři této 
planety. Když přijde na výrobu civilizaci, prakticky všechny známé civilizace byly vytvořeny bílé 



rasy. Dokonce i ti, jako je například hinduistické nebo čínské civilizace před čtyřmi tisíci lety byla 
vytvořena napadající bílé dobyvatele a vnucená podřadné bahenní závod. Když přes sňatek Bílé 
dobyvatelé byly nakonec naředěny a ponoří do zapomnění, pak titíž civilizace ztuhl na původní 
úrovni nebo retrogressed do úpadku. Toto téma je prozkoumána podrobněji popsány v několika 
kapitol naší první knihy, N Povaha " S E terních R ELIGION .  

Bílá rasa ohroženým druhem. Navzdory tomu, že bílá rasa je v drtivé většině nadřazený všem 
bláta závodů světa v kreativitě, produktivity, intelekt, kultura, civilizace, a jen o každé jiné 
kategorie, bílou rasu není držení jeho vlastní v bitva o přežití. Je zmenšuje, zatímco bahno 
závody na světě se množí a chovat jako krysy.  

Je s podivem, že většina Běloši jsou tragicky vědomi této katastrofy. Mnoho z bílých liberálů, 
jejichž srdce jsou krvácení o přežití v posledních 50 černému jeřáby zvláštně lhostejní o zmizení 
a zániku jejich vlastního druhu.  

Bílá rasa naprogramována zániku. A skutečnost, je- bílé rasy je na kolizním kurzu s katastrofou a 
zániku. Vzhledem k tomu, že vzala miliony let na ochranu přírody vyvíjet tento vrcholný slávu 
svého vzniku, pokud není bílá rasa brzy změní svůj postoj a jeho průběh akce bílé rasy, jak ji 
známe dnes bude mongrelized do jiného hloupého, neschopný bahenní závod v rámci dvě 
generace nejvýše. Bude ponořena v přílivu barevných hmot, z nichž lze nikdy vymanit. Jakmile je 
bílá rasa je mongrelized nikdy nemůže znovu zvrátit tento proces, ne více než smažené smažená 
vajíčka mohou být vráceny do původní vejce.  

Učiňme mýlit it- tam je silný úmyslné havárie programu v platnosti, aby niggerize Ameriku! 
Niggerization of America je nepochybně nejvíce důležitý fakt soudobých dějin a kupodivu jedním 
z nejméně realizována oběti samy o sobě, bílou rasu.  

Židé náš úhlavní nepřítel. Usilovat o to, niggerization Ameriky je židovský závod. Tlačící, drápat, 
propagandizing s zuřivosti jedinečné v historii, Židé se pracuje na jejich konečné historické goal- 
celkové zotročení všech závodů Světového i každého Žida krále. Proč chtějí snížit běloch až do 
mongrelized debil, aby se ovládnout svět? Otázkou téměř odpovídá sám. Blbci jsou snáze 
kontrolovatelné, než je inteligentní, agresivní a agresivní opozici, jako je bílá rasa byla vždy.  

Zatímco Židé jsou tlačí na niggerization amerických a mongrelization bílé rasy po celém světě 
jako celku, jejich program, samozřejmě nezahrnuje mongrelization Židů. Naopak, Židé jsou 
extrémně závod při vědomí a byly tak po tisíce let. Které jsou nejvíce fanaticky rasistické-hlídal 
jakékoliv na povrchu země. Jejich jeden fanatik loajalita k vlastní rasy. Jejich jeden unbendable 
zákon je: co je dobré pro židy je goodwill co je špatné pro Židy je bad- období.  

Vše od židovského hlediska. Oni nedělají chybu při pohledu na svět přes hadí oči nebo oči 
někoho jiného. Dívají se na všechno skrze židovská eyes- vše se zkoumá, vysvětluje, podporovat 
a posuzovat z židovského hlediska. V důsledku této rasové solidarity, která je polarizované 
kolem jejich židovském náboženství, dnes Žid je pod kontrolou peněz, propagandy médií a vlád 
na celém světě.  

Bílý muž hrající na bezbranných hlupák. V tom spočívá významný rozdíl mezi židy a bílé rasy. 
Zatímco Židé dělat žádné kosti o tom, že neochvějně věnuje zájmům židovské rasy, Bílý muž, 



přes masivní používání propagandy je uchvácen do bytí charitativní dobrodinec, pilně zlomil vaz 
ve snaze zachránit zbytek svět. On je neustále řečeno, že je to "jeho povinnost", jeho 
odpovědnost, dotovat Hindy v Indii, Indové v Americe, negry v Biafra, v Ugandě nebo v USA, 
nebo ať jsou kdekoli. On je stále, přes židovskou propagandou, bylo řečeno, že se musí brát v 
úvahu "potřeby" každého pěny na povrchu země. On je řečeno, podívat se na život a svět očima 
všichni ostatní, ale jeho vlastní. On je naprogramován, stručně řečeno, dívat se na svět skrze 
eyes- hada očima svých smrtelných nepřátel.  

Předsudkům a diskriminaci. K dispozici jsou dvě klíčová slova Žid používá velmi účinně jako 
zbraně proti bílé rasy. Tyto dvě slova jsou předsudky a diskriminace. Jsou vždy proti bílým 
mužem, nikdy proti Židům nebo negrů. Ty se používají k výrobě Bílý muž pocit viny a tím 
těstíčko se jeho obranu.  

. Každý je ohroženo Nyní mi dovolte říci toto o dotčeny: každý, kdo má unci mozku vůbec 
poškozena a používá diskriminaci v jejich výběru everything- spolupracovníky, sousedy, 
oblečení, potraviny, automobily, bydlení, atd Negři jsou extrémně poškozených ve prospěch 
negrů, Židé jsou nejvíce fanatický ze všeho na podvádění, lhaní a krádeže, jestli to bude 
upřednostňovat Izrael a Židé jako celek. Soudci jsou předsudky, zákonodárci a politici jsou 
dotčeny, učitelé jsou předsudky, novináři jsou poškozena. Jen idiot může jít po celý život, aniž 
by byly dotčeny, a ani to není jisté.  

Zbraň proti bílé rasy. Takže to, co je ještě nového? Nic, kromě toho, že je pouze bílé rasy, který 
je vždy obviněn z bytí předpojatý, "rasista" a hloupě cringes před tímto idiotský poplatku jako 
pavlovienu psa podmíněna slintat. Ušní známky jakékoliv svobodné společnosti je svobody na 
výběr, kterému chcete přiřadit. To samozřejmě také znamená svobodu volby, kterého nechcete 
přidružit, a tím odmítnout. Skrz historii tato svoboda volby bylo všem lidem nesmírně důležité, a 
my C REATORS jsou určeny nenechat Židé a černoši podvést nás z tohoto mimořádně důležitého 
práva.  

Předpojatý předefinovat. Ve svém pravém slova smyslu by byla dotčena ve skutečnosti 
znamená být selektivní v rozmanitých možností a možností, které jsou k dispozici v životě. V 
tom, že kompetentní k takovému [A] výběr, selský rozum by diktovat, že taková osoba vykonává 
good judgment- vyznamenání inteligence.  

Perverzní do pomlouvačné slova. Nicméně, Židé a černoši, při použití "předsudky" jako zbraň 
proti běloch převraceli jej na úplně jiný význam. Prostřednictvím let opakování mají kultivovaný 
její význam do ošklivé slovo pomlouvačné, epithet implikovat předsudků jednotlivce je prokletý 
s lichým vtípek, hang-up, který nesnáší lidi odlišné od sebe bezdůvodně vůbec.  

Alert jasné a přítomné nebezpečí. Pojďme se tedy na pravou míru. My C REATORS nejsou 
posedlí jakýchkoli zvláštních zavěšuje nebo výstřednosti všeho druhu. Ve skutečnosti je to naše 
studený věcný logika, která udeří strach a nenávist v srdcích našich nepřátel. My C REATORS 
nejsou nijak zvlášť o to, co někdo věří nebo dělá tak dlouho, dokud to není hrozbou pro nás. 
Pokud se 500 milionů lidí chtějí věřit krávy jsou svatí a není hrozbou pro nás, mohli bychom 
nezajímá. Nicméně, když silná skupina, jako je například židovské sítě, má víru a program 
navržen tak, aby zničit naši rodinu, naši zemi ano, a samotná bílá rasa, pak vyskočit do pozoru. 



Ještě jsme jen vzít v úvahu, ale bereme akci. To pak sluší, abychom se stali extrémně pod 
napětím, organizovat a bránit za každou cenu. Je pak otázkou pro přežití věc dělat, nebo zemřít.  

Rasová loajalita. My C REATORS tento postoj: Ano, jsme hrdí na to být rasisté. Ano, jsme 
předsudky ve prospěch bílé rasy za všech okolností, ve všech věcech. Jen nazýváme tuto 
rasovou loajalitu, a každý, kdo není loajální k bílé rasy jsme určili jako opovrženíhodné zrádce 
své vlastní rasy. Budeme mít víc říct o tom v dalších kapitolách, ale chci, aby se této 
problematice nesmazatelně jasné hned od začátku.  

. Závěr Výše uvedené vede ke všem následujícími nevyhnutelnými závěry:  

Přírodní dekrety, že každý druh pečovat o své vlastní výhradně a chrání proti jeho 
nepřátelům. Zavoláme tuto filozofii ke každému jeho vlastní, nebo rasové loajalitu, v 
odkazu na lidi.  

Nikdy nesmíme znovu zabývat otázkami od někoho jiného ' s hlediska, nikoli 
prostřednictvím had " s, ne přes Žida " očích, ne přes nigger ' očí s, nebo jakýkoli jiný 
nepřátel ' pohledu.  

Musíme měřit vše od našeho pohledu. Musíme vzít v úvahu všechny otázky z bílého člověka 
pohledu, a nikdo jiný to.  

Třetí závěr logicky vyplývá druhý a bude základem pro naše náboženské myšlení: to: co je 
dobré pro bílé rasy je nejvyšší ctnost; co je špatné pro bílé rasy je konečný hřích. Už jsme 
ustanovil to jako naše zlaté pravidlo v první kapitole, a my ho zde opakovat.  

Nikdy Opět musíme být Traitor na naše vlastní. Jak jsme se přistoupit k budování filozofii 
našeho náboženství pro přežití bílé rasy, dejte nám nikdy dívat se na svět očima hada. Nemáme 
zájem v bodě hada pohledu. Máme jen jednu pozornost: bílý muž pohledu, nejlepší zájem bílý 
muž má, bílý muž je pohoda.  

V opačném případě je hrát na zrádce naší rasy a urážku proti zákonům samotné přírody.  

V další kapitole se budeme blíže podívat na instinktivní schopnost Každá bytost, aby uznala 
svůj přirozený nepřítel, a to, co se stalo s tou instinkt v případě bílé rasy.  

C REATIVE C REDO # 03  
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Základy pro přežití. Druhá nejhloupější tvor na povrchu země je ten, kdo není schopen 
rozpoznat své nepřátele. Nejhloupější ze všech je ten, kdo bude bránit a spolupracovat s 
samých nepřátel, které se jej a jeho vlastní druh ničit.  



V brzy 1960, jsem viděl vědecký program v televizi, že jsem nikdy zapomenuta. V té době, to se 
nijak zvlášť mi došlo, že Kázání na hoře, obhajovat toto stanovisko jako "milujte své nepřátele", 
"nastavit druhou tvář", "odolat ne zlo", byl opravdu špatný, sebevražedné zpráva.  

Příroda lekce. Program, který uvízl v mé mysli prokázala stádo nově vylíhnutých mláďat dítě, ne 
víc než pár dní starý. Ty byly obsaženy v kruhové pero, pravděpodobně asi 20 stop v průměru, 
se stěnami ne více než třicet centimetrů na výšku. Ve středu tohoto kruhového pera, byla svislá 
tyč asi 8 stop na výšku, s horizontální rameno procházející z horní části centrální tyčí tak, aby se 
rameno mohlo smést horizontálně přes pero v rotačním pohybu.  

První scéna ukázala malé mláďata mírumilovně krmení v peru. Pak dřevěný pták, mající obrys 
letícího kachny, byla připevněna na konci ramene. Rameno s kachna na konci to bylo pak otočil 
kolem dokola přes mláďat, simulující kachna letící nad jejich hlavami.  

Zcela nevzrušeně, malí mláďata šel na klování na jejich jídlo. Když dřevěný pták, s obrysy letící 
husy při střídání kachny, stejné výsledky následoval. Malé mláďata nemohla starat méně.  

Dále byl podobně prošel dřevěný pták s obrysy jestřáb nad jejich hlavami. Ihned malé mláďata 
křičela strachy a utíkal se schovat v králíkárna ve středu pera. To, navzdory skutečnosti, že nebyl 
ani kvočna varovat, nebo se týkají své zkušenosti s malými kuřat.  

Instinkt vrozená. Vrozené v těch malých kuřat byla instinktivní uznání jestřába jako přirozeného 
nepřítele, instinktivní strach a instinktivní reakce uprchnout a vzít kryt. Bez jakékoliv odborné 
přípravy bez jakékoli vědomé myšlenkových procesů, a to i němý mládě, několik dní stará, uznal 
jasné a přítomné nebez- kuře hawk-, i když to bylo jen simulované dřevěný nástin jejich 
nepřítele procházející nad jejich hlavami.  

Tato lekce mě dojem značně, a ačkoliv v té době jsem nepoznal svého plného významu, nikdy 
jsem to zapomněl.  

Přirozených nepřátel. Od té doby jsem již bylo uvedeno, z jiných forem zvířete, ptáka, hmyzu, 
nebo plazů života, že jen asi každý tvor má jeden nebo více přirozené nepřátele, a že každý a 
každý z nich instinktivně lze rozpoznat skoro jako kdyby byly jejich vyzvednutí na radaru. Nově 
narozený plavá nejen okamžitě rozpozná přítomnost horského lva v těsné blízkosti, ale také ví, 
co má dělat, aby se zabránilo odhalení. Bude tedy klidně ležet a nízko v trávě a snaží se míchat 
do krajiny. Vzhledem k tomu, kolouch nemá žádný zápach, že doufá, že to nebude detekována 
díky své dravé nepřítelem.  

Stejně tak prakticky každý jiný tvor, a to prostřednictvím zraku a čichu, instinktivně uznává svým 
nepřátelům v krátké době a obvykle ví, co má dělat, aby chránit sebe. Neúspěch v tomto 
nesmírně důležitou funkci je fatální. Zemní veverka uznává, kojoty, psy, jestřáby, orly a několik 
dalších přirozených nepřátel v blesku, a obvykle Ponořte se do úkrytu do své díry v zemi. Ostatní 
ptáci, zvířata, ryby, atd, použijte maskování, kryt, a v podstatě boj nebo útěk, protože některé z 
mnoha důmyslných způsobů, jak se chránit před svými nepřáteli.  

Běloch instinkt rozvrácena. Takže teď se dostáváme k druhům, s nimiž jsou nejvíce concerned- 
nejušlechtilejší a nejinteligentnější ze všech creatures- na bílé rasy. Je také narodil s přírodními 



instinkty rozpoznat a chránit před nepřáteli. Nicméně, když se podíváme na historii bílé rasy 
během posledních dvou tisíc let, jeho rekord v této oblasti je tak líto, že je naprosto ostudné. 
Pokud jste se zeptat průměrný bílý muž, který jeho přirození nepřátelé jsou, tak by ani nevím, 
co jsi mluvil, natož vědět, jak se chránit sám sebe.  

Naše přirozených nepřátel. A kdo jsou jeho přirozených nepřátel? Číslo jedna na seznamu je 
Mezinárodní Žid, celá židovská síť, Žid jako jednotlivce. Číslo dvě je množství barevných ras, 
které jsme prostě určí jako bahenní závodů.  

Blbý a zmatení. O nejhloupější tvor na světě je ten, který bude nejen odmítnout bránit proti 
jeho nepřátelům, ale shromáždit na obranu samotného nepřítele, který se aktivně angažuje v 
programu ho zničit. Jako slavný lékař (o kterém budeme mít větší slovo v jedné z dalších 
kapitol), řekl: "Bohužel, žádný hlupák je větší blázen než blázen, který sám sebe hlupáci."  

Současná generace bílé rasy se hodí tento popis do "T". Vzhledem k tomu, Žida, po tisíce let, je 
vedena vědomé, úmyslné, bylo plánováno, účinný boj za zničení a / nebo mongrelization bílé 
rasy, současná generace bílé rasy byla tak zmatená, tak popletl, tak naočkovaný s špatných, 
chybných představ o rase a náboženství, že Bílý muž je samotný židovská nejlepší a nejúčinnější 
spojenec v jeho vlastní sebedestrukce.  

Původ náš zmatek. Jak se to stalo? No, je to dlouhý příběh, a že většinou je to, co tato kniha je 
vše kolem. Stručně řečeno, dovolte mi říci tady, že když Žid prodal staří Římané, ztělesněním 
bílé rasy té éry, na křesťanství, to bylo pak, že velký průlom byl vyroben. Když se Žid přesvědčil 
Římané koupit jedovaté rady obsažené v Kázání na hoře, a sice "milujte své nepřátele", 
"nastavit druhou tvář", "odolat ne zlo", pak Římané se stal zralý ke zničení.  

Smrt Římanů. Všichni víme, co se stalo s Římany krátce poté, co byly "převedeny" ke 
křesťanství. Se svými instinkty ztlumen a jejich myšlení převrátil do starostí o strašidel na obloze 
místo bojuje o vlastní přežití a rozvoj, brzy se scvrkla do zapomnění. Oni zmizel ze scény dějin. 
Oni zaplatil umožnit cítí být mongrelized a ne rozpoznávat svůj věčný nepřítel, Žida.  

Takové jsou následky nepoznal svého nepřítele, a, samozřejmě, nelze bránit proti nepříteli, 
nemůžete, nebo nebude uznávat.  

Naše přiznaným účelem. To je účel C hurch O F T HE C REATOR znovu oživit zdravé instinkty, s 
nimiž příroda obdařeny i bílé rasy a přivést ji zpět k rozumu, aby naši lidé budou nejen 
rozpoznat své nepřátele, ale také naučit se vykonávat svou instinktivní nutkání k jejich 
překonání. Se všemi pozoruhodných vlastností inteligence, tvořivost, produktivita, s nimiž 
příroda tak štědře dotované bílá rasa, pak bude mít žádný problém prosazovat své vlastní 
přežití, expanze a povýšení.  

Bílá rasa musí získat jeho smysly. Ale nejdřív, bílá rasa musí stejně jako všechny ostatní bytosti, 
znovu naučit se rozpoznávat svým nepřátelům, nebo je jisté, že to bude brzy být zaniklý jako 
dodo a dinosaurem.  



Pojďme znovu, aby to jasné: každý náš postoj je a musí být z bílého muže pohledu. Z bílého 
muže pohledu Židé, negři, a bahno závody jsou jeho věčné přirození nepřátelé. To je jako 
základní a nezměnitelný jako konflikt mezi průkopnické matky a chřestýše.  

Buď Or. V této rozhodující fázi světových dějin, a to buď bílá rasa přežije, nebo židé a jejich 
zotročené bahno závody. Bude to jedno nebo druhé, a to taky, je chmurná nezměnitelný fakt 
života, ať už to líbí nebo ne.  

To je nejvyšší účel C hurch O F T HE C REATOR dohlédnout na to, že to bude bílé rasy, které 
zůstávají v platnosti.  

* * * * *  

Musí také vědět, jak se bránit. Je zde ještě jedna základní myšlenka, že chci, aby se na počátku 
zcela jasné. Při pohledu na každém čísle od bělocha pohledu a jasně rozpoznávat své nepřátele 
položí pevný základ pro naši filozofii, ale to nestačí. Musíme také vědět, jak se úspěšně bránit 
od našich nepřátel a překonávat je. Klíčovým slovem je úspěšně ...  

White týmovou práci. Odpovědí na tento problém, i to je jednoduché a základní. Odpověď na ni 
je týmová práce. Musíme zaměstnávat rasové týmová práce. Dále musíme uspořádat. Musíme 
být věnována rasové Loyalty organizovaný do Bílého Teamwork.  

Základní i těm ignorant. To je tak zřejmé, a tak základní, že i ty neznalý negr si je vědom toho. 
Kubánci jsou si toho vědomi. V květnu roku 1980 a [] První dva týdny v červnu riskují krky a 
vytáhli více než 115.000 svých bratrů mongrelized napříč Straights Floridy v malých člunech, bez 
ohledu na drsné počasí a vzdor našich imigračních zákonů. Židé byli intenzivně vědom rasové 
týmové práce pro tisíce let a udělali vysoce sofistikované vědu z toho. Kupodivu, bílá rasa, 
nejinteligentnější ze všech ras, nikdy vědomě praktikuje ji na rasové úrovni, a ve skutečnosti byl 
naprogramován tak, aby ji vyhýbají, protože by byli obviněni z toho, že "rasisty". The White Man 
je vysoce kvalifikovaný v týmové práce ve sportu, v hudbě, ve vědě, v křesťanství, v lékařství a v 
libovolném počtu jiných oblastech, ale na rasové úrovni, nikdy.  

Musí se naučit tuto lekci. Tak ať mi to vysvětlit základy této zásady do svých bílých rasové 
Soudruzi, takže mohou naučit tuto lekci a naučit se ji dobře.  

Když nováček připojí hlavní fotbalový tým (nebo basketbalového týmu, nebo baseballový tým) 
první lekci, která je důkladně vyvrtanou do něj je to, že on není nezávislý jedinec, ale člen týmu. 
Tato základní myšlenka je vyvrtán do něj neúprosně tak, že mu hraje nejen pravidla hry, ale co 
je důležitější, hraje podle pravidel týmu. Buďto se učí a praktikuje týmovou práci nebo mu 
nastartoval tým, bez ohledu na to, jaké další talenty on může mít. Nestačí, že na fotbalovém 
hřišti by mohl být dobrý běžec, dobrý passer, dobrý přijímač nebo dobrý blokátor, musí se dělat 
svou daný díl v pečlivě zinscenované týmové hry. Musí být vědom "pohyby, strategie týmu, 
oponentů ostatních hráčů se pohybuje, když musí blokovat, když se musí nechat někoho jiného 
nést míč, a desítky dalších složitých manévrů, z nichž všechny přidat do týmové práce. A týmová 
práce přispívá k vítězství.  



Tým Hráči jsou vítězové. Pokud tým byl složen z nejlepších jednotlivých hráčů v zemi, ale všichni 
hráli jako nezávislé primadon mohly být snadno clobbered průměrným týmem, který se naučil 
základy týmové hry. A tak to je v životě, v podnikání a ještě více s naší vlastní rasové přežití.  

Uvedu příklad ještě jeden příklad, kde není prostor pro vyžívá v idiotské teorie, a pokud vyjde 
druhý nejlepší znamená katastrofu.  

Army válčení dalším příkladem. Pojďme fotografie dvě armády, přibližně stejné velikosti, v 
opozici vůči sobě navzájem, srovnat off k boji. Ten armáda je dobře vyškoleni, dobře 
disciplinovaní, má strategický plán bitvy vyšlo v předstihu a je dovedně pod vedením špičkového 
příkazem, který nejenže ví, co jeho bitevní plán, který má ale nervy, schopnost a odhodlání, aby 
je provedl ,  

Na druhé straně máte další armádu podobný co do velikosti, která silně věří v demokracii, věří 
ve svobodu volby, věří, že každý jednotlivý voják má právo na svůj vlastní názor a svobodu dělat 
to, co se mu zlíbí. Každý pěšák je silně vědoma této filozofie a vrcholně žárlí na výkonu svých 
výsad zatraceně dobře dělat, co se mu zlíbí. Přichází den boje, a každý rekrut má své vlastní 
představy o tom, jak by měla být tato bitva, nebo zda je třeba bojovat vůbec. Máte v krátkém, 
zmatené dav. Když se jejich dobře organizované soupeři přesunul se k nim by být poražena. 
Všechny jejich teoretické představy svobody, individuální disentu, atd. By být zničen s nimi.  

Rasová přežití v sázce. A tak je to s rasovým přežití. Musíme se naučit týmovou práci jako lekce 
číslo jedna. Musíme přestat hrát hloupé hry o tom, jak zatraceně individualistický všichni 
chceme být. Ať schopnosti a talenty máme musí být přispěl k nejlepším zájmu přežití rasy. 
Pokud to neuděláme, budeme smeteni méněcenných ras, kteří se naučili lekci týmové práce 
lépe než my.  

Nekvalifikovaný Freedom mýtus. Nikdo je zcela zdarma v životě a Židé se naučili opakovaně 
návnadu a háček gojimu s některými stejnými slovy podvodných úlovku. Ideje svobody a 
volnosti přicházejí především v této kategorii. V Protokoly sionských mudrců, které chlubit, jak 
se používá slogan "Volnost, rovnost, bratrství" jako výraz chyta, kterým se má spustit 
francouzskou revoluci, poznamenal, že goyim byli příliš hloupí, aby si všimnout vestavěného 
rozpory ve výrazu , Dále se mohou pochlubit byly použity stejnou myšlenku, v podstatě 
myšlenku svobody a svobody jako prostředek k setí neklid a zmatek v mnoha dřívějších 
otáčkách a také následných revolucí, s použitím tuto myšlenku jako návnadu, kterým se má 
první podkopat autoritu, pak ho svrhnout.  

Odpovědnost, povinnost na prvním místě. Fakta života je taková, že nikdo není zatím jezdí po 
levé straně silnice ve jménu svobody volby, projít červenou, když na ně impuls se pohybuje, 
nebo způsobit dětem, aby se přivedl do tohoto světa, aby hladovět, protože cítí, zatím buď 
práce nebo bochníku. Faktem je, každý v životě má velké množství zodpovědnosti, kterou je 
povinen přijmout nejen, ale musí být také schopen efektivně vybíjení celém rozpětí svého 
života. Dobrý White rasové soudruh musí myslet, pokud jde o daně, odpovědnost, cti , a to 
nejen vůči sobě, ale i jeho rodina, jeho společenství a jeho rasa. Samotné myšlenky 
odpovědnosti a neomezenou volnost dělat jako jedna zatraceně dobře zachce jsou v přímém 
rozporu s sebou, a svoboda za naprosto subjekt není z jakéhokoli tvora neexistují nebo druhu 



na tváři země, natož pro členy velmi složitý společnost například jakoukoli odpovědný člen bílé 
rasy by raději žít.  

Rasová Socialismus:. Rasová Teamwork V N Povaha " S E terních R ELIGION jsem se snažil 
vysvětlit částečně pod rasové socialismu, ve kterém se snažím vysvětlit především o důležitosti 
týmové práce mezi naší bílé rasové Soudruzi, mají-li přežít, a za druhé, že socialismus jako 
takový není nic více nebo méně než organizované společnosti. dále jsem se poukázat na to, že 
navzdory všem idiotský stigmat, že zavádějící košer Konservatives uvedli na slovo "socialismus", 
že každá organizace, sama o sobě, ať už je to kostel, škola, nebo vojsko Boy Scout, je ze své 
podstaty socialistický. Opakuji: socialismus je organizována společnost, a jako takový, jako 
počasí, může to být dobré, špatné nebo lhostejné, v závislosti na jeho individuální povahu. 
Cicero, velký římský filozof a spisovatel to shrnul stručně: "Jsme služebníci zákona s cílem, 
abychom mohli být volní."  

Anarchie nejkrutější tyran ze všech. Opakuji: není tam žádná taková věc jako nekvalifikovaný 
freedom- je tam jen anarchie. Klasickým příkladem blbci, kteří se domnívají, že mají svobodu 
dělat co se jim zlíbí je nedávný příklad (květen 1980) z negrů v severozápadním Miami, plenění, 
pálení, bití a zabíjení, když viděl záchvat. Taková zkáza může trvat jen dočasně. Pak přijde těžký 
cen odvety za takové šílenství. Musíme mít na paměti naši teorii svobody dělat, co se nám zlíbí 
je také svoboda anarchista, aby učinily totéž s námi, a to by mohlo zahrnovat plenění svůj dům, 
pálit to dolů a zabil sebe a svou rodinu.  

Kreativita je White Teamwork. V jazyce C REATIVITY sledujeme zkušenosti z dějin. Věčný boj je 
cena za přežití. Vítězové těchto bojů jsou ti, kteří organizují, kteří mají bitevní plán, kteří 
praktikují rasovou týmovou práci. V jazyce C REATIVITY , jak rozvinout naši víru a program se 
snažíme poskytnout bílé rasy se všemi těmito náležitostmi a další.  

. Shrnutí Pojďme shrnout tím, že říká následující:  

V kreativity klademe důraz zodpovědnost a povinnost nad zhýralec filozofie.  

Upřednostňujeme producenta nad spotřebitele.  

Poučili jsme se z pevného zkušeností z historie, že všechny Libertine společnosti končí v 
anarchii, a že anarchie je nejkrutější a nejvíce destruktivní všech tyranů.  

Věříme v plném výkonu svobody v kontextu organizované společnosti a odpovědnost vůči 
této společnosti.  

Věříme, že nejsvobodnější jedinci jsou v rámci organizovaného White vlády, bez cizí 
kontrolou a bez znečištění mimozemských ras.  

Věříme, že historie a zkušenosti ukázaly, že pouze na základě rozpoznání své nepřátele, ničit 
a / nebo jejich vyloučení a procvičování rasovou týmovou práci může stabilní trvající 
vládní být postaven na pokroku, prosperity a pokroku bílé rasy.  

* * * * *  



Po zjištění těchto několik základních základních pravidel, budeme nyní vrací k tématu obnovy 
naši fyzickou i tělesného zdraví, jak jsme slíbili před dvěma kapitoly. Koneckonců, s cílem přežít 
prostředky k boji, a aby mohl být dobrý bojovník, musíte být ve výborném zdraví. Neduživý, 
slabé a neduživý nedopadlo dobře v boji o přežití. Zdravý zdravotnictví každého člena bílé rasy 
je také jedním z hlavních cílů v C hurch O F T HE C REATOR . V následujících několika kapitolách 
se budeme zabývat tím, jak můžeme přinést o této šťastné stavu dobře being- zdraví prospěšné 
bydlení.  

C REATIVE C REDO # 04  

T HE H OAX OF M EDICINE  

Naivní. Až do doby jsem napsal N Povaha " S E terních R ELIGION v roce 1972 můj postoj k 
lékařské profese byla podobná průměrné layman- vysokým respektem k jejich  

"Vědecké poznatky", a doufejme, že očekávají nové "vědecké objevy", jak šel čas.  

Byl jsem tak naivní jako průměrný buran o "medicíně."  

Pomalu rozčarování. Moje rozčarování přišlo pomalu. Jako objev náboženské podvodu, pokud 
jde o "strašidel v oblacích" mytologie, trvalo roky, aby odhalili podvod páchané na zmatený a 
popletený veřejnost v oblasti "medicíny". Mé rozčarování pravděpodobně začal, nebo alespoň 
dostat další podporu v asi 1975, když jsem četl knihu od britského lékaře s názvem "Medical 
objet, nebo proč Lékaři jsou tak k ničemu". V něm vyprávěl o svých vlastních zkušeností v 
marnosti. Když pacienti přišel s onemocněním, čekali na lékaře, aby "něco udělat". Vzhledem k 
tomu, prakticky v každém případě, že se vešel nemohl vědět, co dělat, zřejmý "něco" bylo 
předepsat pilulku, sedativum, lektvar nebo patentu lék. To by nebylo nic vyléčit, ale pacient cítil, 
že dostal něco udělat.  

Medicine újmu. Ve většině případů je "lék" byl horší než zbytečné. Nejenže "lék" není nic 
vyléčit, ale obvykle to dělalo nemocnější pacient pokračovat v užívání, a často obvyklé závislý na 
droze, někdy lékař indukované závislý na drogách.  

To byl začátek. Ale to lékař ne, v žádném případě řekni mi celý příběh. Od té doby jsem si 
přečetl asi sto více knih na téma "moderní medicíny" a přijít na některé hluboké a dalekosáhlé 
závěry, většinou velmi znepokojující závěry.  

Lék podvod. Chcete-li to shrnula v kostce, je to moje neodvolatelná závěr, že moderní medicína 
je obrovský multi-miliard dolarů podvod. Neexistuje žádný "lék". Existují pouze léky, cizí a 
nepřirozené do lidského těla, které narkoman, jedu a často i zabít. Neexistují žádné "zázračné 
léky". Celý tento přístup droga je od základu špatně. Ortodoxní lékařské přístup chirurgie, 
ozařování a drog, které budeme nazývat pravým jménem řezu, hoří a jed, dělá mnohem více 
škody než užitku.  

Iatrogenní. Věděli jste, že 40% všech nemocí a úmrtí ve Spojených státech jsou iatrogenní, to 
znamená, že způsobeno léčbou vydávaného v nemocnici nebo u lékaře? Věděli jste, že když 



lékaři šli v stávce v Kanadě, počet úmrtí prudce poklesly? Že když lékaři stávkovali v Izraeli totéž 
se stalo? Věděli jste, že lékaři sami jsou nemocnější než průměrný člověk, který nikdy nevyjde u 
lékaře? Že počet narkomanů mezi lékaři je neúměrně vysoká, stejně jako počet sebevražd?  

Dominují Židé. Bylo také přišel do mé pozornosti, že lékařská profese, stejně jako právnické 
profese v této zemi, zcela převažují Židy. Nejsou jen oni na starosti AMA v horní části, ale 
prakticky každý Medical Association na místní, státní a krajské úrovni je ovládán Židy. Nejen, že 
je počet Židů v lékařské profese (jako v advokacii) neúměrně velký, ale etika a myšlení jsou Židé. 
Tento židovský myšlení je prostoupena a obnovovány prostřednictvím zdravotnických škol 
samotných, kde to všechno začíná. Netřeba říkat, že samotné lékařské fakulty jsou silně váženy 
s Židy.  

Peníze není odpověď. Stejně jako v židovském přístupu k řešení inflaci, problémy  

"Chudoba", vzdělávací krize, kriminalita a mnohé další politické a ekonomické slabůstek 
vnuceného nám židovského usazování, tím více peněz budeme věnovat na řešení "zdravotní 
problém," tím horší se stává. Čím více peněz trávíme na "výzkum" na drogách, nebo rakoviny, 
nebo v nemocnicích se hůř se stává populace.  

Bojové efekty, nezpůsobí. Proč tomu tak je? Je to proto, že typický židovský přístup k většině 
problémů je boj s dopady místo aby šel po příčině. Uvedu příklad. Předpokládejme, že jste měl 
gang pyromaniacs sypkých v městském nastavení požárů v náhodném pořadí. Město pak se 
rozhodl strávit více peněz na hasičský sbor, zdvojnásobení, ztrojnásobení nebo čtyřnásobně 
zvýšit sílu a peníze. Ale pyromaniacs nejsou žádané a oni vesele jít na jejich cestě nastavení 
desetkrát tolik požárů jako hasiči mohou někdy doufat, že vyhánění a město hoří dál, bez 
ohledu na to, kolik peněz se vynakládá na hašení požárů. Posledním ztělesněním oddělení 
řešení jeho problému mají všechny tyto telefony vyzváněcí ohlásit požár, by bylo snížit příchozí 
linky. To by vyřešit problém zvonění telefonů.  

Tento, v podstatě, je typický přístup potlačení účinků, spíše než odstranění příčiny.  

Potlačení příznaků, zhoršuje nemoc. Stejný postoj převládá v lékařské profesi. Pokud máte 
bolesti hlavy, vzít lék proti bolesti. To neřeší problém, jak na to, co je příčinou bolesti hlavy, ale 
to bude udusit příznaky, dočasně, to je. V dlouhodobém horizontu léky proti bolesti mohou dále 
otrávit váš systém, a přispět k silné bolesti hlavy. Takže pacient bere čím dál silnější prášky a 
bolesti hlavy zhorší a pacient se stává více nemocní, víc otrávený.  

Přejděte na věc. My z C hurch O F T HE C REATOR v celém našem přístupu ke všem našim 
problémům jít k jádru problému. V prvé řadě chceme najít příčinu a odstranit příčinu problému, 
zda je problém je jedním ze závodu, nebo ekonomie, nebo zdraví, nebo cokoliv jiného. Jsme v 
minulosti fázi hraní her s příznaky, a je hoaxed do přesvědčení, že pokud můžete zmírnit 
příznaky, které přispívají k vyléčení. Obvykle se ve všech fázích života, pravý opak je pravdou.  

Drogy nikdy vyléčit. Přesto je to přesně ten přístup, na kterých je založena celá filozofie 
"lékařství". Najít "lék", což je lék, jed, který bude "lék" samotná nemoc. Pravdou je, nejsou tam 
žádné takové léky a nikdy nebude. Bez ohledu na to, kolik miliard dolarů profese tráví ve 



"vědeckého výzkumu" snaží najít zázračný lék nebyl nikdy nalezen "lék" rakovina nebo artritida 
nebo onemocnění srdce, nebo cokoliv jiného, žádná taková a nikdo nikdy nebude.  

Všechny léky jsou jed. Dovolte mi zopakovat všechny "léky" jsou léky, chemikálie jsou cizí pro 
lidské tělo, jsou jedy. To nedává moc smysl, že pokud bude dokonale zdravé tělo onemocní od 
užívání těchto léků (rakovina chemoterapeutické léky nebo jakékoliv jiné), které nemocný 
orgán, který je již přetížena toxiny, se stanou také přijmout tyto stejné léky.  

Pouze tělo může léčit. Bereme pozici, že pouze těleso (úžasně postaven mechanismus) může 
udělat hojení. Vše, co musíme udělat, je dát mu rozumnou šanci, namísto dalšího otravy to s 
drogami. Šance tělo hledá, je (a) odpočinek, aby mohl shodit jeho přetížení toxinů. Toho je 
dosaženo tím půst , o kterých budeme říkat víc v samostatné kapitole, a (b) buduje své zdroje 
(jakmile bude shozen toxiny) s výživné stravy. To je v podstatě dosaženo tím, že jí syrové ovoce 
a zeleninu, s skromné množství ořechů a obilí. Budeme také zpracovat více o tom v další 
kapitole.  

* * * * *  

Vyhledávání nekonečný a marné. Pátrání po "léčí", za elixír života, pro fontánu mládí, o 
zázračných léků, je starší než zaznamenané historii. Za celou tu dobu ani jeden "lék", nebyl 
nikdy nalezen "zázračný lék" nebo elixír. Nikdo nebude nikdy nalezen. Přesto víra a hledání 
pokračuje, stejně jako pověrčivý víra v "strašidel v nebi" pokračuje. Podivná věc, o těchto "léčí", 
které byly oslavován s velkým ohlasem před deseti lety, nebo před dvaceti lety byly nahrazeny 
novými "léčí", které budou nahrazeny jinými.  

Valium top návyková droga. Vzpomeňte si na vzrušení a fanfáry o sedativa před dvaceti lety? 
Vzpomeňte si, jak bylo uvedeno v reklamě jako "zázračný lék" století? Vzpomeňte si, jak to byl 
oslavován jako velký breakthrough- požehnání pro lidstvo, utišit stres a napětí života, zmírnění 
nervová onemocnění a obecně tvorby lidstva šťastnější?  

No, podívejme se na to, co jeden z těchto zázračných léků, valium, nejvíce předepsáno, vykonal. 
Zde jsou některé z jeho úspěchů.  

To poslala více závislých do nemocnice než heroin. V průzkumu více než 800 nemocničních 
pokojích a 94,000 zneužívání drog incidentů, Drug Enforcement Agency našel valium 
číslo 1 návykovou látku.  

To je nejvíce předepsaný lék v zemi (1975), velkoobchodní prodej ve výši 132 milionů dolarů 
ročně. Drtivá počet delikventů a narkomanů byly výsledkem lékařů ' receptů, mnoho z 
nich měšťácké ženy v domácnosti.  

Valium je návykový a vytváří závislost. Abstinenční příznaky jsou podobné těm, které vyrábí 
barbituráty a alkoholem. Křeče, třes, břišní a svalové křeče, zvracení a pocení může mít 
za následek, pokud je závislý náhle přestane užívat prášky.  

Užíván s martini (nichž mnohé střední třídy manžel nebo manželka může dělat) násobí jeho 
účinky a stává se velmi nebezpečné.  



Takové jsou výsledky jen jeden z tisíců vysoce propagovaných "zázračných léků". Bylo vyléčil 
nic, ale závislý statisíce ano milióny, a poslal mnozí na smrt.  

* * * *  

Drogy nikdy vyléčen nic. Nech mě analyzovat trochu dále tento základní přístup "lék", ortodoxní 
oporou lékařské profese.  

Kromě ochromující bolest, jen to, co je droga má "lék"? Má jakýkoliv lék kdy bylo zjištěno, že 
"vyléčil" zácpu? Špatné trávení? Nachlazení? Vře? Zánět žaludku? Kopřivka? Pupínky? Rakovina? 
Nebo "vyléčil" něco? Má jakýkoliv lék kdy bylo zjištěno, že byl nějaký účinnější než trik prvního 
afrického voodoo lékař? Ne že bych si vzpomenout. Budou veškeré poctivý lékař kdekoliv tvrdí, 
že má znalosti o jeden "lék", která je lékem i pro ty nejjednodušší onemocnění, ze kterého lidstvo 
trpí?  

Přesto obchody s drogami světa sténají pod zatížením "léků", které neléčí. Lékaři přes každý den 
národa psaní miliony receptů pro "léky", které nejsou stojí za to dráteník přehrada [n], většina z 
nich škodlivé, nebezpečné a jedovaté. Vzpomínám si, když naše dcera byla rok a půl starý, 
dostal se brzy a spotřebovává větší část láhve "Baby" aspiriny. Málem jsme ji ztratili a museli 
jsme jí žaludek čerpána.  

* * * *  

Hledání pokračuje. Navzdory tomu, že nezaujatý rozbor medicíny rakety ukáže, že žádný lék 
vyléčil nic, to včerejší "divu, že léky" jsou zařazeny do dnešního šrotu se horečná hledání nových 
léků se děje na multi-miliarda dolaru tempo.  

Peníze, nenasytnost, Židé. Důvěřivý veřejnost divoce věří v "vyléčení" a léků více než kdy jindy 
zoufale. Mnozí stále mají stejné náboženské víry v jejich lékaři jako primitivní divoch má ve 
svém šamana, a za stejnou důvodu. To je zcela neopodstatněné. Ale svět je stále hustě posetý 
multi-miliard dolaru výzkumných institucí, jejichž podnikání je nejen přijít s podvodnými nových 
léků, ale spíše na Point-postavit "vědeckou" Přední a prodávat naivní veřejnost o její podvodné 
hokus -pocus;  

Za to všechno spočívá stejnou hlavní motiv jako prodávat "strašidel na obloze" nápad nebo 
jakékoliv jiné formy racket- peníze, peníze, peníze. Léky stálo trochu vyrábět ještě prodávat za 
vysokou cenu za miligram. A za většinou farmaceutických firem, farmaceutické společnosti jsou 
Židé, Židé, Židé. Budou prodávat strychnin, arsen a kyanid ve formě tablet pro širokou veřejnost 
a doporučí berou jeden s každým jídlem, jestli by mohli vydělávat peníze a dostat pryč s ním. Ve 
skutečnosti, a to nejen lék podnikání, ale celé lékařské povolání, kraj, stát a národní, je vratký s 
Židy.  

* * * *  

Shrnutí. Tam je mnohem víc třeba říci na toto téma odhalovat podvod medicíny a vrátíme se do 
jeho částí v dalších kapitolách. Ale teď pojďme shrnout.  



Všechny léky jsou léky, jsou chemikálie nepřátelské pro lidské tělo, jsou jedy.  

Drogy nejsou léčit nic. V nejlepším případě by paralyzovat, znecitlivění nebo klidnější, které 
nabízejí pouze " dočasnou úlevu " od bolesti a nepohodlí.  

Všechny léky mají " rebound " účinky nebo škodlivé vedlejší účinky, otravy těla a přetížení ji 
s toxiny, obvykle zhoršení samotná nemoc jsou prohlašoval, že pomohl.  

Mnoho léků jsou návykové nebo způsobit stav závislosti.  

Mystická víra v "moderní" medicína je jako neopodstatněné jako u divocha v jeho voodoo 
přístupu.  

Mystická víra v dnešní ' s lékaři je jako neopodstatněné jako u divocha v jeho kouzelník.  

Základním přístupem ortodoxní medicíny dnes, založený na podvodné přesvědčení, že léky 
léčit, je naprostá podvod.  

Pouze samotné tělo může léčit, daný pořádná šance.  

Letitá šílenství hledání " nových léků " , " zázračné léky " , atd jsou obrovské léčka a 
lukrativní rakety. Hlavní hybnou silou jsou peníze, a za tímto chamtivost a hrabivost ve 
velké části, jsou Židé ,  

* * * * *  

Vymazání zem. Jak jsem uvedl dříve, než budeme moci přejít k budování konstruktivní filozofii; 
to je v první řadě nutné zbourat všechny pověry, odpadky, nepořádek a shibboleths, které nás 
vykolejil v minulosti. To jsme se pokusili částečně dělat v této kapitole a vrátíme se k němu 
později. Protože jsme C REATORS více zajímá konstruktivně budování než v demolici, budeme 
pokračovat přímo k tomu, co je odpověď na "ortodoxní" medicínu, filosofii, která selhala 
naprosto a bídně, a opustil své lidi nemocné a zvrhlé.  

Lepší odpověď. Protože jsme C REATORS jsou záměrně zaměřuje na budování lepšího světa, 

lepší závod a lepší společnost, jsme napjatě zájem o zdraví našich bílých rasové Soudruzi, pouze 

se zdravými, energickými členy můžeme postavit takový společnost a lepší svět. V další kapitole 

se budeme vrhnout přímo do tématu o vytváření výborný zdravotní stav. To je nazýváno zdravý 

Living, přírody cesta. 



C REATIVE C REDO # 05  

S ALUBRIOUS L IVING - T HE C REATIVE W AY TO S Uper H ZDRAVÍ  

Ražení Naše vlastní fráze. Pro nedostatek lepšího termínu ve zdravotnických věd jsme tímto 
razit frázi našeho z vlastního zdraví prospěšné bydlení. Co máme na mysli zdravý Living? 
Dovolte mi, aby bylo naprosto jasné. To, co jsme C REATORS mít na mysli, je efektivní, 
systematický program pro modernizaci zdraví a vitality našeho drahého bílé rasy. Nazýváme 
tento program zdraví prospěšné bydlení.  

"Zdravý" pochází z latinského slova "salubris", což znamená "zdravý; zdravý; zvuk; užitečný; 
energický ". Websterův slovník definuje jako zdravý "1. příznivý, nebo podpora zdraví nebo 
pohody; povzbuzující; 2. duchovně zdravé; přispívají k dobrým výsledkům ".  

Za prvé si byl vědom. V jazyce C REATIVITY máme konkrétnější význam v mysli, životní styl, který 
je vodivý k tomu nejlepšímu, ublížení na zdraví a duchovní pohodu v zaokrouhlení na naši 
představu o "zdravou mysl ve zdravém těle ve zdravém společnost ve zdravém prostředí. 
"Chceme, aby každý C REATOR sledovat životní styl, který bude mít za následek optimální 
zdraví, štěstí, vitality a produktivity. Chceme vysvětlit směrnic, kterými toho lze dosáhnout, aniž 
by nutně jít do přílišných podrobností, pro jednou naši členové jsou si vědomi o zdraví 
prospěšné Living programu, tam jsou nyní nějaké množství dobrých knih, které jdou do další 
podrobnosti o různých aspektech zdravý Living. Naše církev se postará o to, že máme takové 
knihy jsou k dispozici našim členům za všech okolností.  

Podobně jako u přírodního hygieny. Náš program se vyrovná velmi úzce filozofii známou v 
některých zdravotnických kruzích jako přírodní hygieny. Tam je, ve skutečnosti, American 
Society Natural Hygiene, že existuje již po mnoho let. Z celého srdce souhlasím s prakticky všemi 
svými koncepty, s výjimkou já nijak zvlášť jako jejich terminologie. "Přirozený" může znamenat 
téměř cokoliv, a pot kuřák, například, nemůže tvrdit, že dělá svou "přirozenou" věc. Také slovo 
"hygiena" znamená předmět čistoty, a že jsme všichni čistoty, to není to, co Natural Hygiene je 
vše kolem. Jeden další rozdíl mezi naší terminologie, zdravý živoucí, a přírodních hygieny je, že 
druzí není vůbec zahrnují rasové hygieny (nebo eugeniku), zatímco my C REATORS silně 
zdůraznit eugeniku jako nedílná součást našeho programu zdraví prospěšné bydlení.  

Poplatné Dr. Shelton. Dr. Herbert M. Shelton byl časný průkopník v přírodní hygienu a přispěl 
pravděpodobně více než kterýkoli jiný jednotlivec při sestavování tohoto umění nebo vědu v 
moderní době. Ten vyniká jako obra v této životně důležité hnutí. My, bílá rasa, jsou značně 
poplatný jemu vyhrazené pro výzkum, propagace a objemné množství literatury se podílel na 
této nesmírně důležitý aspekt našeho života.  

AMA nepřátelské. Kdo vynalezl Natural hygiena? Určitě ne. Dr. Shelton ne. Ptát se na takové 
otázky je požádat, který vynalezl dýchání cvičení. Jistě AMA a ortodoxní lékaři ne. Oni jsou ve 
skutečnosti smrtelných nepřátel Natural Hygiene, protože v první řadě, je-li to všichni 
praktikována tam bude malá potřeba pro nemocnice, kliniky, drogy, "léky", rentgenovým 
paprskům, a nejničivější ze všeho ortodoxní lékařské profese, velmi malá potřeba pro lékaře. To 
by ve skutečnosti snížit podvodné podnikání "lék" z 250 miliard dolarů ročně raketou dokončit 



impotenci a bezvýznamnosti. Nejen to, ale pokud každý rozuměl a cvičil Natural Hygiene naši 
lidé by bylo mnohem zdravější, šťastnější a více energie.  

* * * * *  

Zdravý Living. Poté, co uznal svou značnou zadluženost vůči hnutí Natural Hygiene a nakreslil 
jaký rozdíl je mezi ním a zdravý Living se nyní chystá k poklesu termín Natural hygiena a mluvit o 
zdraví prospěšné bydlení.  

Co C REATORS rozumíme zdravý Living? Stručně řečeno, můžeme to hláskovat v několika 
desítek vět.  

1 Věříme, že žije v souladu s naší lidské biologické dědictví, a to vše v souladu s přírodními 
zákony.  

To znamená jíst čerstvé zdravých potravin ve svém přirozeném stavu, jak je příroda dala 
nám ho. Musí být tepelně neupravené, v surovém stavu, bez konzervačních látek a 
nepozměněná jiným způsobem. To dále znamená, že musí být organicky pěstované bez 
použití chemických látek.  

Využíváním sami o čistém a zdravém prostředí - čerstvý, neznečištěný vzduch; čistá voda; a 
prospěšné terapie před přímými slunečními paprsky, každý den.  

Nějaká forma namáhavá fyzická zátěž několikrát týdně.  

Odpočinek a relaxace, a to jak fyzické a duševní, včetně řádného a účinného spánku.  

Forma rekreace, který je potěšitelné náš pocit z vykonané práce.  

Smysl života, bezpečnosti a důvěry k dosažení našich cílů pro úspěch a žít dobrý život. 
Musíme cíle a musíme být motivováno.  

Úmyslné sebeovládání našeho života a naší práce.  

Stádní žijící v rámci našeho C REATIVE náboženství, naše White společnost a sociální styk s 
naší bílé rasové kamarádů. Jsme společenská zvířata.  

Zdravé vyjádření našich sexuálních pudů.  

Bydlení v příjemné a zdravé prostředí.  

Nedomníváme se, že při používání jakýchkoli " léky " , léky nebo chemikáliemi jako s 
jakoukoli léčení nebo terapeutickou hodnotu. Ve skutečnosti jsou všechny léky, léky, 
narkotika a chemikálie jsou jedovaté a toxické pro lidské tělo. Kromě toho, a ze stejného 
důvodu, že nevěříme v užívání vitamínů, minerálních látek, enzymů nebo doplňky, ani 
používání umělého potravinářského barviva, konzervační látky, ani rafinované nebo 
fragmentovaných potravin.  



Pevně věříme, že v praxi půstu jako nejlepší způsob zbavit tělo nahromaděných jedů a 
toxinů. Jsme přesvědčeni, že půst je nejpřirozenější a efektivní prostředek tělo má 
překonat všechny formy nemoci a obnovení se zpátky do zdraví.  

Living in a prosazování eugenickou bílé společnosti. To znamená, že budeme věnovat 
zvláštní péči nejen zajištění zvěčnění našeho vzácného bílého závodu, ale my se úmyslné 
pozor, aby se lidé na nesprávných místech jsou vytříděný a že každý pokrok generace k 
vyšším a zdravý úrovních, fyzicky, esteticky i psychicky.  

Na rozdíl od přírodního hygieny. To docela dobře shrnuje naše pojetí zdraví prospěšné bydlení. 
S výjimkou č.2, prvních 11 kategorií jsou poměrně dobře rozpoznán průměrného jedince, i když 
ne nutně praktikována.  

V č.12 jsme radikálně rozejít s ortodoxní lékařské profese, a dokonce s "zdravotní faddists", 
kteří otrocky sponzorovat naše takzvané "zdravé výživy" obchody dávkování vitaminů a další 
doplňky a další zbytečné zpracovaných a rafinovaných prášky a lektvary.  

V No. 13 důrazně prosazovat zdraví praxi, která je mnohem účinnější při uvedení systému těla 
zpět na zdraví, než AL1 léky a léky dohromady, ale bohužel jen málo lidí zná.  

Na téma eugeniky, samozřejmě máme hodně co říci v této knize, protože je srdcem naší 
náboženské doktríny. Budeme proto nešel do ní opět v tomto segmentu knihy, ale wi1l mají 
samostatné kapitoly o předmětech půstu a předmět léků a medicíny.  

Nicméně, pokud je tam jeden konkrétní předmět, který stanovuje zdravý Život na rozdíl od "ze 
zdravotních faddists", je jíst zdravé přírodní potraviny ve své syrové, syrovém stavu. To je velmi 
důležité, a budeme věnovat celou kapitolu na toto téma.  

Ale nejdříve pojďme prozkoumat, jaký druh zvířete jsme a jaké kategorie potravin Nature navrhl 

nás. K tomu je třeba studovat vlastní trávicí systém ve srovnání s jinými druhy. To budeme 

dělat, a další kapitolu jednou provždy určuje, co náš právoplatný kategorie potravin ve 

skutečnosti je. 



C REATIVE C REDO # 06  

F RUGIVORA - F INDING O UR C ATEGORY IN N Povaha " S D IETARY S CHEME  

Ke každému jeho vlastní. Každý tvor v přírodě instinktivně ví, co je správné jídlo pro to, aby jídlu. 
Krávy žerou trávu. Některé ptáci jíst semena a hmyz, jiní jako jestřábi a orli jíst maso. Někteří 
tvorové jsou velmi selektivní, jiní jedí širší paletu. Bez ohledu na jejich jídlo linie, vědí, co to je a 
držet se ho. Jedí to, co příroda navrhl jejich trávicí systém v průběhu milionů let jejich vývoje. By 
měli dělat jinak, že bude brzy v zoufalé potíže. Například, zebry jíst trávu, lvi jedí maso, ačkoli 
oba mohli žít ve stejném Serengeti pláně Afriky. By měly zvrátit svůj jídelníček, jak zebry a lvy 
brzy zemře. Ale oni nejsou jednotní. Oni instinktivně jíst správně.  

White Man Confused. Jedinou výjimkou v přírodě říši, která se nezdá vědět, co její kategorie 
přírodní potraviny by měly být kupodivu je nejinteligentnější tvor z nich, bílou rasu. Žádný tvor, 
dokonce ani nejprimitivnější divoši, jí dietu více nevhodnou potravou, než je běloch. A 
civilizovanější a širšího výběru, tím horší se stává dieta, a v důsledku toho horší jejich zdraví. 
Nikdo zneužívá jejich trávicí systém více než nápadně civilizovaného člověka.  

. Masožravá vs. Herbiverous Po celá léta argument zuří: je člověk masožravá jako lvi nebo 
herbiverous jako krávy? Lékařské spisovatelé, jak se zdá, shodně udělal chybu dělení nás 
všechny do pouze dva categories- tyto: The masožravec škola poukazuje na to, že nejsme 
herbiverous jako jsou krávy, ovce, atd. Nemáme čtyři žaludky, může ' t žvýkat naši přežívá a 
oprávněně poukazují na libovolný počet dalších rozdílů. Mezi býložravci poukázat na to, že lvi 
nebo trávicí systém psa je proporcionálně mnohem kratší, jejich žaludky vyrobit až devětkrát 
kyselinu tolik pro rychlé trávení masa a vést jej ven.  

Oba argumenty jsou správné a logické. Lidský trávicí systém není ani jako to krávy určené pro 
jíst trávu, ani jako to pes určený pro jedení masa. Jsme ani masožravci, ani býložravci. Patříme 
do jiné kategorie.  

. Ve skutečnosti pěti kategorií Ve skutečnosti existuje zhruba pět dobře definovaných kategorií 
mezi zvířaty: kromě šelem a herbivora tam jsou graminivora, omnivora a frugivora. Už víme, co 
carnivore a herbivora jíst. Tyto graminivora jsou zvířata, která žijí hlavně na obilí a semena trav. 
To trvá do hlavně některé druhy ptáků, i když mohou také jíst hmyz. Tyto omnivora jsou zvířata, 
která se daří na smíšené stravě, stravování i maso a mnoho druhů rostlin. Medvědi jsou 
příkladem. Tyto frugivora jsou zvířata, která žijí hlavně na ovoce, ořechy, zadávací výhonky, 
kořenech a listech rostlin. Jejich hlavní strava je fruitarian jedno, nebo se mu blíží.  

Člověk je Frugivora. Nyní se dostáváme k hlavní otázce. Co je naším přirozeným kategorie? Na 
první pohled by se mohlo zdát, že patříme do kategorie omnivora, že jíme všechno. Ale na 
vědecký pohled na náš trávicí systém vyvrací toto. Náš trávicí systém není rád, že z masožravci, 
býložravci se, na graminivores, nebo dokonce všežravců. Naše kategorie je výrazně s tím vyšších 
lidoopů, v fruitarian nebo frugivora skupině. Pojďme prozkoumat, proč.  

Maso škodlivé. Aniž bychom se pouštěli do skvělého detailu můžeme jasně vidět, že nemáme 
trávicí systém trávy jedlíci se čtyřmi žaludky, nazvaný herbivora. Mnoho lidí však tvrdí, že jsme 



masožravci, alespoň částečně, a to patří do této kategorie. Tvrdím, že nejsme navrženy tak, aby 
být masožravci, a že maso je škodlivé pro nás (i když nebesa ví, že jsem jedl tun ní během svého 
života).  

Šelmy navržena jiná. Když se podíváme na trávicí systém pojídači masa, jako jsou psi, vlci, tygři, 
etc., zjistíme, že jejich trávicí trakt je zhruba třikrát až čtyřikrát délce jejich těla, zatímco u 
člověka je dvanáctinásobek délka jeho těla. Tyto rozdíly slouží specifické účely. Čím kratší trakt 
tím rychleji se potraviny likvidovat, a tím méně času musí hnít. Čím delší je plocha, tím déle 
zůstane v těle, a nikoli teprve začíná hnít, ale vytváří jedovaté toxiny, které přecházejí do 
krevního oběhu, což přispívá k toxemia. To je přesně to, co se stane, když člověk jí maso. Před 
koncem výrobky z masa stravy jsou odstraněny, proces rozkladu je na dobré úrovni a 
nepříjemný zápach z výkalů pojídači masa je jen jedno označení takového putrefication.  

Devětkrát více kyseliny. Existuje několik dalších významných rozdílů v zažívacím traktem jedení 
masa zvířat a člověka, i když jsme opravdu nechceme jít do předmětu, který důkladně. Ale 
jedním významným rozdílem je, že žaludek masožravců produkuje asi devět krát tolik kyseliny 
chlorovodíkové jako to dělá člověka, umožňující Šelmy rychleji a důkladněji trávení masa a 
předat ji dál a ze systému v krátké době. Tak carnivore vyhne většině putrefication masa, která 
se koná v dlouhodobějším a pomalejší trávicí soustavy člověka.  

Putrefication a toxinů. Jedním z charakteristických rysů masa je, že již má vestavěný toxiny , i 
když žije. Poté, co bylo zvíře poraženo (jako hovězí maso, například) a rigor mortis nastává, 
produkce toxinů rozkladem se rychle zvyšuje. Z tohoto důvodu, když člověk jí maso, že se 
požívání hotové jedy, které jsou toxické pro něj (z toho kyseliny močové je jedna) a doznívající 
putrefication ve vlastním zažívacím traktu výrazně zvyšuje množství toxicity. A tady máme ještě 
jednu zásadní rozdíl mezi člověkem a šelem. Játra z masožravec je schopný zničit nebo 
detoxikaci plně desetkrát tolik tohoto jedu jako jsou játra člověka. Proto je carnivore s kratší a 
rychlejší trávicí systém, je předmětem mnohem méně toxinu z masa na prvním místě, a za 
druhé je desetkrát více schopné likvidaci menším množství, než je člověk. To vše vede k bodu až 
na skutečnost, že maso není vhodná potrava pro člověka.  

Zuby naznačují kategorie. Existuje několik dalších rozdílů, které poukazují na skutečnost, že 
příroda určené carnivore li být masožravci, ale ne člověk. Jedním z hlavních ukazatelem je zubní 
zařízení psů, vlků a podobně, z nichž všechny mají výrazné špičáky k trhání masa. Mužská zubní 
zařízení je mnohem více v souladu s vyššími primáty, jako jsou paviáni, goril, šimpanzů a 
orangutanů, z nichž všechny mají zubní uspořádání 32 zubů, mezi něž patří 12 stoličky, 8 
bicuspids, 8 řezáky a 4 špičáků, přesně stejné pořadí jako člověka. Všichni tito primáti v jejich 
přirozeném stavu jíst, co jim příroda navrženy a že je fruitarian strava ovoce, zeleniny a ořechů, 
některé zrn.  

Vařené jídlo škodlivý. Jedna důležitá poznámka, kterou chci zmínit, je, že primáti v jejich 
přirozeném stavu, mají dlouhou životnost a prakticky zbaveno všech degenerativních 
onemocnění, které trápí civilizovaného člověka. Když se v zajetí však titíž primáti jsou krmeni 
vařené jídlo, které vyvine rakovina, vředy, zácpa a řadu z týchž patologických nemocí, které 
trápí civilizovaného člověka. Budeme mít víc říct o vařených jídel v následující kapitole.  



Není Omnivora nebo Graminivora. Podívejme se nyní postupovat a zlikvidovat rychle z dalších 
dvou kategoriích, a to omnivora a graminivora. Druhá kategorie, které jsou do značné míry 
pojídači zrn a travních semen je hlavně omezeno na ptačí říše, ke kterému muže trávicí systém 
nese malou podobnost. Tyto všežravé zvířata používají smíšenou stravu skládající se z obou 
zvířecího masa a mnoho druhů rostlin. Příkladem je svině a medvědy, a jejich zubní struktuře a 
jejich trávicí systém, také se značně liší od toho člověka. Kromě toho jsme již zkoumal, co je to 
poškozující účinek i maso v lidské stravě má v detoxikace svého systému. To je do značné míry v 
důsledku nemožnosti člověka zvládnout buď jeho správnému trávení, nebo odhodit ze svých 
vlastních výsledných toxiny.  

Požadavky na protein v přeceňuje. Je tu ještě jedna tvrzení, že maso-jedlíci navrhl, že se cítím by 
měly být zodpovězeny zde. "Maso je zapotřebí získat dostatek bílkovin!" Oni hlasitě 
protestovat. To prostě není pravda. Z nějakého důvodu "zdraví" průmysl v posledních několika 
desetiletích bylo více než podporující množství bílkovin tělo potřebuje. V první řadě je tělo 
potřebuje pouze 20 až 30 g denně, a to 50 nebo 100. Za druhé, příliš mnoho bílkovin a 
nestrávené proteiny jsou hlavní příčinou toxemia v těle. Za třetí, bílkoviny z masa nosit v sobě 
určité toxiny, které jsou škodlivé pro tělo: Za čtvrté, následováním frugitarian dietu, tělo může 
získat všechny bílkoviny, které potřebuje.  

Tělo umí konvertovat. Tam je další argument, že maso-jedlíci sledovat, a to je: pouze jíst maso, 
vejce, atd můžete získat "celek" bílkoviny, a pokud budete sledovat vegetariánskou stravu tělo 
bude shortchanged v některých "zásadní "proteiny. To také není opodstatněná. V první řadě 
jsme nedoporučuje vegetariánskou stravu nýbrž frugitarian stravu, která kromě ovoce a 
zeleniny, obsahuje ořechy a semena, mnoho z druhé má značný přísun bílkovin. Kromě toho, 
tělo je schopna vyrábět základní proteiny, které potřebuje, i když nemusí být v samotném 
stravě. Jako příklad tohoto procesu je kráva, která jí nic jiného, než trávy, ale je nejlepší příklad 
výroby stovek liber proteinu na kopyto. Vzhledem k tomu, že lidské tělo není tak efektivní při 
přeměně rostlinné hmoty do proteinu, jako je hovězí maso, nicméně, také má tuto schopnost, a 
proces je stejný.  

S vysokým obsahem bílkovin diety nebezpečné. Kapalina s vysokým obsahem bílkovin (a další), 
diety, které byly v módě v průběhu 70. a počátku 80. let pro Redukční jsou nejen škodlivé, ale 
nebezpečné. Řada úmrtí byly způsobeny jimi. I důkladně odradit. Místo toho, půst, jak jsme 
popsali v budoucí kapitole, je mnohem bezpečnější, lepší a trvalejší, kromě toho, že několik 
dalších atributů se zdravím obnovu.  

Dieta primitivní divochů. Je tu ještě jedna oblast bychom měli zkoumat, zatímco se snaží zjistit 
naši správné dietní kategorii. To znamená, že stravovací návyky našich nižších příbuznými mezi 
bílé rasy a vyšších primátů. To znamená, že stravovací návyky primitivního člověka, který více či 
méně stále žijí v režimu, pro který ho příroda stvořila. Kromě toho primitiva v jejich přirozeném 
životním stylem jsou, stejně jako paviáni a gorily, relativně volně rakoviny, srdečních 
onemocnění, cukrovky, vředů a všech dalších degenerativních onemocnění, které trápí 
civilizovaného člověka.  

Primitivní Dieta Superior. Dovolte mi říci hned na začátku, že je můj úsudek, že primitivní 
černoši žijící v džunglích Africe či Nové Guineje, nebo Polynésany na ostrovech Jižní moře, 
jedení jejich primitivní potraviny, pořád jíst mnohem výživnější a mnohem méně škodlivé než 



dieta dělá vysoce civilizovaný bílé rasy. Ve stupnici od 1 do 10 bych hodnotit primitiv na asi 5 
nebo 6 (v závislosti na divoši vybíráme) a bílá rasa přijímání ostudnou rating pokorný 2.  

Vážné obžalobou. Je to vážná obvinění z dietních a stravovacích návyků vysoce civilizovaného 
bílé rasy, nicméně, to je znepokojivé situaci se nacházíme v. Civilizace a špatné informace jsou 
viníci.  

Civilizovaní Diety nejhorší. Je zajímavé, že vědci, kteří provedli studii jídelníčku 
nejprimitivnějších závodů do značné míry nedotčené civilizací zjišťují, že jejich strava je ve 
skutečnosti mnohem lepší než naše. Zjistili, strava primitivy obsahovat nejméně čtyřnásobek 
minimální požadavek většiny vitamínů, minerálů a enzymů, zatímco naše vařené a vysoce 
zpracované diety neposkytují ani minimální požadavky. Když k tomu připočteme všech 
toxických přísad a chemikálií, (včetně kávy, alkoholu, konzervačních látek, přísad atd), které 
civilizovaný člověk požije s jeho zpracované potraviny, a můžete si možná pochopit, proč jsem 
hodnotilo naše stravovací návyky u pokorného 2.  

Náš cíl: od A 10. Budeme-li, bílá rasa používá naše mozky, naše technické znalosti a obrovské 
zdroje potravy které máme k dispozici, zcela jistě bychom mohli udělat mnohem lépe než 
primitivní divoši. Vzhledem k tomu, zdraví a vitalitu bílé rasy je nanejvýš důležité, aby cílů C 
hurch O F T HE C REATOR chceme použít veškerou inteligenci a technologie, které máme k 
dispozici a zvýšit naši dietní účinnost od pokorného 2 až konečný 10. Byla by to obrovská 
výhoda pro zdraví a štěstí bílé rasy.  

Máme prostředky a inteligenci, jak to udělat s. To, částečně je to, co další kapitola pojednává o. 



C REATIVE C REDO # 07  

N ATURAL N UTRITION - T HE K EY TO C REATIVE S Uper H ZDRAVÍ  

Výživa je nejdůležitější. Oba pozitivně i negativně, to je to, co jíme, a co nejíst, která má 
obrovský vliv na to, zda jsme nemocní, chůzi zombie, nebo dynamický, zdravý C REATOR , 
překypující energií a optimismem, a cítit na vrcholu světa. Je správné výživy a vyhnout se 
nezdravé potraviny, umělé přísady a chemické jedy, která dělá rozdíl.  

Další studie potřeba. Toto téma je obrovský význam pro budoucí přežití a blaho bílé rasy. 
Vzhledem k tomu, náš přístup je založen nejen na přírodním zákonům, ale i výsledky z 
důkladných vědeckých studií, jsme přesvědčeni, že jsme na správné cestě. Ale chci dodat, že 
studie výživy, díky silničních blokování taktiky obrovského drog chemicko-lékařské komplexu, je 
stále ještě v plenkách, a mnoho studium a výzkum potřebují ještě třeba udělat, aby upřesnit 
umění pro naši budoucnost plné využití.  

Přepínací bude nějakou dobu trvat. Podobně jako k našemu cíli přeměny ze všech polyglot 
jazycích světa, ve kterém bílá rasa dneška je roztříštěné ke konečnému cíli všeobecného 
latinského jazyka, tak i nutriční přepínací může trvat generaci nebo dva. Ale bez ohledu na to, 
jak dlouho trvá, konečnými přínos bude tak obrovská, musíme vrhnout plnou parou vpřed. 
Naštěstí pro našeho programu Creative Super zdraví, kterou nazýváme zdravý živoucí, každý C 
REATOR může začít hned a postupně obměňovat své vlastní stravovací návyky na své vlastní 
rychlostí. Na rozdíl od přechodu k latině, nemusíme čekat, až bílé rasy pochopil otěže moci a 
svého vlastního osudu do vlastních rukou. Můžete začít dnes a do šesti měsíců být v živém 
Super zdraví, a tím pomoci nejen sebe, ale také urychlí den, kdy budeme znovu získat úplnou 
kontrolu nad naší vlastní osud.  

Základní pravidla. V minulosti, když jsem navštívila lékaře, ani jednou jsem byl někdy zeptal, co 
jsem jedl, ani radil, co mám jíst. Přesto odpověď na zachování vynikající zdraví je opravdu velmi 
jednoduchá. Tři krátké pravidla poskytují podstatu:  

Jíst pouze syrové potraviny v jejich přirozeném stavu, v podstatě ovoce, zeleniny, obilovin a 
ořechy.  

Získat dostatek tělesného cvičení, nejlépe druh, který roztočit srdce a plíce. Mezi ně patří 
jogging, tenis, plavání a podobné aktivity.  

Drž se od umělých chemikálií všeho druhu. Patří sem alkohol, nikotin, kofein, cukr, 
konzervační látky, insekticidy, omamných látek a drog všeho druhu, ať už na předpis 
nebo nepředepsání. (Pro celkový program, znovu zkontrolovat na 14 bodů pod zdraví 
prospěšné Living).  

Syrových potravin. To bylo řečeno, a správně tak, že člověk je jediný živočich, který před jídlem, 
první trosky svou potravu tím, že jej vaření. Je skutečně s podivem, že z tisíců druhů zvířat, 
ptáků, ryb a hmyzu, člověk je jediný tvor, který se vztahuje intenzivní teplo do svého potravin, 
čímž ničí do značné míry nutriční hodnoty z velkých druhů potravin přírody zpřístupňuje nás. 



Ano, je to divné, opravdu, že člověk, přírody nejinteligentnější zvíře, by měl být tak hloupý v 
této nejdůležitější faktor ovlivňující jeho zdravotní stav.  

Vařená je nepřirozené. Pro většinu lidí to bude zdát divné, ne vařit naše jídlo. Jíst syrové?  

Ano, to je to, co každý jiný tvor dělá, a není nic divného. Nějak jsme se dostali do této 
abnormální zvyku vaření všechno k smrti, a to není dobré pro nás. Jak jsem již řekl dříve, 
zničíme nutriční hodnoty potravin.  

Každý tvor jí syrové potraviny. Nature přes tisíciletí určených naše předky jíst syrové potraviny, 
jako každé jiné zvíře, pták, ryby nebo cokoliv jiného. Nějak jsme se dostali volno do tohoto 
škodlivého tangenty, a my jsme od té doby uvedení naše děti až k podobnému postupu, věřit, 
že to je jediný způsob, jak žít. Kdybychom byli vychováváni přirozený, zdravý způsob stravování 
na syrových potravin, jsem si jistý, že budeme myslet, že bizarní a směšné jít do tolik problémů 
zničit chuť našich potravin, zničit nutriční hodnoty a jíst mrtvý, vařené náhražky originálu. Bylo 
zvykem, zvyk a brzy školení, které nás nasměroval na tento nepřirozené aberace, nikoliv 
rozumu, nebo dokonce dobrého vkusu.  

Žít Foods nejlepší. Nejlepší potraviny můžete jíst jsou živé potraviny, čerstvé i v syrovém stavu. 
Moderní technologie vymyslel řadu dalších škodlivých procesů ničení potravin a dělat to 
atraktivní pohledu krám jinými než teplo prostředky. Některé z nich jsou: moření, kouření, 
drcení, homogenizace, pasterizace, zmrazení, solení, broušení, přidávání konzervačních 
chemikálie, přidávání umělých barviv a celou řadu dalších artifices a zařízení, každý z nich činí 
syrové přirozené potravy na pouhý stín jeho bývalý self, často dělat to úplně k ničemu krám, a 
někdy i úplně jed.  

Má všechny živiny. Když jíme syrové ovoce, jako jablko nebo banán, nebo syrové zeleniny jako 
mrkev, nebo syrové matice jako ořech nebo pekanové, má v něm všechny živiny, které 
potřebujeme, sacharidy, minerály , bílkoviny, tuky a další dobroty, které jsme dosud ani 
analyzovány. Ještě důležitější je, že má vše ve správném organické formě , že náš trávicí systém 
strávit a naše buňka metabolismus mohou využít. Ale to není všechno. Má také všechny 
vitamíny v něm v živé formě, přírodní formu, že naše tělo může dělat co nejvíce. Kromě toho, 
každá živá strava má vestavěné do něj své vlastní enzymy, velmi důležitý faktor v jeho správné 
trávení, takže náš trávicí systém může správně zpracovat výživu jíme.  

Má tu správnou kombinaci. Ani to není všechno. Ve své syrové přirozené formě tito všichni 
sejdou, a všichni přicházejí v jejich správném poměru. Nikdy musíme obávat, zda máme příliš 
mnoho draslíku vyhánět zinek, nebo zda některé z vitaminů B chybí a sabotáže ostatní B 
vitamíny nebo sto dalších rušivé prvky, které umělé potraviny ze své podstaty mají.  

Příroda má Whole Foods. V přírodě máme vždy celé potraviny, a máme je v rovnováze. To je 
velmi důležité. Jakékoliv další "zpracování" my, jako je vaření, drcení, homogenizaci, 
konzervování atd, pouze snižuje výživovou hodnotu potravin z původního surovém stavu do nic 
jiného, než nezdravé potraviny.  

Názorným příkladem. Dovolte mi ilustrovat to s poměrně daleko-out příklad. Předpokládejme, 
že byste měli koupit drahé luxusní auto, řekněme Cadillac. Jeho hlavním úkolem je poskytnout 



vám dopravu, a doufejme, že v pohodlí a luxus. Nyní za předpokladu neodmyslitelnou součástí 
chybí, řekněme jedno kolo. Nebo kdyby klíč chybí, nebo distributora. Nebo kdyby celý motoru 
chybí, nebo to nemá volant. Nebo za předpokladu, že je v nádrži žádný plyn.  

Pod některá z těchto podmínek, je neúplný balíček, a to nebude fungovat. Nebude vám 
dopravu. Pro všechny praktické účely neúplný Cadillac je kus haraburdí. Je to totéž s jídlem. 
Neúplný potravina není vhodná k tělu.  

Nyní se pojďme tentýž cadillac znovu a začít s úplně funkční, hladce běžící auto. Ale vraťme 
"proces" to jako my naše kompletní syrové potraviny. Můžeme "vařit" to, trhat to, 
komprimovat, mele, homogenizovat to, atd.  

Použít teplo. Předpokládejme, že jsme aplikovali teplo do cadillaku a taví ji dolů. Rádi bychom 
ještě všechny původní materiály, více či méně, ale k čemu by se roztavil Cadillac být? To by 
určitě zajistíme dopravu. Jednalo by se o hromadu harampádí.  

Komprimovat. Nebo Předpokládejme, že se nám to skartovány. Nebo práškové ji. Rádi bychom 
ještě původní "ingredience", ale to by bylo jistě již nebude funkční model luxusního vozu.  

Zničit pokrm stejným způsobem. A tak je to is naší rozsáhlou přírodní potraviny, se kterými nás 
příroda dodává původně v takové skvělé formě. Když jsme se vařit, může jim, trhat jim, rozdrtit 
je, homogenizovat a pasterizujte, zničíme složitý, což je ideální pracovní kombinaci, že příroda 
má dát dohromady. My přeměnit ji na haraburdí. Naše těla má největší potíže se zpracováním 
nevyžádané pošty, a buňky mají velké potíže metabolizujících neúplné "potravu", když dosáhne 
jejich prostřednictvím oběhového systému. V důsledku toho máme stále větší počet 
metabolických rakoviny diseases-, cukrovka, vředy, hypoglykemie, srdeční choroby, a řadu 
dalších.  

Musí používat správné palivo. Vraťme se znovu k analogii Cadillac. Předpokládejme, že jeho 
motor je určen pro použití pouze s vysokým oktanovým číslem plynu. Ale co budeme tankovat 
motorovou naftou místo. Bude motor běžet hladce? By se motor zůstat v dobré kondici dlouho? 
Ne. To nebyl navržen pro motorovou naftu. Uvažujme ještě jednu variantu. Předpokládejme, že 
naplnit nádrž správného oktanového plynem a pak také přidat šálek cukru k němu. Co by se 
stalo? Chtěli bychom mít špatně lepicí-up motoru v krátké době. Motor není určen pro 
motorovou naftu, ani by to tolerovat cukru v palivu.  

Orgány také musí mít správného paliva. A tak je to s našimi těly. Je pravda, že příroda ve své 
nekonečné moudrosti učinil naše tělo mnohem pružnější v palivu, které používáme a mnohem 
odolnější, jak se zbavit nekompatibilních jedů a jiných odpadků jsme věci do naší trávicí 
soustavy. Ale existuje hranice do té míry, můžeme zneužít naše tělo, a platíme cenu za to. 
Stejně jako Cadillac, naše těla fungují nejlépe, když jsme ho dodávat s řádným palivem, a držet 
mimo škodlivé přídatné látky a jedy.  

Co je správné palivo. A to správné palivo nebo potravinu, která je tohle syrové ovoce, zelenina 
ořechy a obilí. Jakékoli zpracování zničí velkou část nutričními hodnotami a převádí jej do 
něčeho jiného. Případné přísady, jako jsou konzervanty, umělá barviva a řadu dalších 
chemických látek "zvýšení trvanlivosti" jsou jedovaté a naše tělo má velké potíže házení je pryč.  



Chudá výživa. Po celá léta Amerika chlubil při zobrazování bohatství volby v našich plyšových 
"supermarkety". Máme poplácal se po zádech, že jsme nejlepší fed a nejlepší živené země v 
historii. To prostě není pravda. Ven z tribuny ovoce a zeleniny, většina ze zbytku potravin je 
vysoce zpracované, padělal, naložené s chemickými jedy prodloužit životnost a zvýšit jeho očí 
odvolání. Je to z velké nezdravé jídlo, nevhodné k lidské spotřebě.  

Jedovaté spreje. I s syrového ovoce a zeleniny nejste "doma v bezpečí." Většina z nich byly 
nastříkány jedovatých insekticidů, nebo voskované, aby měly lepší odvolání očí a / nebo 
pěstovány s umělým hnojivem, které, jak jsme již vysvětlili v jiné kapitole, vytváří produkt nižší 
nutriční hodnoty. Nejlepší odpovědí na ovoce a zeleniny na problém, jak jsme poukázali v 
kapitole o ekologickém zemědělství je zvýšit organicky pěstovaných produktů.  

Frugitarian Dieta náš cíl. To jsou cíle usilujeme, aby měly zdravější energičtější bílé rasy. Některé 

z těchto cílů jsou krátkodobé a některé jsou dlouhodobé. Jedna věc, kterou chci zdůraznit, je, že 

nesmíme ztrácet čas v tréninku naše děti ve zvyku jíst syrové, organické ovoce, zeleninu, ořechy 

a obilí. Pro ty z nás, starších lidí, jejichž návyky jsou nepružné, nejmenší, co můžeme udělat, je 

revidovat naše stravovací návyky takovým způsobem, aby se přiblížit blíže k ideálu. Čím více se 

učiníte, tím lépe se budeme cítit, a čím déle budeme žít. 



C REATIVE C REDO # 08  

M OST ILMENTS S TEM F ROM T OXEMIA  

Tělo zneužívány. Lidské tělo je nejúžasnější mechanismus. Je výborně může fungovat velmi 
dobře, jak udržet se ve výborném zdravotním stavu a obnovení se i poté, co byl vystaven 
značnému zneužívání. Je-li tomu tak, proč je velká část naší populace v tak špatném zdravotním 
stavu? Odpovědí je, že tam je limit na zneužívání s níž tělo může zvládnout. V naší civilizované 
společnosti zneužití, ke kterému většina z nás, které jsou předmětem našeho těla daleko 
převyšuje to, co se vyskytuje i v těch primitivních společnostech na africkém kontinentu.  

Toxemia výsledku. Nevědomky toto zneužití vyplývá z velké části z jedů jsme požívat z naší 
chemicalized jídla, vzduchu a vody. Za druhé, škoda se dále zhoršuje léky, léky, alkohol, čaj, káva 
a jiné úplně koncentrovaných jedy jsme spolknout, který známe jsou škodlivé. Za třetí, je dále 
ještě zhoršuje příliš zpracovaných potravin, které jíme, potraviny, které byly zbaveny většiny 
svých živin a vitality. Výsledkem je toxemia, stav, ve kterém je tělo přeplněn toxiny a jedy, a 
nemá sílu nebo vitalitu hodit pryč. Vzpomeňme si slovo toxémii protože její překonání je životně 
důležité pro pochopení celý náš program zdravý životní úroveň. Toxemia Stručně řečeno, je 
přetížení toxinů, a je, v jedné cestě nebo jiný, prvotní příčinou prakticky všech našich potíží, z 
nachlazení k rakovině.  

Dr. John H. Tilden. Pro pochopení toxémii, dlužíme velký dluh Dr. John H. Tilden (1851-1940), 
který byl také syn lékaře. Dr. Tilden byl obdařen analytické a zvídavost, a naštěstí se dožil 
vysokého věku. To bylo během druhé části tohoto dlouhou životností byl schopen rozvíjet své 
teorie o toxemia, a tím dělat velké příspěvky do zdravotnictví Natural hygieny a zdraví 
prospěšné bydlení. Ve skutečnosti, Dr. Tilden, který se narodil jednu generaci nebo dvě před Dr. 
Sheldon, by mohl dobře být považován za otce přirozené hygieny.  

Dr. Tilden praktikuje ortodoxní lék na mnoho let. Ale přitom byl stále více znepokojeni 
skutečností, že "ortodoxní" lék předstíral upustit od "léky", když ve skutečnosti to mělo žádné 
léky vůbec ale byl v nejlepším případě pouze potlačuje příznaky. Začal se ptát použití "lék" k 
nápravě nemoc. Být kreativní mysli, Dr. Tilden byl rozhodnut usilovat o hlubší význam 
onemocnění, pochopit jeho příčinu, a zaměřit léčbu na odstranění příčiny, pokud je to možné. 
Jeho vlastní myšlení, v kombinaci s jeho minulé zkušenosti s léčbou pacientů, ho vedla k závěru, 
že by měl být nějaký způsob, jak žít tak, aby nedošlo k vytvoření onemocnění. Od této doby o 
jeho myšlenky na toxemia se začala rozvíjet.  

Drog a léků k ničemu. Od počátku doby, kdy se přestěhoval svou praxi do Denveru v roce 1890, 
Dr. Tilden již nepoužívá žádné léky, ale cvičil jeho teorii o očistu těla toxických jedů a pak 
umožňuje přirozená léčivé účinky tělo k obnovení zdraví. On následoval toto nahoru tím, že učí 
své pacienty, jednou obnovit do zdraví, žít takovým způsobem, aby nedošlo znovu toxický stav a 
tím udržet bez opakující se onemocnění.  

Vydal několik časopisů a provozoval lékařství po dobu 68 let až do doby jeho smrti. Naštěstí pro 
lidstvo a pro bílé rasy, Dr. Tilden měl tu čest věnoval posledních 50 letech této praxe k 



prosazování výhod Natural hygieny. Domníváme se proto ho jako skutečného obra muže a 
jednu ze základních životních zakladatelů zdraví prospěšné.  

Zdravotnickým zařízením nepřátelské. Netřeba říkat, že ohromný přínos velkého lékaře pro 
zdraví a pohodu neobdržela žádnou podporu od zakořeněné zdravotnického zařízení, ale pouze 
nejsilnější opoziční a odsouzení.  

* * * * *  

Bakterie není příčinou nemocí. Chceme, aby pokračovala Dr. Tilden myšlenky dále.  

Dr. Tilden říká, že "lékařské vědy je založena na chybném předpokladu: a sice, že nemoc je 
způsobena vnějšími vnějšími vlivy a že to trápení může být trvale". Vyléčen nebo zmírněny léky 
"On pak přidá, přičemž se odvolává na lékařské profese," Bohužel, žádný hlupák je větší hlupák, 
než hlupák, který sám sebe hlupáci. "Dobře řečeno, lékař.  

Dlouholeté zkušenosti ho naučila, že choroboplodné zárodky, bakterie, atd nebyly příčinou 
nemoci samotné, zda je choroba byl černý mor nebo neštovice, nebo rakovina. Nejlepším 
důkazem, že to bylo ve stejném prostředí by mohlo někteří lidé podlehnou nemoci, jiní ne. I 
když se Black Plague bujela během temného středověku a v některých oblastech zahubila tolik 
jako polovina obyvatelstva, proč se to za stejných podmínek, vliv na ostatní vůbec ne a oni 
přežili?  

Oslabené tělo podlehne nemoci. Odpovědí je, že zárodky, bakterie a viry mohou být přítomny v 
našem životním prostředí za všech okolností (které jsou), ale imunitního systému zdravém těle 
může se s nimi vyrovnat a činí je neškodné. Je to jen oslabené, oslabené tělo, které se stane 
hostitelem choroboplodnými zárodky a poskytuje živnou kulturou, ve kterém může růst, množit 
a způsobit nemoci, nemoci a dokonce i smrt.  

Nervové Energie a vyčerpání. Systémový síla nebo slabost subjektu v tomto nabízí odolnost 
proti onemocnění je nejlépe uvedeno dostupností jeho nervové energie. Když nerv energie je 
vysoká, odpor je vysoký. Když nerv energie je nízká tělo se říká, že oslabené a jeho odolnost vůči 
nemocem, je nízká. V extrémním vyčerpání je to jen otázka nemoci objevují a projevující se u 
těla nejslabším místě, nebo několik slabých orgánů současně.  

Dodávka nervové energie kolísá od člověka k člověku, nebo ze dne na den, nebo hodiny na 
hodinu, v jedné osobě. My vynakládat nervózní energie ve všech formách činnosti, ať už to 
bude vykonávat nebo trávením naše jídlo. Povzbuzující prostředky jako je například alkohol, 
tabák, káva atd konzumovat a snížit zásobu nervové energie. Emocionální stres a napětí rovněž 
přispět k vyčerpání. V době spánku a nečinnosti jsme schopni se zotavit a obnovit nervové 
energie.  

Musí udržovat zdravý Reserve. Přívod nervové energie je podobná udržet krok bankovní účet. 
Když jsme pořád dávat více peněz do banky, než jsme uzavřít, náš účet je v dobré kondici. Je to 
zdravé. Když jsme se obvykle držet odstoupení více z banky, než jsme vložili, a my vyčerpá své 
zásoby a my zkrachovat.  



Je to stejné s rezervami tělesných nervového energie. Když se budeme držet vynaložení více než 
vložíme, tělo zkrachuje. Dosahuje krizi a stává se nemocný. Samotné tělo vytvoří krizi, jako je 
horečka, etc., v intenzivní snaze zvrátit proces. Když je v takové krizi, že je projevem toho, čemu 
říkáme nemoc. Ale mějme na paměti a všimněte si to dobře: nemoc není cause- je to symptom, 
projevem oslabené a zkrachovalé podmínkou, že tělo bylo v před krizí byla vyvolána.  

Toxemia způsobuje vyčerpání. Co je nejvíce impozantní příčinou vyčerpání? Je toxemia, slovo 
jsem uvedl v úvodu této kapitoly jako zásadní význam v našem boji proti nemocem a našeho 
boje za výborný zdravotní stav. Toxemia je nejčastější příčinou oslabení organismu. Toxemia 
samo o sobě je hromadění metabolického odpadu do krve, lymfy a tkání, mimo přirozené 
schopnosti těla zbavit a odstranit toxiny.  

Chemicalized jídlo. Tyto toxiny vyplývající z normálního rozdělení tkání a jejich vytvoření je 
kontinuální proces. Celkový součet toxinů je však značně zvýšil, když tělo spolkne nebo 
absorbuje z přidané množství cizích jedů z našich chemicalized potravin a znečištěný vzduch a 
voda. Když se nerv energie je hojná tělesné funkce jsou účinné a tyto odpadní produkty jsou 
odstraněny tak rychle, jak se vyrábějí. Ale pokud eliminace je poškozena, nebo zkontrolovat 
kvůli vyčerpání, nebo zátěž příliš velká pro tělesné funkce se vyrovnat s, tyto toxiny začnou 
hromadit v tkáních, a máme stav toxemia.  

Vylučovat or Die. Pojďme zde uvést pravidlo přírody: když organismus nemůže nebo nechce, 
vylučovat své odpady, zemře. Vzpomeňme si tento axiom. To platí i pro společnosti, a budu mít 
víc říct o tom v druhé části knihy.  

Vyčerpání podobné konkursu. Když se dosáhne stav toxemia tělo bojuje těžký boj a jeho 
zdravotní stav je na sjezdového snímku. Opět můžeme porovnat jej na bankovní účet, ze 
kterého je více peněz byl stažen, než by se dostali do, nebo do ztroskotání obchodní 
společnosti, jejíž náklady jsou neustále větší než jeho příjmu. Toxemia je stav vyčerpání, v němž 
je tělo vyčerpané svoji rezervu nervové energie. Je to ve skutečnosti v konkurzu.  

Etapy Toxemia. Další finančnímu porovnání těla ve stavu vyčerpání je ve srovnání například se 
osoby, jejíž finanční rezervy jsou vyčerpány a uchylují se k půjčování peněz. Nejen, že tyto úvěry 
mají být vráceny, ale tam je další zátěž zájmu. Stejně tak, když tělo vyčerpá své rezervy nervové 
energie, má nejen méně energie, s níž nést na svých pravidelných funkcí, ale musí vynaložit další 
energii se snaží shodit přetížení toxinů. Nemoc je výsledkem, a pokud ne obráceně bude 
probíhat v sestupné spirále, ve kterém rakovina může být konečný konec tohoto vývoje. Je to 
jeden z konců řetězu příznaků počínaje podrážděním, a procházejících zánětu, zahuštění a 
bobtnání (kalení nebo indurace), ulcerace (tvorba vředů) a fungation (rakoviny).  

Nemoc efekty, nezpůsobí. Dr Tilden vysvětluje filozofii toxinů takto: Každý takzvaná nemoc je 
krize toxemia (self-otrava). K tomu dochází proto, že toxin se hromadí v krvi (lymfatické buňky, 
atd.) Za toleranční bodu. Krize nebo takzvaná nemoc (volat to studený chřipka, zápal plic, 
bolesti hlavy, břišní tyfus, atd.) Byl vysráží v těle jako mimořádné prostředky elimination- 
potřeby vysráží, protože přepracovaní kanály eliminace nebyly schopny zvládnout přetížení. 
Příroda se snaží zbavit tělo toxinů. Jakékoli "léčba", který brání v tomto úsilí na eliminaci 
komplikuje problémy a brání přírodu v její samoregenerační úsilí.  



Drogy jsou překážkou přirozeného léčení. Příkladem druhé je, když lékař doporučí pacientovi 
vzít aspirin snížit horečku. Tělo navodili horečku ve speciálním snaze eliminovat přetížení toxin. 
Chcete-li zátěž, kterou s možností toxinu (aspirin) a zmařit její uzdravení úsilí je tedy 
dvojnásobně kontraproduktivní.  

Odpověď. Naštěstí je tu něco velmi konstruktivní, které můžeme udělat, aby pomohla tělo v 
jeho snaze ulevit sama o přetížení jedu. To něco se nazývá půst, a budeme věnovat v následující 
kapitole tohoto regenerační proces hojení.  

C REATIVE C REDO # 09  

F ASTING - N Povaha " S M OST E FFECTIVE M EANS OF R ESTORING H ZDRAVÍ  

Půst efektivní. V našem programu zdravý Living, proces půstu je nesmírně důležitým doplňkem. 
Je to bezpochyby nejbezpečnější, nejrychlejší a nejúčinnější prostředek tělo má obnovit sám 
zpět ke zdraví. To není všelék, ale je překvapivě účinný pro širokou škálu onemocnění, které 
trápí lidstvo. Kupodivu ortodoxní lékaři, který má přístup k drogové léčení "nemoc", byl trvale 
tvrdohlavý v ignoroval důkazy o nejefektivnější terapeutickou nápravu přírody, půst.  

Protichůdný a ignorované podle Medici. Kupodivu také, přestože byly známy jeho léčivé 
hodnoty po staletí, veřejnost je do značné míry vědom úžasné pravomocí půstu je hojení. To do 
značné míry může být obviňován na lékařské profese v toto, kteří dělali jejich střih, vypalování a 
jed přístup k "léčení nemoci" do toho, co se rovná náboženskému kultu; i přes svá opakovaná 
selhání, a to navzdory tomu, že se ukázalo být zcela neúčinné a zcela zbytečné. Půjdu ještě dál. 
Statistiky ukazují, že 40% všech úmrtí a onemocnění jsou iatrogenní, to znamená, že přímo 
způsobené nebezpečnými ošetření podávaných v nemocnicích a samotnými lékaři.  

Terapie přírody. My z C hurch O F T HE C REATOR odmítají takzvanou ortodoxní lékařské přístup 
řezu, vypalování a jed a zase namísto do přírody je terapeutické a laskavých prostřednictvím 
uzdravení. To znamená, že je rychlý.  

Civilizace příčinou degenerativních onemocnění. Civilizovaného člověka je dnes potýká s celou 
řadou patologických, systémových a degenerativních onemocnění, které patří mezi primitivních 
národů prakticky neznámé. Mezi nimi jsou: senility, rakovina, diabetes, ateroskleróza, srdeční 
choroby, kardiovaskulární onemocnění, vředy žaludku a jinde v zažívacím traktu, kolitida, 
průjem, zácpa, nefritida, astma, rýma, senná rýma, vysoký krevní tlak, roztroušená skleróza, 
migréna, nervové poruchy, duševní choroby, artritida, ekzém, uhry a řada dalších.  

Proč tomu tak je? Proč civilizovaný člověk se svými vysokými technickými dovednostmi 
lékařskou péči a širokou nabídku jídel z čeho vybírat trpí řadou nemocí, z nichž primitivní divoch 
prakticky zadarmo?  

Zpracovaných potravinách viník. Odpověď a velký spočívá v našem způsobu života, ale většinou 
v příliš-zpracované a chemicky otrávené potravin, které jíme. Pravda v této věci je, že jsme tady 
v Americe jsou nejvíce overfed a podvyživených lidí v historii. Nejen to, ale břemeno jedovatých 
chemikálií nosíme v našem těle je mimo schopnost organismu vyrovnat se s. Náš tělesný systém 



vyvinula po stovky tisíc let a změn extrémně pomalu. Nápor vařené, zpracované potraviny se 
všemi jejich kontaminantů je něco, co v dlouhé historii našeho systémového vývoje relativně 
nový, něco, co naše těla nejsou určeny k, a proto neschopný shodil. Výsledkem je většina z nás 
chodí s toxickým přetížení, který dělá nám nemocná, ubohý a ničí naše zdraví a energii.  

Léky a prášky zhoršit situaci. A další pilulky, léky a léky nejsou řešením. Ve skutečnosti, že jsou 
velká část problémů, pouze se přidávat k přetížení toxiny, a dále otravy našich již přetížené tělo. 
Při poslechu všem vysoce propagovaných léků a utišující inzerovaných v televizi, budete znovu 
na vědomí a znovu everrecurring zdrží "dočasnou úlevu od". To je vše, co jsou- "dočasnou 
úlevu" (možná), pouze paliativní, ale oni nikdy nic léčit, nikdy odstranit příčinu vašeho bolesti 
hlavy, váš zácpa, astmatu, nebo cokoliv jiného. Ve skutečnosti, po údajné "dočasnou úlevu 'oni 
zesílit svou nemoc načtením své tělo s více toxinů a jedů, a ty jsou více nemocní, více přetížená 
s toxiny a jedy, a více závislé na léky na spaní, sedativa, nosní sprej nebo projímadlo, než jste 
byli před zahájením užívání těchto ošklivé chemické jedy, které jsou naprosto cizí pro tělo. Čím 
více budete mít z těchto utišující, tím více budete potřebovat, a nemocnější dostanete. je to 
začarovaný krysí závod končí v slabosti , podlomené zdraví a nakonec smrt.  

Drug Approach V podstatě Špatně. Celý tento přístup "droga", která je základem ortodoxního 
přístupu dnešní moderní lékařské profese je od základu špatně od svého vzniku. My C hurch O F 
T HE C REATOR zavrhnout tento pojem ve své celistvosti. Ze všech desítek tisíc pilulek, léky, léky 
a chemikálie, které byly tak vysoko oslaven, propagovaných av reklamě za posledních sto let, 
není ten, který vyléčil nic. Ale všechny z nich, a to zejména společně udělali velké škody. Mají 
otrávené naše lidi do bodu, kdy většina lidí, počínaje mládež, chodí s toxickým přetížení, zatížení 
nad rámec toho, s jakou jsou schopni zvládnout. Výsledkem je hostitel systémových a 
degenerativních onemocnění I uvedených výše.  

Všechny léky jsou jed. Pojďme nikdy forget- léčivý přípravek je droga, je chemický, je jed. Naše 
těla nebyly nikdy navrženy tak, aby vyrovnat se s těmito chemikáliemi. Jsou to cizí nástavby, 
které jsou jed.  

Overfed, podvyživená. Jak jsme se vůbec dostat do tohoto bludného závodu krys? Všechno to 
začíná s nepřirozenou, vysoce zpracovaných potravin, které jíme. Zatímco jsme hrdi na naše 
slavné supermarketech, být nejlepší fed národ na světě, faktem je naše vysoce zpracované 
potraviny byly z velké části zbaven všech svých přírodních vitamínů, minerálů a enzymů, takže 
pusté nepořádek odpadky, které naše tělo nemůže používat , takže nám nepořádek prázdných 
kalorií, které umožní nám tuku, ale nechte nás žalostně podvýživou. Chcete-li přidat urážku 
zranění většina z těchto krásně zpracované potraviny jsou nejen zbaven základních živin, ale 
jsou vysoce naloženo s konzervační látky, přísady, umělé aroma, umělá barviva a celou řadu 
dalších chemikálií. Abychom zmínili alespoň některé: glutaman sodný, fosforečnan vápenatý, 
arabskou gumu, nikotinát sodný, stilbesterol (v kuřecím masem a cukrové řepy) a vždy cukr, 
cukr, cukr. Konečným výsledkem je, že jsme krmeni potraviny, které vypadají skvěle, dobře 
chutnat, jsou krásně balené, ale jsou v podstatě zbaveny svých životně důležitých živin a 
naložené s chemickými jedy. Jíme syntetické, plastické potraviny, potraviny, které jsou 
zmrzačené, a otrávené, což má za následek zmrzačených a otrávenými lidmi.  

Vitaminové a minerální doplňky jsou žádná odpověď. Máme C REATORS vyhýbají všechny 
zpracované potraviny, pilulky nebo výpisy. To zahrnuje vitamínů, minerálních látek a enzymů, 



doplňky stravy, které zdravotní faddists rádi nakupovat v takzvaných "Health Food" obchodech. 
Všech vitamínů, minerálních látek a enzymů prášky se intenzivně zpracovány, ať již jsou 
označeny jako ekologické nebo syntetická. Jako takový tělo nemůže používat je a oni přidat 
absolutně nic společného přírodní výživu těla. Naopak, připojí k toxickému přetížení, že tělo 
pracuje tak těžké snížit. Proto odmítáme všechny takové komprimovaných doplňky jako jsou 
umělé, zpracovaných nezdravé potraviny žádnou hodnotu, ale ve skutečnosti škodlivé pro tělo.  

Dobrý Obecné pravidlo je, že jakákoli látka, ať už se jedná cibuli, česnek, tresčích jater olej, nebo 
vitamin C pilulky, které nemůžete sednout a činí celý jídlo, baví a snadno strávit, není dobré 
jídlo pro tělo, i když berou v malých množstvích.  

To je čistě exclusionary pravidlo, a v žádném případě neznamená, že každý "jídlo", které mohou 
být konzumovány jako celé jídlo, aniž by zažívacími potížemi, je dobré jídlo. Například, měli 
byste být schopni jíst celý jídlo bílého chleba, nebo sýra, nebo čokoládové tyčinky, a užijte si to 
bez bezprostředních zažívací problémy. Ale oni nejsou nutně dobré potraviny, ve skutečnosti 
všechny tři uvedené jsou nejhorší nezdravé potraviny.  

Dokonce Savages lépe jíst. Je to ostudné skutečnost, že primitivní divoši, civilizací nedotčené, ať 
už v jižních mořích nebo v Africe, jíst mnohem lépe, výživné jídlo, než má civilizovaný běloch 
dnes. Na stupnici od 1 do 10, tak bych hodnotit primitiv při asi 5, kdežto my jsme hluboko 
stupnice na asi 2.  

Tak to je místo, kde to všechno begins- vařené, over-zpracované, plastové jídlo, které jíme. V 
důsledku toho jsme podvýživou, overfed a naložený s toxiny za schopností těla, aby je shodit. 
Je to dlouhá uznal axiom, že jakýkoli organismus, který je schopen vylučovat své odpady, 
zemře.  

Odpověď. Vzhledem k tomu, já jsem šel do tématu výživy, podvodu medicíny a zlu znečištění v 
jiné kapitole, nebudu toto téma rozebírat dále v této kapitole. Spíše, uznává nezdravý 
nepořádek ve které se nacházíme, je otázka je- to, co můžeme udělat, abychom se vrátit k 
normálnímu zdraví prospěšné zdraví? Jak můžeme uvolnit do těla zatěžujících toxinů?  

Odpověď je půst.  

* * * * *  

Pojďme bydlí na slovo "lék" na chvíli a dále snažit, aby objasnila svůj význam.  

Žádné léky pro cokoliv. Již jsem uvedl, že neděláme žádné tvrzení, že půst je "cureall". Půjdu 
ještě dál a kategoricky stavu, že není "lék" cokoli. Ve skutečnosti tam žádná taková věc jako 
"lék" lidských onemocnění kdykoli a kdekoli, jiný než sama smrt. Dokud tělo žije můžete nic víc 
být vyléčen z nemoci nic víc, než můžete být vyléčen být přejet Mack kamionu. Chcete-li být 
vyléčen znamená, že budete nikdy být náchylné k tomuto onemocnění, ať už je to rakovina 
nebo onemocnění srdce, nebo cokoliv jiného. Pravdou je, není nic, co může udělat imunní vůči 
budoucím onemocnění. Bez ohledu na to, jak zdravý byste mohla být dnes, když se podrobit své 
tělo ke zneužití, nesprávné návyky a špatné potraviny, stanete se opět nemocná a vaše staré 
neduhy se vrátí v platnosti.  



Půst umožňuje Tělo obnovit sám. Proto jsme se vyhýbat slovo "lék" v naší diskusi. To, co jsme si 
vyžádají zhruba půst je, že je nejrychlejší a nejúčinnější přirozený způsob, jak má tělo z zotavil a 
obnovení sám zpátky do zdraví z celé řady onemocnění, z nichž některé jsem zmínil, a mnoho 
dalších, které nemám. Je mi tvrdí, že je mnohem lepší než ortodoxní lékařské přístupu řezu, hoří 
a jed. Je mnohem lepší přístup léku , který je miláčkem lékařské profese. Vzhledem k tomu, půst 
přístup k obnovení zdraví je přírodní, terapeutické, hojení, dále jen "ortodoxní" přístup droga je 
škodlivá, devitalizing a sama o sobě přispívá k otravě a detoxikace těla.  

Ano, my o C hurch O F T HE C REATOR netvrdí, půst za všelék, ale my si tvrdit, že to je tisíckrát 
superior na "ortodoxní" lékařského přístupu řezu, hoří a jed.  

* * * * *  

Půst detoxikuje, oživuje. Pro průměrného laika, půst je synonymem pro hladoví. "Jdi bez jídla 
pro dva nebo tři týdny? Já bych vyhladovět k smrti. "To není pravda. To není pravda vůbec. Tam 
je docela jasná demarkační čára mezi půstu a hladovění. Většina z nás by mohl jít na měsíc nebo 
více, a ani zdaleka překročit tu hranici. Pokud máte nadváhu, můžete jít mnohem déle. (To vše 
by však být na klinice pod dohledem). Většina z nás by vyjít jako rychlý revitalizovaná, zbavit 
mnoha našich zvířátko onemocnění, alergie, bolesti hlavy, zácpa, nebo to, co máte vy. Ve 
skutečnosti, je velká šance jsou výborné, že byste vyjít z rychlého silnější, zdravější a mnohem 
více energie, než jste byli před odchodem do půst, po vhodnou dobu jídla a přestavět.  

Relativně bezpečné. Pod řádným dohledem nebezpečí hladovění nebo umírající zatímco půstu 
jsou minimální. To je, ve skutečnosti, mnohem méně nebezpečné, než je průměrná délka 
pobytu v nemocnici.  

Dr. Herbert M. Shelton, který pravděpodobně udělal víc urychlit pohyb hygienik (který 
nazýváme zdravý Living ) než jakýkoli jiný člověk, se uvádí, že po dobu více než 45 let řídil tisíce 
posty a nikdo pod jeho péče kdy zemřel půstu. Některé z těchto půstů se pohybovala od 
několika dnů až tak dlouho, jak devadesát dnů.  

Půst znamená celkový abstinenci od jídla všeho druhu, pít pouze malé množství čisté vody, 
nejlépe destilaci. Slyšíme lidí děje "džus fasts" nebo "vodních půstů", ale jedná se misnomers. 
Je-li někdo pít pouze ovocné šťávy nejsou na rychlý, ale na šťáva dietu. Jsou-li na "vodní rychle," 
to by znamenalo, že se zdrží vody, které nejsou. V naší terminologii rychlý prostředek jen to, co 
jsem said- zdrží veškerého jídla, ale pitnou destilovanou vodu.  

Půst je přirozený proces hojení. V svět zvířat zvířata rychle nejen tehdy, když jsou nemocní, 
nebo zraněn, ale také v mnoha jiných případech jejich přirozených životních cyklů. Jedním z 
příkladů je v režimu spánku. Některá zvířata rychle během páření. Některé průběhu 
ošetřovatelské období. Někteří ptáci rychle, zatímco jejich vejce jsou vylíhla. Některé divoké 
tvorové budou postit, pokud jsou užívány do zajetí. Zvířata přežít půst během období sucha, 
sníh, zima nebo dlouhých obdobích, kdy hra, nebo nedostatku potravy bez škodlivých účinků. 
Půst je přirozený proces, v živočišné říši. Lidstvo příliš, byl to cvičí po tisíce let. To je jen v 
nedávné anamnéze, že se stala méně známé, pravděpodobně v důsledku nemalou měrou k úsilí 
samotné lékařské profese v potlačování tohoto přírodního výplñový.  



Když člověk postí, mít za následek několik konstruktivní přínos. Snížení hmotnosti je jedním z 
nejvíce zřejmé, ale je to jen z přidané dividenda do mnoha dalších blahodárných účinků.  

Opírá se o rezervách. Když tělo postí proces nazývá autolýza koná. Normální tělesná poskytuje 
se s zásoba výživných látek, které jsou uváděny ve vzdálenosti ve formě tuku, kostní dřeně, 
glykogen, svalové šťávy, lacteal tekutin, minerálních látek a vitamínů. Když člověk pokračuje 
rychle, tělo čerpá z těchto rezerv živit jeho fungování tkáně. Vzhledem k tomu, rezerva 
vyčerpána, tělo ztrácí váhu. Množství hmotnosti může ztratit předtím, než se tyto zásoby jsou 
vyčerpány, je značný. To je, když jsou tyto zásoby vyčerpány, že hladovění začíná.  

Důkladné Úklidové. Tělo je velmi selektivní v tom pořadí, v jakém využívá tyto rezervy, počínaje 
první s tukových tkáních. Tím se také začíná důkladného vyčištění domu proces, při kterém se 
vyvolá vypnutí všech nahromaděné jedy a toxiny, které se shromáždily v buňkách po dlouhou 
dobu. Vzhledem k mimořádné energie používané při trávení během normálního období 
přejídání, a protože tyto potraviny neustále načíst tělo více nových toxiny, tělo nebyl schopen 
dělat svou detoxikační program účinně.  

Tělo Detoxikuje sám o sobě. Během půstu všechny tyto změny. Zbytek je nezbytným doplňkem 
půstu. Všechny energie těla může být nyní soustředěna v čistícím procesu a detoxikační jeho 
celý systém. V tomto procesu se svými léčebnými účinky výrazně posílena. Nádory jsou 
absorbovány, vředy, vředy a podrážděné tkáně se hojí. Toxiny a jedy jsou vylučovány. Během 
odpočinku a abstinence od jídla je tělo zbaven svého trávicího dřiny. To může konečně dostat 
kolem s využitím všech svou energii k tomuto čištění a hojivých procesů a dát svůj dům zpět v 
dobrém pořádku.  

* * * * *  

Výhody půstu. Existuje mnoho dobrých důvodů pro půst, a obnovení tělo zpátky do zdraví z 
mnoha chorobami jsme již zmínili v této kapitole je dostatečný důvod. Ale i při absenci 
konkrétních chorob v podstatě existují čtyři dobré důvody, proč je výhodné pro většinu lidí 
pravidelně podstoupit rychle účelem vybudování jejich zdraví, odrazit budoucí nemoci, a prostě 
cítit lépe.  

Jedním z nejviditelnější je snížení hmotnosti. Nadváha je nejčastějším problémem v Americe 
dnes. To je začátek příčiny libovolného počtu onemocnění. Jak jsem již uvedl dříve, jsme 
národ overfed a podvyživených lidí.  

Je nesporné, půst vyrábí nejbezpečnější a nejefektivnější prostředky dostupné pro redukci váhy. 
Ale já chci dodat, že redukce hmotnosti není v žádném případě jediným důvodem půstu. To je 
jen navíc výhodu získanou při obnově tělu zdraví prospěšné zdraví.  

Druhou výhodou je možné nazvat fyziologické kompenzace - zachování energii pro . Hojení 
Je-li potraviny byla přijata v, velké množství energie, musí být vynaloženy na jeho 
trávení. Mnoho krve musí být přesměrovány do trávicího ústrojí a proces hojení je 
zpožděn nebo opomíjena. Nalačno všechnu tuto energii je nyní přesměrována do 
léčebného procesu a systém může soustředit na získání svůj dům v pořádku.  



Třetím důvodem je zajistit fyziologický odpočinek, je rekuperační proces, ne na rozdíl od 
medvěda v režimu spánku. Během procesu půstu, tam být žádné nové jídlo vzít v tom, že 
musí být stravitelné a metabolizuje, celý systém dostane tolik potřebný odpočinek, 
milost, šanci obnovit. Trávicí systém je systém žláz, oběhový systém, nervový systém, 
dýchací systém všichni dostali milost, šanci na odpočinek. To vše má terapeutický a 
hojivý efekt, dává tělu možnost sám obnovit.  

Největším přínosem ze všeho je mimořádná účinnost půst v procesu detoxikaci sám. Dr. JH 
Tilden, zakladatel slavného Dr. Tilden ' zdravotnickou školou je v Denveru a který napsal 
několik knih, říká: " Po padesáti pěti letech pohostinu v poušti lékařských terapií, jsem 
nucen prohlásit bez obav z úspěšného rozpor, že půst je jediný spolehlivý, specifický, 
terapeutické eliminant známo, že muži. "  

Dr. Herbert M. Shelton říká: "Nic známo, že muži se rovná rychlý jako prostředek ke zvýšení 
odstranění odpadu z krve a tkání."  

Jak rychle postupuje, udržel odpady jsou vyhozeni z těla a systém se očistí. Zmírnění podráždění 
nastat. Tělo se stává odpočinul a zotavil, a stručně řečeno, tělo je detoxikovat a obnovena.  

* * * * *  

Kdy by člověk rychle? V zásadě existují dvě situace.  

Zdraví členění. Když ublížení na zdraví, pro libovolný počet důvodů, je již člení, dlouhá rychle 
stává nutností. To může být kdekoli od jednoho týdne do šesti týdnů nebo více. Takové půsty by 
měla být přijata na klinice pod dohledem hygienikem.  

Pomalu. Druhá situace je, když člověk není specificky nemocný, ale cítí pomalý a spustit dolů. 
Rychlý čtyř dnů do jednoho týdne dokáže divy. Takové půst by měl být proveden po přečtení 
dobré knihy o půstu, nebo konzultaci s ním nebo pod vedením, s hygienikem, alespoň pro první 
takový pokus.  

Běžná údržba. Mnoho mormoni rychle jeden den v týdnu jako rutinní dodržování jejich 
náboženské praxe. To má dobrou zásluhu jak pro udržení nízké hmotnosti a také v jeho 
terapeutickou hodnotu. Mnoho lidí, kteří jsou do půstu běžně rychlý jeden týden v roce, právě 
za účelem udržení dobrého zdraví. V každém případě, občasné hladovění má mnoho pevných 
výhod, z nichž redukce hmotnosti je jen nejzřejmější přidán dividenda.  

Přerušení půstu důležitý krok. Velmi důležitým aspektem je půst přerušení půstu pomalu. 
Správné lámání půstu může určit, zda se rychle bude přínosem, nebo ne. Po rychlé, jídlo je 
třeba selektivně, a nejprve ve velmi mírném množství. Mnoho hygienici doporučují přerušení 
půstu tím, že pije pomerančový džus nebo jiné ovocné šťávy v malých množstvích a v 
pravidelných intervalech, pak postupným přidáváním pevných potravin, dokud nebude 
obnoveno pravidelné stravy. To je místo, kde odbornost hygienik je životně důležité. Jako 
pravidlo, za každých čtyřech dnech půstu jeden den postupné "lámání rychle" je potřeba. 
Například, pokud se rychle trvá dvacet dní se určité období pěti dnů postupného diety se opět 
obnoví normální stravovací plán.  



Nepřeberné množství dostupných informací. Nicméně, tato kapitola není navržen jako 
komplexní pojednání o půstu, ale pouze poukázat až výhody, které lze odvodit z toho 
nejúčinnější všech léčebných a regenerační procesy známo, že člověk nebo zvíře v přírodě. I 
silně naznačují, že před vstupem do půstu na jakkoli dlouhou dobu po několika dnech, naši 
členové důkladně se verše v tomto procesu, nebo se dostaly pod vedením dobré hygienické 
klinice.  

C REATIVE C REDO # 10  

S Ugar - T HE M OST D AMAGING N ARCOTIC VE H ISTORY OF C IVILIZATION  

Narkotika v potravinách. Když uvažujeme o dnešní "drog kultury" a zvýšení flagrantní v drog-
zneužívání, jsme se obecně myslí, pokud jde o alkohol, heroin, LSD, marihuana, tabák, "anděl 
prach", kokain a různé jiné mysl ohýbačky. Jistě všichni z nich byli a jsou dnes příčinou 
nevýslovné množství bídy, zničených životů a rychlý rozpad zdraví a morálky naší rasy a národa. 
Kromě toho trvalé poškození genofondu bílé rasy je ohromující. Netřeba říkat, že za tím vším je 
praní špinavých nenasytnost pro zisk, a záměrné, vytrvalý program Židů směrem k totální 
destrukci bílé rasy.  

Cukr. Tam je další narkotikum, že každý z nás byly pomocí by kbelíku od té doby jsme byli malé 
děti, které nepochybně udělal víc škody na bílé rasy jako celku v průběhu posledních tři sta let, 
než je alkohol, tabák, heroin, marihuana, a všechny ostatní "tvrdé drogy" kombinovat. Je to 
něco, co přichází v přestrojení za nanejvýš příjemné chutnající jídlo, že stejně jako křesťanství, a 
to i vaše sladké, milující matka by podávat vám skrze bušl. Že narkotikum je cukrem obyčejný 
rafinovaný krystalický, bílý cukr můžete koupit v každém obchodě s potravinami.  

Cukr narkotikum? Ano, cukr je narcotic- nepřirozený látka produkovaná průmyslových procesů 
(většinou z cukrové třtiny nebo cukrové řepy), rafinací dolů do čisté sacharózy, po odlupuje 
všechny vitamíny, minerály, bílkoviny, enzymy a další prospěšné živiny. Co zbývá, je 
koncentrovaný nepřirozené narkotikum, které lidský organismus není schopen zvládnout, 
alespoň ne v zdaleka množství, které je nyní požití v dnešní přijaté životní styl.  

Bílý cukr, bílé mouky. Když jsem byl malý kluk jsem vyrostl na farmě v Kanadě. Nyní byste si 
mohli myslet, že někdo vyrůstal na farmě by získat dostatek přísun čerstvého zdravých potravin. 
Nicméně, vzhledem k naší nevědomosti o výživě (sdílený o 99% bílé rasy) bychom každý tak 
často naložit s 100 liber pytel bílé mouky a 100 liber pytel bílého cukru, a ukládat je v patře 
spíže , Oba tyto "potraviny" jsou mimořádně škodlivé pro něčí zdraví, a dokonce i potkani, kteří 
jsou více vytrvalý než lidé, zemře v krátké době, pokud jsou krmena v nabídce bílá mouka, bílý 
cukr, nebo obojí dál.  

Cukr návykové. Průměrný Američan nyní spotřebuje přibližně 115 liber. cukru ročně. To je za 
muže, ženu a dítě. Největším důvodem cukr dělá víc škody než jakýkoli jiný jed, léky nebo 
omamné je dvojí: (a) To je považováno za "potraviny" a požití v takových masivní množství, a (b) 
škodlivé účinky začnou brzy ode dne, kdy miminko se narodil a je přiváděn cukr ve svém vzorci. 
Dokonce i matky mléko je kontaminován s ním. (c) prakticky 100% našich civilizovaných Bílé 
rasové kamarádi jsou závislí na něm po celou dobu jejich životnosti od kolébky až do hrobu. 



Výjimkou jsou pouze těch pár (ale rostoucí čísla), kteří se stali vědom toho, co smrtelný jed je 
společné domácnosti cukru v krvi. Máme C REATORS v úmyslu vystavit tento škodlivý 
omamných a zpřístupní tyto informace všeobecně známo, na každé dítě od okamžiku, kdy se učí 
mluvit.  

Přetížený s cukrem v průběhu našeho života. Bylo řečeno, že kritéria, zda je určitá látka 
(jakákoliv látka) je škodlivý nebo lékařsky prospěšný je množství, v němž se používá v lidském 
těle. Poukázat na dramatickou ilustraci: všichni víme, že jed chřestýš, kobra, vodní moccasin, 
korálů a dalších jedovatých hadů je smrtelný k lidskému systému. Tam jsou některé hadi, jejichž 
kousnutí je tak smrtící to může způsobit smrt během několika vteřin. Nicméně, dokonce i hadí 
jed, smrtící, jak to je, byl použit pro terapeutické, lékařské účely při použití v malých 
množstvích. (My jsme proti ní.) Naopak, všichni připustit, že voda a slunce jsou prospěšné pro 
naše zdraví, v mírném množství. Nicméně, ve středu Lake Superior průměrný člověk by brzy 
utopí z nadměrné spotřebě vody a uprostřed Sahary osoba mohla brzy zemře z nadměrné 
expozice starého dobrého Sol.  

Tak je to s téměř jakýkoli jiný faktor, který ovlivňuje naše zdraví a pohodu: Je to správné 
množství, která je důležitá. Nicméně, tam jsou tisíce látek jsme požívat, které jsou škodlivé, a 
tím způsob, jak se s nimi dohromady by bylo nejlepší.  

Mimořádně ničivé účinky na bílé rasy. Vzhledem k množství, ve kterém jsme byli konzumovat 
cukr je hlavním důvodem, proč cukr byl nejvíce destruktivní viník, že běloch civilizace přinesla v 
celé její historii. To má všechny správné vlastnosti pro destruktivní jed: je to sladké a atraktivní 
pro chuťové buňky, můžete nikdy dost. Je to narkotikum a je návykový. Trvá roky pro náhradu 
škody, aby se stala evidentní.  

History. Vzhledem k tomu, cukr byl asi v nepatrném množství pro několik tisíc let, to bylo 
prakticky neznámé a tvořily nepatrnou část běloch stravy v klasických civilizacích Egypta, Řecka 
a Říma. Řekové (kteří měli slovo pro téměř všechno!) Neměl ani slovo o tom. Dokonce i ve 
středověké Evropě to bylo prakticky neznámé, a to pouze za vzácnou delikátnost na královských 
dvorech. Během poslední velké křížové výpravy, která skončila v roce 1204 některé z 
křesťanských křižáků byly představeny na cukr volně používána Saracény. Tyto když napadající a 
kolonizovat jižní část Španělska Moors rostla cukrové třtiny na španělské půdě a rafinovaného 
cukru. Když Španělsko vyhnal Maury, že zdědil některé z cukrové třtiny plantáže. To bylo během 
této doby že křesťanstvo vzal svůj první velký sousto zakázaného ovoce, a to líbilo. Byl to 
začátek kousnutí, která měla vést k návyku, obžerství a pomalé a plynulé degenerací bílé rasy, 
degenerace, která se stala epidemie dnes. To také zanechalo otroctví, genocidy a 
organizovaným zločinem, která dělala obrovské bohatství, a to zejména pro ty parazity člověka 
bez rasové Židů.  

Cukr, Otroci a Rum. Přesto to bylo po Kolumbova objevení Nového světa, že král cukr opravdu 
vstoupil do jeho vlastní. V tomto ohledu portugalská vedl závod, brzy následovaly a nahrazena 
Španěly, kteří zase byli nahrazeni podle angličtině, francouzštině a holandštině. Nezávislí 
producenti západu byli centrální národní hodně z tohoto dramatu, a brzy se, že brutální třírohá 
trojúhelník cukru, černí otroci a rum stal největší a nejvýnosnější podnikání jak v novém světě a 
stará. Obrovské bohatství byly vyrobeny v Anglii, Francii, Španělsku, Portugalsku, Holandsku a v 
neposlední řadě i v nově vznikajících New England kolonií. Za tři sta let cukr byl spuštěn na 



denním pořádku a zvýšila peklo s bílým mužem zdravotním stavu, vysílá své oběti dolů točícím 
se silnice slabosti, degenerace a nemoci.  

Cukr nepřirozená Chemical. Proč je cukr tak zničující pro naše zdraví? Jedním z důvodů je, že je 
čisté chemické a (jako heroin), přes rafinaci byl zbaven všech přírodních potravinových 
nutritives se, že původně měl v samotném závodě. Heroin a cukr se dosáhne tím velmi 
podobnými procesy zušlechťování. Při vytváření heroin, opium je nejprve extrahuje z máku: 
opiového Pak následuje rafinace na morfin. Chemici pak šel do práce na morfin a další 
rafinované ji do heroin, prohlašovat oni "objevil" krásný nový lék proti bolesti, který byl non-
návykové. Takže řekli.  

Podobně, cukr je prvním stisknutí jako šťáva z cukrové třtiny (nebo cukrové řepy) a rafinované 
do melasy. Pak je rafinovaný do hnědého cukru a nakonec do podivných bílých krystalů C 12 H 22 

O, které jsou cizí chemikálie do lidského organismu.  

Návykové. Druhým důvodem, že cukr je tak škodlivé je, že stejně jako heroin, že je návykový, a 
je delikátní a lákavá na chuť, je také návykový (tam je rozdíl). Počínaje s cukrem ve vzorci 
dítěte, lidé mají nejen silnou chuť cukru, ale nenasytnou touhu po tom, aby se nikdy Zdá se 
nabažit tohoto jedu.  

Pomalu, ale Zákeřný. Třetím důvodem je, že škoda cukr dělá, je pomalý a zákeřný. Vzpomínám 
si, když jsem byl na základní škole můj učitel učinil prohlášení, že v případě tabáku byly 
desetkrát za škodlivé Nebylo by jednu tisícinu škody. Trvalo mi chvíli přijít, že jeden ven. Je to 
stejné s cukrem. Trvá roky, než to ničí své slinivku, vaše nadledvinky, hází celý endokrinní 
systém rozcházejí a produkuje pestrý škod jsme uvedeny v této kapitole.  

Potraviny naloženo s cukrem. Čtvrtým důvodem je odporné množství cukru civilizované národy 
konzumují. Američané jsou zejména vyprávěl, jak jsou nejlepší krmena a nejlépe živených lidí na 
povrchu země. Pokud mluvíme o zpracovaných nezdravé potravním je to pravda. Supermarket s 
velkou různorodostí zpracovaných balených potravin je konečným "poukazujeme s hrdostí" 
exponátem, jak dobře prý jsou krmena. Máte-li zkoumat "potraviny" V každém supermarketu 
důkladněji a začít číst etikety, najdete téměř vše, co obsahuje cukr. Většina potravin jsou 
načteny s IT- z obilovin, do polévek, k kečup, aby hotdogů. I flue-cured tabák může obsahovat až 
20% hmotnostních cukru. Některé obiloviny jsou až o 50% cukru.  

. Seznam škody jsme uvedli, že cukr je škodlivé pro vaše zdraví: že je škodlivější než všechny 
ostatní narkotika kombinované; že se jedná o dlouhodobý chemický jed. Jen jaké škody to cukr 
udělat pro lidské tělo?  

Seznam je nekonečný, ale budeme citovat několik z zákeřné způsoby cukru vytváří zmatek s 
lidským tělem. Když mluvíme o cukru, jsme i špatné výživy jako celku, protože každý, kdo si 
libuje v cukru má špatné stravovací návyky jsou samy o sobě.  

Cukr je zdaleka nejčastější příčinou zhoršení zubní - dutiny v zubu, krvácení z dásní, selhání 
kostní struktury a ztrátě zubů.  

Cukr je hlavní příčinou diabetes, hyperglykémie a hypoglykémie.  



Buď je to významné nebo z příčin onemocnění srdce, arteriosklerózy, duševních chorob, 
deprese, senilita, hypertenze, rakoviny.  

To má velmi škodlivý vliv na narušení rovnováhy endokrinní systém a poškodit jeho 
komponenty žláz, jako je například nadledvinách slinivky břišní a jater, což je hladina 
cukru v krvi velmi kolísat.  

To má řadu dalších extrémně škodlivé účinky na lidský organismus. Existuje celá řada 
dostupných knih na toto téma, ale věřím, že snad nejzajímavější Přečetl jsem je  

Cukr Blues William Dufty. Je k dispozici ve většině obchodů se zdravou výživou. Navrhuji, abyste 
si ho přečetli.  

Musí Reverzní Damage Done. Možná bychom vzali až příliš mnoho prostoru mluví o cukru. Ale 
protože jsme v C hurch O F T HE C REATOR jsou silně orientované na zdraví a výživy, se můžeme 
jen stěží klade příliš velký důraz na zlu cukru. Každý, kdo zájem o pokračování zdravý a energický 
život (a všechny skutečné C REATORS jsou) budou muset vypořádat s škody, která byla 
provedena cukrem za posledních 300 let.  

Lékařsko-Drug-chemický komplex. Tato kapitola o cukru bude sloužit jako úvod do obrovského 

vlivu a moci vykonávat nad našimi životy Medical-Drug-chemických komplex, jehož cukr je jen 

část. Chceme vystavit chamtivost a pokrytectví, které prostupuje toto napájení zařízení ukazují, 

jak pracují ruku v ruce s vládou a sdělovacích prostředků. Hnací silou za tím vším je praní 

špinavých vše pevně v rukou židovského sítě. 



C REATIVE C REDO # 11  

T HE M EDICAL -D RUG / C hemická C omplex :  

AP OWERFUL I MEZINÁRODNÍ N SÍŤ T HAT H AS S ABOTAGED NA P EOPLES "  

H ZDRAVÍ A P OISONED O UR P LANET  

Zisk na merchandising jedů. V odráží zpět na předchozí kapitole o cukru jsme se stali velmi 
dobře vědoma toho, jak mocné finanční síly mohou (a), aby nám nemocný na obrovský zisk pro 
sebe a (b) prostřednictvím svých peněz síly může rozvrátit vyšetřování a propaganda po staletí, 
aby oběti nikdy znát rozdíl. Ale i když cukr je multi-miliard dolaru průmyslu, je to jen jeden 
produkt z tisíce, které dělá nás nemocný, a pouze jeden výrobek z tisíce, které je nesmírně 
výhodné obchodní zájmy, které ženou a podporují škodlivé drogy, chemikálie a jedy na nic 
netušící veřejnosti.  

* * * * *  

Miliardy s nelegálními drogami. Existují i jiné chemikálie, kromě cukru, které jsou nesmírně 
ziskový na merchandisery nemoci a smrti. Všichni jsme si vědomi obrovského rozšíření 
nedovoleného s drogami. Žijící v jižní Floridě, četl jsem každý den drogových "bust" v tun 
marihuany, heroinu, z quaaludes a množství jiných tvrdých drog, které zaplavují Ameriku a ničí 
bílou rasu. Dokonce tak, úřady přiznávají, že jsou chytání méně než 5%; Zbytek prochází. Tak 
obrovské, a tak do očí bijící stal tento provoz, že to není jen o miliardu dolarů "průmysl", ale 
nyní běží do desítek miliard. Nikdo neví, plný rozsah v dolarech. Ve skutečnosti se stala tak velký 
a mocný, že nyní přesahuje objem dolaru prakticky jakéhokoli jiného významného průmyslu 
dlouhého trvání.  

Poškozený všechny donucovacími orgány. Takový hlavní síla má nedovoleného obchodování s 
drogami v této zemi stát, že poškozený všech donucovacích orgánů a prakticky všechny vlády, 
ať už jsou obecní, státní nebo agentury federální vlády. Naše školy a vzdělávací instituce byly 
hlavní cíle, dokud se nyní staly dens zločinu a nepravosti, spíše než sálech učení.  

Dope a integrace. Ve skutečnosti je těžké rozhodnout, zda drogy nebo rasovou integraci byl více 
katastrofální v členění našeho vzdělávacího systému. Ale není pochyb o tom, že nucená 
integraci a mísil s negry a bahenních závodů, přispěla nesmírně k šíření tvrdých drog, nemocí či 
dokonce zničení naší mládeže.  

Zničení bílé rasy ziskové Židů. To je však předmětem této kapitole přebývají na pevném s 
drogami, katastrofální, jak to může být. Učiním jen toto pozorování; Vláda se nesnaží zastavit. 
Naopak. Židovská výkon zařízení se bezvýhradně tlačí a podporovat obchod s drogami a ze dvou 
hlavních důvodů (a) je to ohromně výnosné a (b) chtějí nenávratně zničit bílé rasy. Proto 
můžeme očekávat, že žádné řešení, žádný zvrat touto pohromou až do té doby, a to 
prostřednictvím programu C hurch O F T HE C REATOR , jedeme Židy ze všech fází moci a vlivu a 
znovu pevně bojovat o kontrolu osudu bílá rasa do svých vlastních rukou. * * * * *  



Legitimnímu Drug raketa. Po tomto hodně o nedovolené s drogami, dovolte mi teď vrátit do 
lékařsko-drogy-chemického komplexu, který působí otevřeně a legitimně ale dělá ještě větší 
škody, než nedovolené s drogami, protože dosáhne více lidí. Ve skutečnosti se dostane všem, 
včetně lidí jako vy a já, kteří by nikdy nepřiblíží špinavém droga podomní obchodník.  

Trojnohá kombinace. Pachatelé tohoto komplexu jsou jako tři nohy stativu, všechny vzájemné 
podpoře. Tři nohy jsou (a) lékařské profese, (b) farmaceutické a chemické společnosti, a (c) 
Federální agentury "regulovat" bývalý. Ve skutečnosti všichni pracují ve vzájemné shodě a nikdo 
nemohl fungovat bez toho druhého je podepřít. Všechny z nich jsou velmi legitimní a vysoce 
uznávaný veřejností. V případě, že veřejnost věděla, co se to kombinovat se dělá pro ně!  

Lékařské profese. Zastupování lékařské profese v podstatě jsou Američan  

Lékařská asociace ( AMA ) je americký Cancer Society ( ACS ) a National Cancer Institute ( NCI ), 
ačkoliv existuje několik menších přídavky. To vše jsou pod kontrolou Židů v horní části.  

Farmaceutické společnosti jsou více diverzifikovaná a liší se od malých národních společností k 
obrovským mezinárodním obry. V chemické skupiny je ještě širší škála vyráběných výrobků. Ty 
se pohybují po celou cestu z chemických hnojiv, průmyslových chemikálií, k obrovským ropy a 
plastových obry. Musíme také zahrnout do skupiny výrobců a zpracovatelů potravin (jinde, 
jehož cukr společnosti jsou součástí), neboť i ony přispívají mocně k otravě našeho těla a 
oslabení našeho zdraví. Společně obchodní skupiny uvedené v tomto odstavci jsou producenti 
"legitimní" léků a chemikálií, které jsou otravují naše tělo. Oni jsou ve skutečnosti, otravy celou 
naši planetu, takže to není jen místem, nevhodné pro život, ale pokud i nadále do budoucna, 
bude to planeta, v němž bude možné žít. Téměř bez výjimky tyto obrovské fondy a monopoly 
jsou vlastněny a řízeny Židů.  

Třetí částí tohoto stativu je samotná vláda , která hlídá lékařskou profesi a drogové průmysl. V 
podstatě je to reprezentován Food and Drug Administration  

( FDA ) a jeho různé státní protějšky. Naše vláda příliš, je v rukou Židů.  

News Media působí jako ochranný deštník. Takže máme obsazení charakterů. Šíření deku 
respektu a ochrany nad tímto mocným stativu je čtvrtý estate- sdělovací prostředky. Bez její 
benigní podpoře a ochraně ostatní tři složky nebude moci fungovat. Ve skutečnosti, pokud 
sdělovací prostředky byli čestní a nezávislé, bylo by snadno odhalit a vyhodit celý svůj obnošený 
raketa nebe vysoký v krátké době. S tiskem a sdělovací prostředky běží rušení, nicméně, a 
poskytuje vše-prostupující kryt, tato bezbožná komplex má širokou veřejnost zcela gulled a 
snookered, uctívání ruku, která jim jedy a bere své peníze.  

* * * * *  

Trestní Complex. K dispozici je obrovské množství půdy na krytí na toto téma, ale já nechci, aby 
se do prostoru. Abychom pochopili, jak tento trestný kombinace funguje, prodával své zboží 
jedovatý to vše ve jménu zdraví, podívejme se na raketě rakoviny jako typický příklad.  



Dojení naivní veřejnosti. Každým rokem American Cancer Society (ACS) klade na high-znít, 
roztržení škubání, srdcervoucí kampaní ke shromažďování finančních prostředků z naivní 
veřejnosti. Jeho vznešené a krásné cíle zdánlivě jsou shánět peníze pokračovat dále jen 
"výzkum" najít "lék" na rakovinu. Jeho chvályhodné cíle jsou nepochybně věrohodné na 
důvěřivý veřejnosti, protože ACS je bezesporu jedním z nejúčinnějších fond pěstitel "charity" na 
povrchu země. Každý rok, rok co rok, se jim podaří extrahovat více než sto milionů dolarů ze 
stejného naivní veřejnost. Každý rok, zejména před začátkem kampaně, novinové zprávy se šíří 
v tisku velkého díla společnosti je provozování a jak Dr. tak a tak, nebo takový a takový 
výzkumný ústav a je na pokraji nádherné průlom, nebo testování zázračný lék, který má 
fantastické sliby na dlouhou utrpení veřejnosti.  

Falešný bitva. Ale zdá se každým rokem to všechno zůstane jen tam, "na pokraji". Nic ale slibuje 
sliby, sliby. Statistiky ukazují následující neutěšený obraz v průběhu tohoto století: V roce 1900-
04 úmrtnost na rakovinu byl 67,7 na sto tisíc obyvatel. V 1920-24 to bylo 86,9. O dvacet let 
později to bylo 123,1. Do roku 1950 se zvýšil na 139,8. V roce 1977 to bylo 178,4 a v jednom 
roce (1978) se zvýšil na 181,9. Je Cancer Society vítězství v boji proti rakovině? Samozřejmě, že 
ne. Míra úmrtí a onemocnění se zvyšuje i přes stovky milionů, které sbírají. Ve skutečnosti, že je 
nyní otevřeně Předpokládá se, že jeden ze čtyř současné generace zemře na tuto nemoc.  

Jak mohou ACS sbírat (a pravděpodobně stráví) tolik peněz a na výzkum rakoviny a mají situaci 
zhorší každý rok?  

Plyšová raketa. Správná odpověď je opět (jak jsem uvedl v předchozí kapitole) Peníze, peníze, 
peníze. American Cancer Society nemá nejmenší chuť na světě najít "lék", která to ví neexistuje 
v první řadě. Faktem je, že má krásný, lukrativní raketu. Má krásné kobercem kanceláře plyšové, 
baterii telefonů; personál, který se vyplácí hezký platy a řadu zaměstnaneckých výhod, jako je 
získávání finančních prostředků koulí; a nejlepší ze všech, se těší mimořádné prestiže. Kdyby se 
k nim náhle najít "lék" (hrůzy být!), Že by vyhladit celý svůj důvod bytí a s ním půjde na plyšové 
kanceláře, bezpečné platů, vedlejších nákladů, prestiž a všem.  

Uzavřená Shop. Nejen, že jsou nehledají "lék" Vědí, že neexistuje, ale chtějí, aby se ujistil 
oklamaný veřejnost nikdy zjistí pravdu o příčinách rakoviny. Je-li nějaký malý upřímný 
organizace usiluje tímto účelem se rychle přinést nést veškerou prestiž, peníze a sval, aby je 
zdiskreditovat, potřete je a používat silné paže taktiky AMA, FDA, a vládní agentury, jež umožní 
do- Dobráci z podnikání.  

National Cancer Institute. Zatímco ACS je takzvaná veřejná dobročinná organizace, National 
Cancer Institute (NCI) je vládní agentura financována z peněz daňových poplatníků. To utrácí 
mnohonásobně více, než je ACS Ve skutečnosti, její rozpočet je přibližně miliardu dolarů ročně 
dolarů zaplatíte to líbí nebo ne. Dosahuje přesně totéž jako ACS, který je absolutně nic 
pozitivního, kromě držet lidi gulled z učení pravdu o rakovině.  

AMA Pracovní ruku v ruce a ve spolčení s ACS a NCI je American Medical Association, AMA 
Přiznejme si to, raketa rakovina je velmi, velmi lukrativní raketa. Lékařský stav může a 
extrahovat v průměru 35.000 dolarů za pacienta (v dnešním kurzu) před špatnou oběť zemře 
"léčby". Někdy je to mnohem víc, běh do stovek tisíců. Co se inflace a dalších faktorů 
zvyšujících se náklady na zdravotní péči do stratosféry si můžeme být jisti, že to bude mnohem 



vyšší, každým rokem. Nyní jsme již uvedli, že způsob, jakým se věci vyvíjejí jeden ze čtyř 
předpokládá se, že umírá na rakovinu. Ven současné populace 220 milionů, která znamená, že 
55 milionů. Vynásobte, že časy 35.000 dolarů plus a můžete vidět, co lukrativní raketa je to na 
lékařské profese, s farmaceutickými společnostmi, X-ray technici, nemocnic a celý systém.  

Nemá zájem o Cure. Najít "lék"? Vzdát takovou lukrativní raketu? Nikdy! Oni by nic víc dělat tak 
dobrovolně než pevný dope otrapy by se vzdát marihuany nebo heroinu raketou, nebo US 
Sugar by přestat prodávat cukr, protože to zničilo zdraví lidí.  

Tam je odpověď. A je tu odpověď na problém rakoviny? Samozřejmostí je! Už jsme to vyjádřil se 
ve zdraví prospěšné bydlení. Jít po příčině! Zastavit otravu zástupy! Rakovina není nic více nebo 
méně než v posledních fázích Toxemia - týraného těla, které bylo přetížené s toxiny a jedy do té 
míry, že již nemůže zvládnout. Jak jsem již uvedl, kolikrát předtím a bude udržovat repeating- 
jakýkoliv organismus, který nelze vylučovat své odpady, zemře.  

Každá oběť 35,000 dolarů Plum. Ale bude "ortodoxní" lékař, specialista na rakovinu nebo jiný 
člen AMA ti to? Co! A ztratil 35.000 dolarů prize švestka? Ne na sladký život! Jak již bylo 
zmíněno dříve, každá nová rakovina poškozený se odhaduje na hodnotě 35.000 dolarů-Plus k 
lékařské bratrstvo a spřízněných živností. Místo toho "specialisté" trvají na tom, podrobí vás k 
jejich vymyslel, rutinní "ortodoxní" léčby.  

Cut, Burn a jed. A co je jejich ortodoxní léčba? Je to hrozný kus sadismu - skutečný mučírna. 
Nazývají ho chirurgický zákrok, ozařování a chemoterapie. Říkáme, že řez, hořet a jed. Je to 
brutální. Již tak oslabené, oslabené tělo přeplněn toxiny a jedy jsou nyní předmětem úmyslné 
brutální napadení nejhoršího druhu.  

Léčba velmi škodlivé. Surgery neodstraní příčinu. Neznamená to vyčerpat a oslabit již tak 
oslabený systém a šíření rakoviny mnohem rychleji. Záření není selektivní. Zabíjí dobré buňky 
spolu s špatné. Chemoterapie je úplně jed z nejsilnějších a nejhoršího druhu vstřikuje do těla. 
Jak to sakra úmyslně dodal silný jed, který zabije zdravých lidí má pomoci již oslabený, otrávené 
a přetížený systém, nikdo nikdy mi vysvětlil, ani nikomu jinému.  

Strašné zmrzačení a bolesti. Trvá léčba funguje? No, pro lékaře to funguje krásně. Co se 
zdravotního pojištění, Medicare, Medicaid a bez ohledu na majetek rodina pacienta měl lékař a 
pomocníci si jejich 35.000 dolarů, více či méně. Ale pro pacienta je to hrozné. Je to peklo. Jejich 
vlasy budou vypadávat, budou opakovaně zvracet, jejich pokožka bude vypadat jako umírající 
zombie a budou mít velké bolesti. Je to úplně zločinec. Pokud se tyto conartists nebyly chráněny 
jejich pevná unie (AMA) jako neodůvodněná trestní mučení bude potrestán 20 let ve vězení.  

Znamená to vyléčit rakovinu? Ne to není. To vážně zhoršuje jejich toxemic stav.  

Zkracuje život. Znamená to prodloužit jejich životnost? Ne to není. Zkracuje to, jak někdo se 
zdravým rozumem by mohly snadno očekávat. Lékařský výzkumník, Dr. Hardin B. Jones z 
University of California Ústavu lékařské fyziky po 2 letech studia na tuto otázku vyplynulo, že 
lidé, kteří onemocní rakovinou a odmítají léčbu i nadále žijí v průměru o více 12,5 let. Lidé s 
rakovinou, kteří předloží ortodoxní léčbě řezu, hoří a jed žijí v průměru jen 3 a více let. A mohu 
dodat tyto Terminál 3 roky jsou mučivý peklo na náklad 35.000 dolarů více či méně.  



Žádné tajemství. Nemá lékaři vědět? Nemá AMA si to uvědomují? Samozřejmě, že musí, a co 
dělají. Nálezy Dr. Jonesovy byl v žádném případě první ani poslední. Všichni v raketě musí být 
vědomi toho. Ale pak je tu, aby 35.000 dolarů za, a tak dlouho, jak oběti jsou dostatečně naivní, 
proč přestat?  

Lepším způsobem. Je zde odpověď na rakovinu? Ano, existuje a my jsme vysvětleny to, kolikrát 
before- zdraví prospěšné žít. Pokud se nám podaří učit naše děti správně jíst a ukončete 
otrávení sami, rakovina se stane tak vzácné, jak je to s primitivními kmeny světově prakticky 
neznámé ,  

To nás přivádí k další sadě culprits- společnostem s drogami a potravin manufacturers-, kteří 
vyrábějí jedy jsme spolknout.  

* * * * *  

Farmaceutické společnosti a potravinářská výrobců. Možná bych měl léčit tyto dvě entity 
samostatně. Chtěl bych napsat celou knihu o sobě, ale to již bylo provedeno a v této knize, 
vzhledem k nedostatku místa není možné léčit nějaký předmět vyčerpávajícím způsobem. 
Kdybych to udělal, musel bych napsat celou encyklopedii, protože v našem náboženství C 
REATIVITY jsme pokrýt celou spectrum- historii, náboženství, rasy, zdraví, životní prostředí a 
každý jiný předmět, který má co do činění s pohodu a nejlepší zájmy bílé rasy. Snad budeme mít 
takovou encyklopedii nějaký den, stejně jako katolíci mají Encyklopedie katolíka, a Židé mají své 
Talmud. Ale mým cílem je mnohem skromnější, a to je stanovit víru a filozofii pro naše členy a 
ukazovat směr, ve kterém lze realizovat naše nejlepší zájmy. Poté, co jsme udělali, že mnoho, 
mohou být rozsáhlejší údaje vyplněny později armádou spisovatelů a vědců.  

Ale dostat se zpátky do potravin a léků. Jsou to právě tyto, které učinily naše lidi nemocné a 
oslabené, a dělají nám hůř každý rok.  

Drogy a potravin. V našem slovníku lék není jídlo, a žádný slušný potraviny by měly mít žádné 
vlastnosti léku. Ale v dnešním světě Myslím, že jsme oprávněni lumping dva spolu, protože více 
a více našich zpracovaných potravin v supermarketech je protkaná léků a chemikálií, a je 
nutričně prázdný. Takže dělící čára mezi našimi zpracovaných potravin dnes a léků se zužuje do 
bodu, kdy jsou téměř k nerozeznání. Proto si myslím, že je jen hodit, že jsme s nimi zacházet 
dohromady. Cukr, kterou jsme již odešel do, je názorným příkladem.  

Zpracovatelů a velkoobchodů. Mezi potravina, kterou má farmář produkuje na zemi a to, co si 
koupíte v supermarketu existuje obrovské množství průmyslových odvětví každého dostat svůj 
podíl potravinářského dolaru. Existují samozřejmě oprávněné náklady na dopravním průmyslu, 
ale cena je relativně malý. Skutečné peníze, je s velkoobchodníky a zpracovatelů potravin , kteří 
se produkce zemědělce a zpracování a balení je připraven položit na supermarket polici.  

Zpracovaný k smrti. Toto zpracování se skládá z mnoha, mnoha things- topení, drcení, tryskání z 
pušek, homogenizace, pasterizace, broušení, sčítání, odčítání, barvení, bělení, aroma, falšování, 
míchání a tisíce dalších procesů, v neposlední řadě což je přidání konzervantů, takže to bude mít 
tu někdy tak důležité trvanlivost. A, ach ano, obal, to je velmi důležité. To musí být v krásné 
balíčku, který bude přitahovat pozornost zákazníků, v konkurenci s řadou druhých.  



Junk potravin. V době, kdy si koupíte balíček, to je naloženo s toxickými chemikáliemi a zbavený 
většinu živin produkt zemědělce měli, když opustil na nosítkách. Mimochodem, zemědělec 
může získat za pouhých 5 centů potravinového dolaru, když si koupíte ten krásně zabalený kus 
(nyní nezdravé jídlo).  

Obohacený Food bezcenné. Na obalu řekne, jak výživné odizolovaný, padělal "potraviny" se 
poté, co byl "obohacen" se všemi těmito vitamíny, které jsou pečlivě uvedeny.  

I to je podvod a podvod. Tyto přísady nejsou organické a vaše tělo je nemůže použít.  

Jsou to jen tolik, navíc odpadky pro tělo zbavit. Dr. Joe D. Nichols, Atlanta, Texas dělal hodně 
cennou práci při výuce veřejnosti o významu výživy a ekologického zemědělství. Řekne své 
pacienty nikdy koupit "obohacené" potraviny. Je to podobné, jak říká, se koná až na zbraňovém 
místě podle lupiče na zimní noci v jednom z našich velkých městech. Vzhledem k tomu, že je 
studená oběť je zcela oblečen, těžký kabát, šála, rukavice, těžké spodní prádlo a mnoho dalšího. 
Lupič vyžaduje peněženku a dívat se na oběti. Pak se nařizuje, aby zcela svlékat. Můžete si 
představit, jaké situaci oběti, jak stojí tam nahý a třesoucí se na chladné zimní noci. Pistole-
wielder pak v návalu štědrosti říká: "Jdu, aby se vám bohatší a teplejší" a on sáhne do pytel a 
dává oběť starou kravatu a klobouk a jeden syntetický ponožku s dírou v tom.  

Nutriční loupeže. Se stal obětí "obohacené", nebo se ho oloupil? Podobné je to is našimi 
zpracovány, devitalizované "obohacené" potraviny, které kupujeme v pěkných obalech v 
supermarketu.  

Faktem je, většina potravin byly odstraněny jako nahý jako krádež oběť. Je devitalizovaného, 
okraden o jeho organických vitamínů, minerálních látek a enzymů a má libovolný počet 
syntetických chemických látek přidány, aby to barvu, chuť a trvanlivost. Je to nezdravé 
potraviny naloženo s jedy, ať už tvrdí, že je "obohacené", nebo ne. A dodal prakticky všichni 
měli cukr, cukr, cukr. Že je vyroben z plastu potravy.  

Příčina nebo nemoc. Tam je největší příčinou rakoviny spolu s naší sedavý způsob života, jak 
jsem popsal v rámci zdraví prospěšné bydlení. Plastové jídlo je také příčinou srdečních 
onemocnění, artritida, cukrovka, celou řadu dalších degenerativních a systémových chorob, se 
kterými se moderní civilizace trápily. I v seznamu mnoho z těchto nemocí předtím. Ale bude 
průměrný lékař vám to? Ne, to neudělá. Žádný doktor mě někdy zeptal, co jsem jedl.  

* * * * *  

Lékařské diktatury. Nyní přichází question- jak se dostat pryč s ním?  

No, na jednu věc lékařská profese má jeden z nejpřísnějších, nejlépe financované odbory v 
zemi. To je nazýváno AMA Každý člen, který nemá jít spolu s uznávanými "ortodoxními" postupy 
prohlášena za svatou dogma AMA je pronásledován a railroaded z podnikání. Takový povstalec 
individualista, jak by také mohla nesouhlasit jeho licence zrušena.  

FDA právní Strongarm. Ale říkáte, jak to dělají? Stále existuje právo a soudy. Aha, to je místo, 
kde utlačují FDA přijde. To má právní moci úřední prosazovat své názory, otrhaný, protože 



mohou být. To je vždy na straně "ortodoxními" zobrazení AMA. Jak jsme řekli dříve, máme 
stativ tajné dohody, zdravotníky, vládu a farmaceutické firmy. A nade vším, je ochranný deštník 
židovského tisku.  

Droga firem. Kde se farmaceutické společnosti přicházejí do obrázku? No, samozřejmě, že 
farmaceutické společnosti mají obrovský multibillion dolarů podíl v tom všem. Opět to jsou 
peníze, peníze, peníze. Lékaři jsou jejich vyškolení drog posunovače. Bez nich by farmaceutické 
firmy by byly z podnikání. Tak to bylo a tak to je v jejich zájmu, aby vlak a udržet lékařům lék 
oriented- benevolentně s názvem "lék".  

Drug Orientace přes lékařské fakulty. Jejich předvídavost v orientaci lékařům, aby lék 
orientované je naprostý génius. Ještě předtím, než na přelomu století přes takových bohatých a 
mocných základů, jako Rockefeller, Guggenheim a mnoho dalších, které nejen z obrovské 
příspěvky lékařských fakultách, dokonce založili nich. Opět to byly peníze, peníze, peníze. Poté, 
co udělal, takže se ujistit, že každý rok promující lékaři byli důkladně naočkovaný v přístupu 
drog. To bylo mnohem jednodušší, než by se mohlo zdát. Koneckonců, měli tisíce let historie, 
tradice a pověry o "magie medicíny" jít pro ně. Jak by mohli ztratit? To se nestalo. Měli dobrá 
věc děje, který byl stejně lukrativní pro sebe jako lékařské profese. Jediným poraženým byl 
veřejný, který je pomalu otráven k smrti.  

Prolomení sevření. V další kapitole chceme diskutovat o tom, co my, C hurch O F T HE C REATOR 

, může dělat, aby se vymanily z tohoto dilematu. 



C REATIVE C REDO # 12  

B REAKING B sekundy OF M EDICAL T YRANNY  

Privilegované profese. Pokud existuje jedna profese v tomto světě, který má každý příležitost 
být úspěšný a napravit to je lékařské povolání. To má uzavřený obchod, více těsně uzavřený, 
než jakýkoli odborového svazu, což mu umožňuje udržet všechny ostatní ze své hanebné rakety. 
Je to jeden z nejlépe placených ze všech profesí, a má velkou zásobu bohatství za ním. To se těší 
výhody několika dalších technologických odvětvích, jako je elektronika, chemie, fyzika, atd Je 
rozmazloval a chráněných zákonem, jeho zločinům odpustil legislativou dědeček. To má tu 
výhodu, že pohřbívání své chyby. To je zasazen ve školách, v armádě, námořnictvo a letectvo, ve 
vládě. Nejste narodil, dokud lékař potvrdí svůj vznik a není oficiálně mrtvý, dokud jiný lékař 
podepisuje svůj úmrtní list.  

Podporovaný Past Mýtů. Kromě toho má mýty a pověry dávných dobách, které ji podporují, a 
obecně, velká část veřejné podpory to prestiž, že to nezaručuje. Co víc by si mohl profese ptát? 
Pokud se tam někdy byl profese, která měla každou příležitost, aby se dobré skutky obhájit svou 
nezaslouženou prestiž, to je lékařské povolání.  

Lhal svým klientům. Přesto se všechny tyto možnosti, výhody a výsady jde o to, že bídně selhala. 
To vytrvale oklamal svým klientům a lhal lidem a v poslední době ještě více v posledním 
desetiletí, lidé si začínají uvědomovat, že lékařská profese, jako křivolakých politici, byly ležel na 
ně. Lidé si začínají uvědomovat stále více a více, že takzvaný "ortodoxní" léčba řezu, hoří a jed je 
nejen zbytečné, ale nesmírně destruktivní. Všechny prestiž a propaganda z minulých staletí je 
nyní narušuje i rozpadá a společné laik hledá alternativní metody.  

Medicína selhala. Velké množství Američanů hledají léčby rakoviny tím, že uprchne přes hranici 
do Mexika, nebo na Bahamách, nebo v jiných zemích. Tam, někdy nestandardní, Ošuntělé 
zařízení nebo "nemocnice", někdy v relativně moderních "kliniky", které se hrnou po tisících 
nejen snaží najít "lék" na rakovinu, ale také pro artritidy a dalších degenerativních onemocnění. 
Tam dostávají řadu vymyšlených procedur a injekcí. Některé z injekce pro artritidy, například, 
sestávat z některých vysoce nebezpečných léků, jako je kortizon, steroidy, Valium a další. 
Některé z nich jsou probuzení z Hoxey léčby nebo Gerson terapie, nebo kombinace několika. 
AMA hlasitě odsuzuje tyto mexické doktory jako "šarlatánů" a rip-off umělci.  

Vše mohou sami. Ve velké části že výpověď je pravda, ale američtí lékaři mají jen sami na vině. 
Jedná se o případ hrnce volání konvice černá. Jsou-li lidé prchají přes hranice do více primitivní 
civilizace najít úlevu od svých nemocí mluví hlasitě neúspěchu lékařského povolání tady v 
Americe. V případě, že lékařská profese vynesl zboží, tam by neměl být sebemenší příležitost 
pro šarlatánů, ani tady doma, ani v zahraničí.  

Real Quack. Faktem je ortodoxní lékařské povolání, jak symbolizovaný AMA je sám o sobě 
největší šarlatán a největší rip-off umělce. Je to selhání. Její léčba řezu, hoří a jed je horší než 
žádná léčba vůbec, ale hrozně drahá a strašně bolestivé, zatímco oni dělají špatnou oběť 
dovnitř. Ve skutečnosti je celý přístup droga (což je to, co "lék" je především o) je kolosální 



totální selhání, podvod na veřejnost a podvod kolosálních rozměrů. To nepřispívá k vyléčení, nic 
se dostat na příčinu, ale jedná pouze potlačit symptomy.  

Laetrile Cult. Dalším projevem této ztrátě důvěry je, že velký počet obětí rakovinou se uchýlili k 
laetrile jako přednostní péči a snažíme, aby to legální v této zemi, takže nebudou muset jít do 
Mexika. Svým způsobem to stalo téměř náboženský kult.  

Lékařské profese, ve spolčení s FDA, farmaceutické firmy a sdělovací prostředky mají zlomyslně 
se bránil. Laici z jejich strany byly organizovány energicky do Svoboda volby kapitol v celé zemi a 
zdravý pohyb roste, který zpochybňuje utlačují diktaturu AMA a FDA  

Svobodu volby. My z C hurch O F T HE C REATOR podporovat svobodu volby pohybu, a to nejen 
pokud jde o rakovinu, ale v jiné kategorie. Zatímco my si nemyslíme, že laetrile je odpověď na 
rakovinu, alespoň to je více či méně neškodné, tedy tisíckrát lepší než hrozné střih, vypalování a 
léčení jed mučení schválen AMA Nezapomeňte, že pokud jste vůbec nic v léčba rakoviny 
průměrného rozpětí přežití je další 12,5 let, zatímco střih, vypalování a léčení jed by snížilo, 
které trvají až 3 mizerných mučení-nasbíral let. Není divu, že zástupy uprchnout do Mexika 
hledat "šarlatán" procedury.  

Zdravý životní úroveň. My z C hurch O F T HE C REATOR věří, že nejlepší odpovědí na rakovinu je 
zdravý Living, jak jsem již uvedl dříve, ale energicky podporovat laetrile skupinám v jejich 
filozofii svobodné volby, pokud jde o jednotlivce výběr toho, co léčba on nebo ona preferuje, 
nebo by měli raději žádnou léčbu vůbec.  

Odmítnout vakcín. To zahrnuje i možnost volby mít, nebo odmítnout, všech vakcín, ani výstřely, 
očkování nebo jinou žvásty, že lékařská profese v tajné dohodě s vládou je tak dychtivě 
podstrčit na neinformované lidu. My z C hurch O F T HE C REATOR proti všem vakcín, věří, že 
jsou nejen zbytečné, ale rozhodně škodlivé. Věříme, že zabili mnohem více lidí, než tomu 
pomohli, pokud existuje. Proto odmítáme je pro nás a naše děti. Nebudeme tolerovat některé z 
těchto nepodložených hocuspocus být spáchán na nás nebo naše děti, nic víc, než bychom 
tolerovat voodoo praktiky africké čarodějnice lékaře.  

. Naše zdraví Creed Zkrátka stanoví následující vyznání jako součást naší náboženské víry:  

Naše těla jsou naše vlastní. Budeme využívat nebo zamítnout jakoukoli praxi, jak uznáme za 
vhodné, zda AMA schválí, nebo ne.  

Zřídíme vlastní zdravotnická zařízení s pracovníky zvolíme jako nejkvalifikovanějším, zda 
AMA schválí, nebo ne.  

Tvrdíme, že AMA a FDA se cvičí podvod na veřejnosti a že jejich lék přístup je nepodložené 
buď vědecké poznatky nebo empirických výsledků. Tvrdíme, že není nic víc než 
podvodným dogma libovolně zvolené hierarchie jako klamavé prostředky, s nimiž 
pronásledovat neinformované a naivní, a ke komercializaci jejich zoufalství v době krize.  

Tvrdíme, že naše ústavní práva v naší náboženské víry mají přednost jejich podvodného 
dogma a odmítáme se podřídili jejich komerčně orientované diktatury.  



Spolehněte se na naše vlastní. Stručně řečeno, C jsme REATORS odmítají být nucen a léčit 
"witchdoctors", jejichž záznam je založen na stovky let nezdarů. Trváme na řešení praktických 
lékařů, kteří budou z naší víry a našeho vlastního výběru, nikoli jako gang trestní nehodní Židů a 
jejich bezděčné toadies.  

Skutečná odpověď. Odpověď na problém zdravotního nám je jasné. Prostřednictvím živých 
vpravo a jíst v pořádku, tělo nemusí nikdy degenerovat do stavu toxemia na prvním místě. Tím, 
že cvičí zdravý živobytí nikdo by mít své tělo buď otráven nebo podvýživou. Na druhém místě, 
pokud některé z našich bílých rasové Soudruzi přišli na tyto informace příliš pozdě poté, co již 
bylo učiněno škoda, pak naznačují, že půst je nejúčinnější a přirozený způsob, jak de-toxify tělo 
a obnovit ji do zdraví. Za třetí, po tomto se s režimem správné výživy a dalších aspektů zdravý 
Living je nejlepší zárukou udržení tak těžké vyhrál zdraví.  

Stavět sami. Je zřejmé, že nebudeme moci reformovat, nebo přesvědčit AMA a ortodoxní 
lékařské profese. Proto náš program musí být pro naše členy bojkotovat Žid-ovládal lékařské 
profese, a vybudovat a vytvořit řetěz zdravotních středisek, kde zdravý Living se učil, kde jsou 
pod dohledem půst, a kde organický, unpoisoned a nekontaminované potraviny jsou na prodej. 
Jako náš počet poroste, budeme dosáhnout totéž, co reformování AMA Budeme je postupně 
vyřazovat z existence.  

Naše Poisoned životní prostředí. Jsem opakovaně zdůraznil, že způsob, jak budovat zdraví je 
sledovat program zdravý Living, která z velké části skládá z správná strava, to znamená, že 
zdravé syrové ovoce, zelenina, ořechy a semena. Také jsem poukázal na to, jak celý Medical-
Drug-chemický komplex má rozvrátil naše zdraví a otrávili naše potraviny a naše tělo. V další 
kapitole chci zdůraznit, že jíst zdravou stravu fruitarian vyžaduje jídlo organicky pěstovaných na 
zdravé půdy, jídlo zdarma od pesticidů, herbicidů a dalších jedů. Uvidíme, co tytéž chemické jed 
sypače udělali nejen naší půdě a našich farmách, ale jak jsou otrávení celého našeho životního 
prostředí, celé naší planetě Zemi.  

C REATIVE C REDO # 13  

AS vuk E nvironment - G í n B ACK O RGANIC F zajištění a L IVING S OIL  

. Celkový přístup Naším základním předpokladem, jak bylo uvedeno v úvodní kapitole této knihy 
byla artikulace z celkového přístupu - zdravou mysl ve zdravém těle ve zdravém společnosti ve 
zdravém prostředí. My z C hurch O F T HE C REATOR věří v celkové řešení, při léčbě celý 
problém, ve dostat se k příčině.  

Půdy. Historie a zkušenost ukázala, organismus nemůže mít žádné zdravé složky, pokud jeden 
nebo více z ostatních složek jsou nemocní. Věříme, že v získávání k příčině, kořen problému, 
nikoliv pouze potlačování příznaků. Nyní se dostáváme k čtvrtou složkou naší čtyři rozměrný 
philosophy- životního prostředí, které obecně řečeno se skládá z půdy, vody a vzduchu. V této 
kapitole chceme zkoumat konkrétněji půdy a půda, která podporuje a živí všechny.  

Základní Nutrition. Už jsme zdůraznili význam výživy při udržování naše zdraví, nebo při 
vymáhání naše zdraví z nemoci. Musíme jíst jídlo, které je:  



Syrové nebo pokud možno co nejblíže přirozeném stavu, jak je to možné, spíše než 
neživého, zpracovaných potravin.  

Musíme celé jídlo.  

Musíme jíst potraviny, které jsou výživné přirozeně na prvním místě, což znamená, že musí 
být ekologicky pěstují.  

Musí být bez kontaminace jedovatými chemikáliemi, pokud je to možné.  

Living půdě. Za účelem zvýšení potraviny, které jsou výživné je tam jeden velmi důležitý 
prerequisite- musíme mít půdu, která je zdravá a živá. Musí to být přirozeně úrodný, samo o 
sobě dostatečně dodáván se všemi potřebnými minerály a živiny, které jdou do produkovat 
zdravé výživné rostliny. Je to zpočátku z rostlin, které odvozujeme všechny naše potravinami, 
zda tyto rostliny být pšenice, mrkev nebo rajčata, nebo trávy nebo obilí, které krmíme skot, 
prasata, ovce nebo drůbež. Takže všechny potraviny a výživu pochází z soil- ať už je to dobré 
nebo bad- a naše jídlo je jen tak dobrý, jako je půda, na kterém se pěstuje.  

Naše Vyčerpané půdy. Šokující skutečnost v Americe (i jinde) je, že jsme svévolně zničili náš 
nejcennější přírodní cenných papírů krytých naší půdě. Stejně jako se nyní jíst více a více 
Syntetické, umělé (plast) jídla, takže jsme zabíjet naše půdy a snaží získat poslední zbývající 
výživu z ní pomocí umělé a nepřirozené chemických látek, tak zvané chemických hnojiv.  

Jak se to stalo. Vraťme a posoudí, jak jsme se dostali do takovými průlivy. Když mluvíme o 
bohaté panenské půdy, hovoříme o životě soil- půdy, která se rok od roku doplňována pro 
nekonečné staletí. Takové bydlení Půda je složena z minerálních látek, rozkládal hmota, humus, 
žížaly, hmyz, bakterie, houby, řasy a plísně a miliony mikroskopické život rostlin a zvířat, 
interakce v dokonalé ekologické rovnováhy vytvořit novou plodnosti a růstu každý rok. Příroda 
je Zákon o návratu který uvádí, že bereme z půdy musíme vrátit, nebo se půda stane úpadku. 
Když vezmeme z těchto živin a minerálních látek, rok po roku pěstování stejné plodiny, aniž by 
cokoli zpět přirozeně vyčerpává půdu, dokud se již nemůže podporovat životaschopnou úrodu a 
farmář chodí na mizině. Tento proces používá, aby se méně než dvě generace. Farmář v 
takovém případě by opustí svou konkurzu a neúrodnou půdu a přesunout jinam a začít znovu 
na nové zemi. To býval vzor, když jsme měli dostatek panenské půdy otevřít.  

Zelená revoluce. Nyní je to již není možné. Neexistuje žádná větší nová země otevírat. Použili 
jsme všechen dostupný zemi. Poté krátce po druhé světové válce chemické výrobci přišel a 
nabídl farmář, co znělo jako jasná nové IDEA chemické fertilizers- a "zelené revoluce", byl 
zapnutý. Farmář bylo řečeno za každý dolar strávil na hnojivo by si návrat ve tři nebo čtyři 
dolary zpět. Mohl zdvojnásobit svůj výnos kukuřice nebo pšenice, nebo zeleniny, nebo cokoliv 
jiného.  

Jed do půdy. Dovolte mi zopakovat znovu, že všechny uměle vyráběné chemické látky jsou jed. 
Nejen pro lidský organismus, ale i pro zvířata a také rostliny. Stejně jako všechny ostatní bytosti 
Nature rostlin se daří nejlépe na těchto přírodních látek, které se vyvinuly v posledních několika 
milionů let. Tyto látky byly zkažená zvíře a rostlinné hmoty (humusu), důležité minerály a vodu. 
Oni nezahrnoval syntetická umělá chemikálie.  



Zákon o návratu. Dovolte mi také zopakovat znovu Nature zákon návratu. Co si vzít z půdy, musí 
být nahrazen nebo zemina bude v úpadku. Nemůžete opovrhovat zákony přírody. Dočasně se 
může zdát, můžeme dát sami panáka "rychlost" a zdánlivě zvýšit náš energetický výkon, ale 
Nature brzy vezme pomstu.  

A tak je to s chemickým zemědělství "revoluce". Nebylo přesně začít v druhé polovině roku 
1940. Zemní byl položen a již začala v roce 1920. Ale to bylo po druhé světové válce, že se 
vyhoupl do plné síle "dodávat jídlo pro hladové svět". Malý dělal zemědělci vědí, že měli být 
prodávány chatrný kus zboží v masovém měřítku.  

The Chemical Prodejci. Vzhledem k tomu, produktivita naší zemědělské půdy klesl přes chudých 
zemědělských postupů as ním i ztrátou plodnosti, obrovské chemické komplexy byly připraveny 
přijít na "záchranu". Měli řešení nejen pro zvýšení plodnosti, ale řešení problému hmyzu, a 
dokonce i herbicidy bojovat s problémem plevele. Jejich prodejci obešel zemědělcům a 
přesvědčil je, že za každý dolar strávili na chemické látky (tj, hnojiv, pesticidů a herbicidů), které 
by tři nebo čtyři dolarů navíc na oplátku. Tam, kde dostávali 50 bušlů kukuřice na akr, s 
chemickými látkami (dále jen prodavači byli dychtiví prodat) mohli sklízet 100 bušlů na akr. S 
návrhem jako to, že zemědělci šel na to háku, linie a platiny. A zpočátku to udělal dvojitou 
produktivitu a udržet hmyz dolů.  

Drogovou závislost. Pak se po chvíli zemědělci začali všímat, že jejich půda se choval jako 
typický narkoman. To mělo mít více a více hnojiva pro dosažení stejného účinku. Jako 
narkoman, byli "závislý". Brzy vyšlo najevo, že nebyly dostat se zpátky tři až čtyři dolary za každý 
vynaložený dolar. Ve skutečnosti nebyly ani rozbití. Hnojivo zákona byl stává prohibitivní, ale 
výnosy klesaly každý rok. A hmyz se vraceli ve větším počtu i jejich rostliny se stal slabší a půda 
chudší. Ve skutečnosti, nové hmyz se nikdy nesetkal se nyní také útočí na úrodu.  

Zemědělci krachuje. Zatímco Žid vlastněné chemickém průmyslu byly sklízí miliardy, zemědělci 
šli zlomil.  

Pojďme znovu opakuji: není možné opovrhovat zákony přírody. Několik věcí se děje s 
zemědělského podniku, všechny z nich špatný. Náklady na zemědělství vyletěla. Produktivita 
klesla. Hmyz byli zpátky. Nejhorší ze všeho, za použití těchto chemikálií zemědělci byli zabití 
"živou půdu" jsme se zmínili v předchozí kapitole. Jedovaté chemikálie zabíjejí mikroorganismy 
a žížaly, které jsou při výrobě humus a živiny, které rostliny musí mít tak zásadní. Žijící půda se 
proměnila mrtvé, sterilní půdě. Na vrcholu, že tento druh "nucená krmení" Museli vyplaví půdu 
a rychleji těch základních minerálů, které byly dosud v půdě předtím, než byly použity otrávené 
chemikálie, a také shořel to málo, co zbylo humus vyčerpán ji. Stručně řečeno, půda byla 
zničena, to byla neplodná, mrtvých, neplodný, otráven. To je konečný konečný výsledek na 
samotné půdy.  

Sick půdy, Nemocné rostliny. Ale škoda však nekončí. Řekli jsme si v poslední kapitole, že lidé 
mohou dostat jen zdravou výživu ze zdravých rostlin. Odborníci Potravinářské zjistil, že i na 
začátku chemického cyklu, kdy akr by produkoval 100 bušlů, kde se vyrábí je pouze 50 dříve, že 
ten samý 100 bušlů akr kukuřice nebyl ve stejné kvalitě, ani nebylo tak výživné jako kukuřici, 
která nebyly chemicky hnojené. Množství může být, ale bílkoviny, esenciální minerály a další 
výživné vlastnosti byly nižší. To bylo stejné u pšenice, zeleniny nebo jiných plodin. Kalorie jsou 



tam, ale výživa nebyl. Vzpomeňte si, jak to všechno začíná od zdravé půdy? No, chemicalized 
půda je extrémně nezdravé půdy. To je otrávená půda. A čím déle to ohavnost proti přírodě 
pokračovala chudší stala půda, tím horší se stal výnos a tím horší nutriční hodnota potraviny 
rostliny. Stručně řečeno, nemocný zeminy, nemocné rostliny, nemocné lidi.  

Omámil farem. To je situace mezi zemědělskými ocitá v dnes. Stejně jako naše současné 
generace zvyšující se závislost na drogách, byly farmy byl pod vlivem drog, půda byla pod vlivem 
drog, a naše jídlo je omámen. To vše ve jménu chamtivé židovského chemickém průmyslu, který 
prodal zemědělcům nemocný účet zboží.  

Killing naší planety. Ani nekončí škoda, jakýmikoli prostředky. Tento takzvaný "vědecký" 
zemědělství je široká obrovský útok na přírodu, ekologický hrubé chyby, jejíž katastrofální 
důsledky daleko přesahují odvětví zemědělství sám. Ve skutečnosti, jeho jedovaté chapadla 
zasahovat do každé fázi naší ekologie a svět, ve kterém žijeme. To ovlivňuje naše potoků, řek, 
jezer a oceány. Ovlivňuje naši půdu, naše potraviny i vzduch. To ovlivňuje nejen samotné 
lidstvo, ale i zvířata a ryby, ve skutečnosti naše celý potravinový řetězec od zdola nahoru. Je 
znečišťují naši půdu, naši vodu, naše jídlo a dokonce i naše ovzduší. V případě neřešení, že 
zabije většinu života na této planetě, a jistě zabije lidstvo.  

Dusík otravy. Základní hnojivo, které se prodává na zemědělce je NKP, známý jako obchodní 
hnojivo. Je syntetický, není organické a skládá se z anorganických solí, dusíku, draslíku a fosfátu, 
minerálů, které rostliny potřebují a použití. Ale v jejich syntetická forma působí jako léky udělat, 
aby humans- oni zpočátku "špice" půdu a rostliny, ale brzy vzít svou daň, jak jsme popsali. Ale 
také způsobit otravu dusíku v potravinách, že lidé jedí, a mnoho z "mrtvých" postýlce kojenců 
jsou nyní podezření z právě formy otravy dusíku.  

Jezerech a řekách. Otravy našich řek a jezer je stejně zničující. Lake Erie je nyní prakticky mrtvý 
jezero, stejně jako mnoho dalších menších jezer. Hodně z propagandy slyšíme je, že je to 
způsobeno tím, dumping kanalizací do našich řek a jezer. Vzhledem k tomu, že je pravda, že tyto 
odpadní vody odpadní vody jsou významnou příčinou znečištění, nejsou hlavní příčinou. Ne, 
hlavní příčinou je obrovská nosnost chemicals- hnojiv, insekticidů a herbicides-, které jsou 
dumpingové na naší zemědělské půdě, as odtoku během dešťů tyto jedovaté chemikálie, spolu 
s hodně ornice, odvádějí do řek a jezer. Tam zabijí a jed ryby a jiné mořské fauny, což má vliv na 
ptáky a další divokou život, který je konzumují. Samozřejmě ptáci a suchozemští živočichové 
dostat další dávku na samotné zemi, neboť letadla zametat nahoru a dolů pole postřiku své 
smrtící jedy, DDT, parathion, malathion, chlordan, benzen, lindanu a desítky dalších vysoce 
nebezpečných a toxických chemikálií a karcinogeny ,  

Celém potravinovém řetězci. Nejen že jsou ryby, ptáci a zvířata požití těchto jedů přímo z 
rostlin, ovzduší a vod, ale to dělá člověk. To mi připomíná příběh pozorovatele, který stál s 
chovatelem v Arizoně, když jeho pole salátu byla postříkána smrtící parathion. "Myslíte si, jíst 
salát?" Zeptal se pozorovatel. "Sakra ne," odpověděl farmář, "jsme to loď do New Yorku."  

Ale když byl lodní své otrávené salát do New Yorku pro ostatní k jídlu, byl pravděpodobně jíst 
jiné ovoce a zeleninu s pesticidy na něm od zemědělců v jiných státech.  



Otrava se musí zastavit. Tato otrava z naší země, našeho živého půdě, musí zastavit. Otrava 
našich ovoce a zeleniny a obilí se musí zastavit. Otrava našeho ovzduší, potoků naše, našich 
jezer a oceánů, nemluvě o našich studní a podzemních vod, musí také zastavit. My z C hurch O F 
T HE C REATOR považují to za naší svatou povinnost nejen obnovit zdraví naší rasové 
genofondu, ale také zastavit otravu našeho životního prostředí.  

Odpověď. Jak můžeme zastavit tento bludný proces? Odpověď je poměrně jednoduchá: zastavit 
používání komerčních hnojiv, insekticidů a herbicidů. Zastavit otravují naše jídla, vzduchu, půdy 
a vody. Znovu musím zdůraznit, že v abychom mohli mít sílu to udělat, Bílý muž musí v první 
řadě kontrola vyrvat jeho osudu z chamtivé a zrádných Židů, kteří jsou v současné době pod 
kontrolou a dělat miliardy dolarů nezodpovědně otravy lidí, ptáky , zvířat, a ve skutečnosti celá 
naše životní prostředí.  

Aby se zabránilo poškození neučinily do našeho drahého půdy, máme dlouhodobou práci před 
sebou, a to i poté, co se znovu získat kontrolu nad naším osudem. Ale práce není 
nepřekonatelná, a můžeme a budeme dělat. Odpověď je ekologické zemědělství.  

V další kapitole se budeme věnovat tomuto tématu podrobněji. 



C REATIVE C REDO # 14  

R ECOVERING NAŠE P RECIOUS T OPSOIL - O RGANIC F ARMING  

Krize v zemědělství. V současné době celá odvětví zemědělství je v krizi. Finančně průmysl je 
whipsawed od eskalace provozních nákladů na straně jedné, a na druhé straně na pospas 
židovským prostředníků, kteří stanovených cen, co se dostanou k jejich produkci. Miliony 
drobných zemědělců byly jít na mizině a rodinná farma se rychle přechází do rukou velkých 
neosobních obchodních zájmů. I to je osudný pro odvětví zemědělství sám a také na farmářské 
rodiny White, který byl páteří naší rasy. Na vrcholu tohoto, velké zahraniční finanční zájmy z 
Japonska, z arabských zemí a jinde, hledal ochranu před vlastními nestabilních politických 
satrapies skupují amerických farem nevídaným tempem.  

Drogově závislých půdě. Ale nad všechny tyto, stav farem samy o sobě jsou v rozpacích. 
Vzhledem k tomu, v posledních čtyřiceti letech zemědělci, jako narkoman, oddával v 
chemickém zemědělství, jsou nyní ve vážném dilema. Oni jsou nyní v pozici narkomana, který je 
na konci svého provazu, kde je více léky mu již nevyvolávají žádné "vysoké", ale když skončí mu 
hrozí vážné bolesti abstinenční. To je tragická situace zemědělci byli uvězněni na kterou glib 
jazykem chemická hnojiva společností a jejich prodejců v tajné dohodě s ministerstvem 
zemědělství, jak jsem popsal v předchozí kapitole.  

Rostoucí náklady. Nyní jejich země je otráven a rostoucí cena stále více a více chemikálií se 
stává prohibitivní. Rostliny jsou nemocní, a nové odrůdy hmyz útočí na nemocné rostliny nikdy 
předtím neviděl. Kromě toho, sami zemědělci jsou nemocní, a tak do značné míry je celý národ, 
který je jí sub-standard chemicalized potravin. Jak jsme řekli dříve nemocného zeminy, 
nemocné rostliny, nemocné lidi.  

Odpověď. Je něco, co můžeme udělat pro zvrácení tohoto dilematu Amerika a její zemědělci 
ocitli?  

Ano, tam je. Odpověď je ekologické zemědělství. Aby bylo možné napravit škodu, musíme 
přijmout negativní i pozitivní akce. Musíme přestat používat syntetické chemikálie dohromady a 
musíme se uchýlit k ekologickému zemědělství.  

Ekologické zemědělství. Co to je ekologické zemědělství? Jednoduše řečeno, je to prováděcí 
povahy zákon vracející se opětovným uvedením do půdy co je přijato ven, to je stará jako sama 
příroda a člověk byl využívalo v rozptýlených částech světa od začátku času, i když jen velmi 
zřídka a jen občas. To není nic nového. Dodržování zákonů přírody, není nová myšlenka. V 
návaznosti na zákony přírody je to, co naše náboženství C REATIVITY je vše kolem.  

Saskatchewan zemědělství. Mezi době mi bylo osm, a když jsem odešel na vysokou školu, jsem 
byl zvýšen na farmě. Můj otec byl farmář pšenice v Saskatchewan, Kanada. Původní prérie 
pozemek v Saskatchewan je některé z nejlepších pšenice zvedacího zemi na světě. Vzpomínám 
si, že bychom zvýšit úrodu pšenice z "summerfallow" země, tj půdy, která ležela ladem nebo 
spící po dobu jednoho roku. Plodina, pokud to počasí natáhla, by bylo dobré. Příští rok strniště z 
předchozího roku bude disced pod a další úroda pšenice by být vysazeny. Toto bylo známé jako 



"strniště" plodiny, a počasí jsou stejné, by nikdy nebyl tak dobrý jako "summerfallow" plodiny 
předchozího roku, protože plodnost země byla rozhodně méně druhý rok než ten první. Pak 
třetí rok stejné pole by byla opět kultivovaný, ale nebyla vysazena, strniště je disced pod a 
nechají se zotavit, s žížaly a mikroorganismů obnovovací do některé ze svých plodnosti. Na 
druhou stranu již čtvrtým rokem za "summerfallow" úroda pšenice a tak dále, v opakovaných 
tříletých cyklech.  

Dust Bowl. Stejně jako ostatní zemědělci, můj táta málo věděl o ekologickém zemědělství, a to 
is dovolovat půda, která má být ladem jednou za tři roky to začalo ztrácet produktivitu, a když 
se prach-bowl třicátých let přišel tam byl zmatek skrz přistát. Tumbleweeds válcované přes pole 
a hromadí proti ploty a některé z nejlepších ornice foukal do vzduchu a hromadí se na ploty, 
kde shromáždil tumbleweeds. Co s depresí, extrémně nízké ceny pro pšenici a neúrody, stovky 
tisíc farmářů ztratili své farmy na Jewowned finančních institucí a životních pojišťoven.  

Zatímco jsme dávali Půda odpočinout si každý třetí rok, což umožňuje částečně zotavit, jsme 
nebyli dávat něco zpět. Jediným vyvažující funkce v celé naší činnosti bylo, že alespoň jsme 
nebyli s použitím chemických hnojiv, s nimiž se otrávit zemi , Nemohli jsme mít i kdybychom 
chtěli. Byli jsme příliš chudý koupit chemická hnojiva, a kromě toho v průběhu třicátých let Židé 
ještě nedostal svůj velký prodejní program v plné obrátky prodeje zemědělci o chemických 
hnojiv.  

Perpetual plodnosti. Ekologické zemědělství, ve které se daná půda může zůstat produktivní 
tisícům, ano stovky tisíc let, je v podstatě jednoduchý. Naše pralesy byly udržovány sebe v 
nezmenšené stavu plodnosti a produktivity za stovky tisíc let. Takže mají bohaté prérie, které 
produkují bohatou buvolí trávy v nezmenšenou razancí na věky, a krmil stáda desítek milionů 
buvolů. V podstatě tento proces sestává z uvedení zpět zkažené rostlinné a živočišné hmoty do 
půdy, a ne otrava žížaly a mikroorganismy s chemickými jedy.  

Zpět do půdy. V podstatě, že je všechno tam je k tomu. Uvedení zpět humus a rozkládal hmoty 
do půdy, a nikoli opakovaně pěstování plodin stejný rok co rok, který vyčerpá půdu.  

V praxi to může být příliš zjednodušené, protože když hovoříme o zemědělství v celosvětovém 
měřítku máme nekonečnou řadu plodin, půdy, klimatu a dalších faktorech. Ale princip je týž 
pracovní obnovení humus a rozkládal hmotu a umožňuje půda zůstat naživu.  

Nastavení směru. Není mým cílem zde podat podrobný a delší pojednání na toto téma, ale spíše 
poukázat na to, a dát směr, kterým jsme se v Americe a ve světě musí sledovat v našich způsobů 
hospodaření, máme-li zachránit naše ornice, naše zemědělské půdy a nadále moci nakrmit bílé 
rasy.  

Stručně řečeno, s cílem dát trochu jasnější představu o tom, co znamená ekologické 
zemědělství na určité oblasti, vezměme vybité kus výměry v Alabamě jako náš příklad, na 
kterém kukuřice, tabáku a bavlny byla kultivována dokud se půda byla vyčerpaná. Jak můžeme 
jej obnovit?  

Krátký příklad. Jedna z prvních věcí, kterou bychom měli udělat, je obnovit humus a dostat ho 
do půdy. K tomu je třeba kompost - shnilou zvířat a / nebo na rostlinné hmotě. Farm yard hnůj 



je jedním z nejčastějších zdrojů humusu. Při používání hnoje, mimochodem, to není nikdy dobré 
používat syrové manure- nechat ji "věku" v hnoje hromadu, a pak aplikovat ji na zem. Spíše než 
orání ji a převrácení nejlepší ornice ke dnu, je lepší disku je k sobě. Vzpomeňte si na úrodné 
ornice v mnoha případech je extrémně tenký a kterým ji dokonce čtyři nebo šest palců pod 
povrchem může výrazně snížit jeho produktivitu.  

Testování půdy. V závislosti na pH půdy, to musí být obnoven do jeho správné rovnováhy. To 
může být příliš kyselé nebo příliš alkalické. To může být stanovena půdních testů, které za 
normálních okolností krajské agentury budou rádi dělat za malý nebo bez poplatku. Také test 
může zjistit, jaké minerály by měl mít. Vápna nebo jiných skalních minerály mohou být použity k 
"osladit" půdu.  

Přírodní hnojiva. Tyto minerály mohou být získány ze surových skalních hnojiv v kombinaci s 
kompostovaného organické hmoty. Tyto produkty jsou komerčně dostupné zpravidla v 50 lb. 
pytlích. Nikdy nepoužívejte okyselené skalní hnojiva, protože kyseliny zničit mikroorganismy a 
žížaly. Jedná se o naprosto zásadní, jak jsem již uvedl dříve. Jsou to "kuchaři", které vyrábějí na 
"jídlo" pro rostliny a pouze živý Půda je úrodná půda.  

Krycí plodiny. V závislosti na stavu půdy a jak moc je vyčerpán, může být nezbytné k prvnímu 
závodu některé zelené krycí plodiny luskovin, jako červený jetel, vojtěška, vikve a další. Ty jsou 
pak zaorány a dodá nejen humus, ale také volný dusík do půdy. Alespoň šest týdnů by mělo být 
povoleno pro lusku plodiny, která se rozkládají před dosažením plat plodina vysazeny.  

Rotace. Dalším cenným nástrojem v ekologickém zemědělství je střídání plodin. Opět v 
závislosti na oblasti půdy a klimatu, plodiny používané by být stanovena místní podmínky. 
Například plodiny a okolnosti by se podstatně liší v zavlažovaných Imperial Valley Kalifornie z 
toho, řekněme, z bavlny zemí Alabama, či kukuřičných polí v Iowě. Ale principy jsou stejné: (a) 
návrat k půdě, co si vzít ven, (b) nepoužívat jedovaté chemikálie.  

Hojné dostupné informace. Toto není místo k napsání příručky o ekologickém zemědělství. Jsme 
ani dostatek prostoru pro to ani zde není nedostatek rozsáhlým informacím jinde na toto téma. 
Existují organizace, které podporují ekologického zemědělství, které uhasit měsíčníky na toto 
téma a mají dobré podrobných knih, které by zajistily úplné informace. Mým hlavním cílem je 
zde jen proto, aby naši členové vědomi tohoto problému, a kde řešení spočívá. Pro tento účel 
výše základy I věří, jsou dostatečné.  

Co se děje na naší planetě. Po prostudování toho, co se děje na našich farmách v Americe, 
pojďme se teď podívat na to, co se děje s ornice a klesající produktivitu většinu pozemků na 
této naší planetě Zemi.  
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Mezitím, The Planet. Doposud jsme byli obavy hlavně o obnovení plodnosti, aby naše dobré 
zemědělské půdy. Ale ve velkém měřítku po celém světě a včetně Spojených států ještě 
hrozivější proces se odehrává rok co rok. Vědci mají slovo sám o Nazývají to pouští.  

Dezertifikace. Poušť je převzetí. Jedna třetina světové pevniny je nyní poušť, i když velká část 
této půdy v historických dobách byla bohatá zemědělské půdy. Každý rok pouště tvrdí, dalších 
27.000 čtverečních mil, nebo 70.000 kilometrů čtverečních. Celková plocha, která je nyní 
ohrožena částky, které mají ohromující 14,5 milionu čtverečních mil, nebo 37,600,000 kilometrů 
čtverečních.  

Civilizace. Před dvěma sty lety francouzský filozof Francois Chateaubriand poznamenal, že lesy 
přišla před civilizací, pouště po ní. Zatímco pouště existovaly dávno před příchodem člověka, 
nicméně to bylo hloupost, nevědomost a nezodpovědné využití zemského povrchu člověk, který 
způsobil rychlý nárůst expanze poušti za posledních několik tisíc let, což představuje nárůst, 
který se zrychlil zlověstně V posledních padesáti letech.  

. Příčiny Krátce některé z hlavních příčin byly: (a) denuding původních lesů; (B) nadměrná od 
hospodářských zvířat, ve kterém ovce a kozy byli nejvíce destruktivní; (c) nadměrné pěstování 
málo úrodných pozemcích, které by nebyly nikdy napadena pluhu; (d) špatné způsoby 
hospodaření, špatné plodiny, atd., jak je popsáno v předchozí kapitole; a (e) saltification 
zavlažovaných pozemků; (f) chemické zemědělství; (g) různé.  

Zmizel Obilní. Pobřeží severní Africe a Egyptě, jakmile byly sýpky, které přivádí na římskou říši. 
Nyní, když sýpka zmizel do pouště. Tunisko ztratil polovinu své orná půda, Egypt je 96% poušť a 
Alžírsko se zoufale bojuje předem prohranou bitvu proti někdy zasahující pouště. Podobné 
procesy se děje po celém světě, včetně Spojených států.  

Chudoba. Vzhledem k tomu, chamtivosti a nevědomosti a nadměrné využívání půdy má špalda 
katastrofu a desertifikaci v mnoha částech světa, v poslední době další zlověstné faktorem 
vstoupila do obrazu, a to je populační exploze, a to zejména v Africe, Asii a Jižní Amerika. Bahna 
národy světa, mnozí žijící na marginální půdy a použitím nejhorší zemědělské metody celý staly 
nejhorší pachatelů a také jeho nejzranitelnější oběti. Je těžké uvěřit, ale pouštní země a její 
třásně, které nyní pokrývají třetinu pevniny na světě nejistě podpořit 720 milionů chudoby jel 
bytosti, šestinu světové populace. Tyto ubohé lidi, neustále na hraně hladovění většinu času, 
více než kterákoli jiná skupina plení a denuding již tak přetíženým třásně a rychle tlačí pouští do 
stále se rozšiřujících oblastech.  

Vicious Circle. Proces poušť-dělat Je to začarovaný kruh, který nějak živí sebe.  

Jako vegetace je odstraněny z půdy, plocha vysychá a odráží více slunečního tepla. Sucho 
zvyšuje, stejně jako neplodnost a barreness půdy. Větrná eroze zapadá a zabíjí v posledních 
několika odolné rostliny, které zůstanou i nyní máme poušť, kde kdysi snad les nebo svěží louky 
existovala.  

Stupňující. To se děje v tisících místech po celém světě. V globálním měřítku  



OSN tvrdí, že množství půdy, že každý rok se proměnil v poušť je téměř shodná s velikostí státu 
Maine. Kromě toho se země, která říká, že OSN je v budoucí nebezpečí desertifikace se rovná 
celkové ploše Spojených států, Sovětského svazu a Austrálie dohromady.  

Příchod potravinové krize. Jedná se o nejvážnější hrozbou tváří v tvář rychle se rozvíjející 
populační exploze na této planetě. Podíváme-li se na situaci přísně z bílého muže je úhel 
pohledu samotného, to je katastrofální hrozbu pro naši budoucí dodávky potravin, protože se 
podíváme na celé planetě pro budoucí expanzi. Je proto hrozba tak vážná už nemůžeme 
ignorovat. Je to hrozba způsobená bílého muže krátkozrakosti v demografii, díval se na budoucí 
rozšiřování svého vlastního druhu, a hloupě, ano, trestně, dotují své nepřátele a rozšiřování 
přínosné, ale neschopné závodů bláta světa.  

Populační exploze. Nepřítel není pouhou změnou podnebí. Nepřítel je overexpanded populace 
a jejich hubené zvířata, sekání stromů na palivo, clearingové okrajové země, kultivovat jejich 
plodnost pryč a pastevní louky k smrti.  

Podívejme se na to, co se děje na několika místech na světě, několik příkladů z tisíce, které by 
vyprávějí podobný příběh.  

* * * * *  

V Africe. Mauritánie je primitivní zaostalou zemí v Africe, typické pro mnohé v této divoké 
černého kontinentu. To sedí na jižní hranici Sahary, oblast s názvem Sabel. Před rokem 1968 
přibližně 65 procent jeho milionu lidí byly kočovníci, a její hlavní město Nouakchott měl 
populaci 12,300.  

V roce 1968 sucho zasáhlo Mauritánii a oblast Sabel, událost, která přichází v opakovaných 
cyklech. Až 250.000 lidí a miliony zvířat zemřelo v průběhu příštích šesti let. Počet kočovníků se 
snížil z 65% na 36% s hordami hladovějících koster hrnou do hlavního města Nouakchott, otok 
jeho populace dnes (1979) na asi 135.000.  

Dotované Mud People. Lidé jsou unavení, hladoví, špinavý a nemocný. Některé stanice pomoci 
byly zřízeny podle (hádejte kdo?) Některé z charitativních Bílé zemí, se snaží poskytnout 
lékařskou pomoc a potravin se v bezvýchodné situaci. Jsou opravdu k ničemu, nebo jsou pouze 
prodlužuje a množícím utrpení? Odpověď je Svat˘ch posledních rozšiřování a množícím bída.  

Katastrofa v zemi. Do té doby, co se děje na zemi? Zatímco na severu Mauritánie byla vždy více 
či méně poušť, nyní jižní část se rychle stává poušť také. V průběhu roku 1950, kdy měl plocha 
dobré deště, hospodářských zvířat stáda se rychle nadměrně rozšířen. To díky pomoci 
charitativní Spojených státech a dalších bílých zemí, kteří mají sklon k modernizaci těchto 
kočovníků divochy. Nejenže hospodářských zvířat stáda rostou, ale lidé rychle násobí, opět díky 
White lékařskou pomoc, potraviny a jiné lásky. V krátkozraké domorodci bez rozdílu kácet 
stromy po milionech na palivové dříví, dokud tam bylo málo vlevo. Jejich příliš mnoho 
hospodářských zvířat overgrazed pastviny. Teď tam je ani tráva, ani stromy v prostoru, který 
předtím mohl produkovat dobrou zásobu jídla, kdyby bylo řádně spravovány. Ve skutečnosti, 
pokud by byla ponechána sama ve svém kočovném stavu, bylo by to mnohem lépe, protože 



nomádů od nepaměti udržuje jejich stáda omezenou velikost, a držel je v pohybu, takže tráva a 
stromy měly dostatek času na zotavení ,  

Hlad, nemoci, Zříceniny Land. Nyní je areál je umístěný v regálu s hladem, nemocemi, vychrtlý 
hladovějících dobytka a lidí, a země je v troskách po celá staletí. Desertifikace převzal.  

* * * * *  

Horní Volta. Další černá země v oblasti Sabel je Horní Volta 1 . Jeho "kapitál" je Quagadougou, a 
to požírá dřevo nevídaným tempem. Nekonečného proudu jízdních kol a vozíků proudí do 
hlavního města naložené dřevem prané z okolní přírody dvacet nebo třicet mil daleko.  

White Man Financováno Wells. Ještě před jednou generací oblast Horní Volta taky byla obývána 
nomády a jejich pohybující stáda, které opustily zemi v poměrně stabilním stavu. Poté v roce 
1950 to některé organizace White pomoc (převážně z USA) si myslel, že to bude tak laskavý a 
nádherné pomáhat tyto chudé zaostalé národy vrtáním studní pro ně. (Já osobně pamatuji 
dostává celá řada těchto dopisů žádající peníze na pomoc vrtaných studní v Horní Volta. Jak 
šílené! Myslel jsem si, jak jsem hodil je do koše.) Nicméně i bez mé pomoci, četné vrty byly 
cvičeny s bělocha peníze, vzhledem k tomu, kočovníci a jejich stáda dříve stále na cestách a dal 
tráva čas na zotavení, nyní se zdržel na místě dobře, a overgrazed zemi. I oni přestavěná svá 
stáda během "dobrých dešťů" z roku 1950. Populace nomád jako v Mauretánii se zmenšil se 
suchem. Hlad a hladovění jsou na denním pořádku a hladovějící obyvatelstvo se tlačili do 
hlavního města Quagadougou, kácení stromů, co zůstávají na venkově a doufat, že další pomoc 
ze Spojených států, a že Bůh se postará o ně.  

Zpět do pouště. Do té doby se původně život-udržení půda je zdrcen a zničen.  

Poušť se pohybuje, studny, Alláha, a vůbec.  

* * * * *  

Do Asie. Nyní přejdeme na asijském kontinentu a země Indie. Velký indický poušť byl nazýván 
"přeplněné poušť," a nikde tolik lidí živit tak bídně na takové nehostinné zemi, se spoléhat na 
nespolehlivé monzunu. Historicky, ztuhlost pouště dělal to jeden z nejvyšších polohách 
úmrtnosti na světě. Ale opět, US technická pomoc na záchranu! Vysoká úmrtnost prudce klesla, 
ale vysoká porodnost přetrvává, tlačili stále více a více lidí na čím dál tím méně produktivní 
půdy.  

Pověra, vysoké porodnosti. Budeme se dívat na malé lokality v této oblasti zvané Rajasthan. 
Kombinovaný tlak vysoké porodnosti a nízkou úmrtností dali vážné tlaky na jeho okrajových 
zdrojů. Náboženské víry a pověry jeho lidu dále ukládá závažné znevýhodnění na jeho 
produktivitu zemědělství. Kromě věří krávy jsou svatí, mají pověrčivý odpor k zabíjení jakékoliv 
zvíře, dokonce i hlodavců.  

Pískomilové. Dnes je tato oblast, protože tolik Indii, je vážně překročení s hlodavce známého 
jako  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#footnote1


Indický poušť pískomil a pískomilové byly roste dokonce rychleji než lidé v Rádžasthánu. Blátě 
ploty muži stavět, aby kozy z jejich pole stane hotely dokonalé hlodavec, a semeno, že 
zemědělci rozšířil na polích je snídaně do postele pro pískomilů. V pastvin, které nyní průměru 
asi 200 pískomilů na akr, bude šest pískomilové jíst tolik jako jedna ovce. Dvě stě pískomilové 
proto bude jíst přibližně tolik trávy jako 34 ovcí. S hloupé situace, jako je tato, s explodující lidmi 
a gerbil populace, jaké je to možné řešení může existovat?  

Zpět do pouště. Ale vraťme se k zemi. V oblastech, zbičovat s gerbilu norách, tito hlodavci trvale 
udržet máchal písek ze svých nor, zemní práce a vystavuje vlhkou půdu. To ochlazuje své nory a 
snižuje jejich potřebu vody. Že zvyk může vystavit více než 100.000 kilogramů (váhou sto 
kompaktních vozů) půdy na kilometr čtvereční každý den. Většina z tohoto písku končí v nových 
dun v oblasti, která neznalost, přeplnění, nadměrné zatěžování se rychle jízdě do neužitečné 
pouštní půdy. Další velkou oblastí se řítí střemhlav do pouští a spolu s ním hlady.  

* * * *  

Austrálii. Mohli bychom pokračovat s odvoláním na místní situace podobná především na celém 
světě, někteří včetně špatné ničivé zemědělských postupů i ve Spojených státech. V Austrálii, 
králík zavedla z Evropy v roce 1859, se násobí jako čert kříži. (Za ideálních podmínek bylo 
vypočteno jedno párů králíků se může stát 13718000 za poslední tři roky). Overgrazing ovcí 
spolu s králičí mor urychlují desertifikaci tomto kontinentu, který byl v nejlepším případě, poušť 
nebo semi-pouštní začít s, s výjimkou podél úzkých pobřežních oblastech.  

Jinde. V jižní Chile, kde existuje dostatek déšť tato půda byla zbavené stromů. Ornice je mytí do 
oceánu. Pozemek je desertifying. Bohatý San Joaquin Valley of California byl výtěžek své 
podzemní vodu na sto let. S okénka nyní dosahující více než 2000 stop se blíží ke konci řádku. V 
Imperial Valley hodně z té úrodné půdy se stává otráven saltification z závlahové vody z řeky 
Colorado. a bude k ničemu, pokud se používají různé metody. V Arizoně, který zažil rozmach 
populace za jeho schopnosti podporovat, současná krátkozraká politika klesá její hladiny 
podzemní vody prudce ve svých zvodní. Se snaží dodávat vodu pro rozšířené zemědělství a 
masivní rozšíření obytné zástavby, jeden vědec varoval, že Arizona je nyní spotřebovává přívod 
vody svých dětí.  

A tak se proces desertifikace pochoduje na stále se zvyšující rychlostí. Jak jsme řekli na začátku 
této kapitoly, což je oblast o velikosti Maine stane se přidal do pouští na světě každý rok.  

* * * *  

Bílá rasa musí postarat. Je tu něco, co můžeme udělat o tomto neúprosné pochod směrem k 
zapnutí této zeměkouli do pouště, nebo je situace beznadějná? Odpovědí je, tam je spousta, co 
můžeme udělat, a to pouze bílá rasa může udělat.  

Čelit realitě. Stejně jako ve všech ostatních problémů, které máme vyčísleny v celé toto naše 
bělocha Bible, první a nejdůležitější věc, kterou musíme udělat, je změnit bílý muž myšlení k 
rozumnému, realistický přístup, pokud jde o problémy, které nás trápí ze všech stran , Musíme 
čelit realitě, pak jít ov úmyslné, plánované (i když nemilosrdný) způsobem řešit problémy.  



Zachránili. První přístup musíme změnit, je idiotský nápad, že je běloch břemenem zachránit, 
krmiva a dotovat všechny plevele a bahno národy či ve světě. To hloupé a sebevražedné 
myšlenka je jako šílený a nemožný jako Hind visí -up asi nechat pískomilové běh na denním 
pořádku a dát jim snídani do postele. Celá tato myšlenka "soucitu" pro "méně šťastným", je 
destruktivní a sebevražedné pro bílé rasy a bílé rasy samotné. Žádný jiný závod to praktikuje. 
Žádné zvíře v přírodě je tak hloupý, aby dotovat nějaké podřadné druhy na úkor krvácení a 
smršťování svého druhu. Tento zrádná myšlenka je podporován Židů, liberálů, křesťany a 
obecně platí, že nižší na úkor představeného, a to zejména na úkor bílé rasy.  

Nemůže dotovat celém světě. Proto, když mluvíme o soucitu prosme,  

"Soucit" pro koho? Jsme ochotni dotovat negry a Misfits z celého světa, takže mohou množit jako 
krysy a dav naše vlastní děti a vnoučata z povrchu země? Jak se o soucit s naší vlastní budoucí 
potomstvo, kde soucit opravdu patří? Nezapomeňte, že negři nebudou mít soucit pro nás. Když 
se dostanou navrch (v konspiraci s Židy), které budou masakr nás, zabijí nás. (Budeme mít víc říct 
o tom v kapitole o San Domingo.) Stejně tak i Íránce. Stejně tak i Mexičané. Takže by Indové, 
pokud se vůbec dostat do převládajícímu postoji oni byli jednou. Takže by každý kříženec, nebo 
halfbreed nebo bahenní lidé na tváři země. Můžeme jim krmit a dotovat jim až peklo zamrzne, 
ale budou vždy nás nenávidí! A když jsou dostatečně početné a dostatečně silný (díky naší 
hlouposti a charitu) budou porážet nám velkoobchod. Jediní lidé na světě, který dokáže zachránit 
bílá rasa je sama o sobě bílé rasy. Krvácení a oslabení sebe a snaží se krmit a dotovat svět bláta 
závodů je nejhloupější přístup si lze představit ve snaze zachránit sami. Ve skutečnosti, až C 
REATIVITY C AME A dlouhé , V ERY F EW W HITE P EOPLE E Ven T HOUGHT BOUT S opakování 
procesu T HE W HITE R ACE .  

Násobení Factor. Takže pojďme dolů k realitě přírody a podívat se na obrovské důsledky 
multiplikačního faktoru. Říká se, že jeden párů milostných much, začíná na jaře a nechá-li se 
množit a množit bez omezení potravin a další potřeby, by mohly pádem téhož roku přikryjí zemi 
s pevnou vrstvou o tloušťce 60 stop. Pokud nechána probíhat nezatížený, v krátkém čase, že by 
vytvořila koule tak velký, v poloměrem, jako je vzdálenost od Země na sluneční záření. 
Vzhledem k tomu jen další pár lety, že míč bude brzy rozpínající se rychlostí světla. To je, jak se 
násobící koeficient funguje.  

Nebo se podívejme na králíků v Austrálii. Počínaje rokem 1859, jak jsme již zmínili, a nemají 
žádné přirozené nepřátele kromě člověka, brzy převzal kontinentu. Ve skutečnosti ze strany 
1890 (relativně krátkém časovém úseku) kombinace sucha a overgrazing ze strany miliard 
králíků snížení South Wales populace ovcí ze 13,6 milionu na 3,6 milionu, hlavně z hladovění. 
Pamatuji si říkám, že za ideálních podmínek jeden párů králíků mohl v průběhu tří let násobit na 
13,718,000 králíky?  

Omezeno hladem. Nyní negři se nemnoží zas až tak rychle, jak mouchy, králíků, pískomilové či 
potkanů, ale skoro. Populace negr rozsáhlého afrického kontinentu před běloch přinesl 
vědeckou medicínu a zemědělství k tomu primitivní kontinent zůstal relativně stabilní.  

Nikdy překročil 200 milionů, relativně malý počet pro danou obrovské a produktivní 
kontinentu. Důvodem nikdy nebylo populační exploze je jednoduchý. To bylo hladovění, 
nedostatek potravin. Negři nikdy nebyli schopni expandovat na úrovni hladovění. Ale když bílý 



muž krmí a dotuje toho negra (nebo mexické nebo hinduistické nebo indického) populační 
exploze je téměř stejně rychlý jako u potkanů nebo gerbilu, a důsledky pro bílé rasy jsou ještě 
ničivější ,  

Insane, Suicidal Course. Přesto je to přesně ten hloupý Samozřejmě, že bílá rasa, pod vlivem 
drog hypnózy Žida, se trvale snaží. Následky jsou katastrofální, a to nejen v zahraničí, ale právě v 
našich vlastí Americe a Evropě. Takže pojďme si uvědomit, další zlověstnou skutečnost, realita: 
nemůžeme nasytit svět ve stále větším počtu. Jsme jen krmení budoucí katastrofu. Nejen, že 
stovky milionů, ale miliardy lidí budou hladovět. Ostatní miliardy zemřou násilí v boji za jídlo a 
přežití. Vzhledem k šílené Samozřejmě musíme usilovat o dotování závodů bláta, příchod otřes 
je nevyhnutelný. Nemůžeme to zastavit. Jediné, co můžeme udělat, je rozhodnout, kdo bude 
jíst a kdo bude hladovět, kdo zemře a kdo přežije.  

Přežití bílé rasy. My z C hurch O F T HE C REATOR chtějí připravit bílé rasy a to jak psychicky i 
fyzicky, že to nebude nás, bílé rasy, který jde dolů. V současné době stále máme sílu a čísla, 
abychom se zachránili, pokud budeme čelit realitě namísto života v ráji blázna, a za 
předpokladu, budeme jednat teď. Nezapomeňte, že největší hlupák je hlupák, který sám sebe 
hlupáci.  

Neexistuje žádný způsob, jak ve světě se můžeme vyhnout nadcházející boje, a my sami budou 
krvácet a umírat ve velkých množstvích, a to i v nejlepším případě. Skutečná otázka zní: budeme 
v pozici, aby přežili jako závod v nadcházejícím pozdvižení?  

Získat Naše myšlení Straight. Můžeme-li se dostaneme naše myšlení rovně, a zde jsou několik 
základních pravidel, která jsou tak základního jako zákony samotné přírody:  

Převzít iniciativu. Když boj je nevyhnutelná, je lepší převzít iniciativu a vést válku agrese, když 
jsme stále v pozici síly. To je mnohem lepší než pozvolna vykrvácel (jak jsme nyní) a konečně v 
oslabeném stavu, přičemž kouta jako vyhladovělé krysy. Je to mnohem, mnohem lepší vzít 
iniciativu pro naše vlastní přežití nyní, než byl přemožen nemožně přesile bláta závodů, čísla i 
my byli vinni vybudování prostřednictvím našich hloupých programů podpor a dotací.  

. Odpověď Proto musíme okamžitě provést následující kroky:  

Organizovat bílá rasa do nesmiřitelnou a mocný pravítko pro svou vlastní obranu a přežití s 
rasovým náboženstvím v jeho jádru.  

Získejte Žida off zády a uchopte otěže moci do vlastních rukou.  

Přestat dotovat negry, Židy a bahenní závodů z celého světa a to jak doma, tak v zahraničí. 
Nechť ti parchanti hladovět! Nemáme ' t chtít podpořit, krmit nebo dotovat jim déle, a 
můžeme ' t, i kdybychom chtěli. Musíme si uvědomit, že méněcenné rasy bahno nestojí 
za úsporu, že můžeme ' t zachránit, i kdybychom chtěli, ale pokud jsme tak hloupí, aby 
se pokusili, budeme sami přijít nazmar s nimi.  



Když jsme nuceni si vybrat mezi nadřízeným a horší, musíme vždy dbát na to, že nadřízený 
přežije, nižší je obětována. To musí být naším pravidlem kardinál nejen mezi závody, ale 
i mezi naše vlastního druhu.  

Pokračovat v expanzi bílého muže " s obytnou plochou jak jsme to udělali v celé historii, a to 
zejména ve stejném dynamickém americký způsob, jak jsme vyhráli Západ v průběhu 19. 
století.  

Příroda nám dává každému morální právo tak učinit a naše náboženství C REATIVITY nejen 
podtrhuje toto právo, ale zdůrazňuje, že je naší morální povinností, aby tak učinily, pro nás, pro 
náš budoucí potomstvo a za povinnost musíme naší slavné předky, kteří jste nám to přineslo 
daleko.  

Jakmile budeme mít kontrolu nad naší vlastní osud znovu, pak můžeme nastavit o obnovení 
úrodnosti orné půdy na světě prostřednictvím úmyslného, sestaveným programem 
dobrého ekologického zemědělství a ochrany půdy, jak jsme diskutovali v tomto a v 
předchozích kapitolách ,  

* * * * *  

Obnovení planetu. Zatímco toto může být tento dlouhý a nákladný program není vůbec 
nemožné vrátit poušť a obnovení plodnosti do poškozených orné půdy na světě. Jakmile je 
White Man má opět kontrolu nad svým vlastním osudem, může dělat cokoli, on dokáže divy. 
Nejen, že můžeme snadno krmit sami bez použití jedovatých chemikálií, ale můžeme žít v míru, 
pohodlí a luxus. Naše postupující technologie a progresivní genetické zlepšení na to dohlédne.  

Ve skutečnosti neexistuje žádný problém bílý muž nemůže vyřešit, jakmile se dostane Žida z 
jeho záda. Ale pokud nebudeme mít odvahu, vůli, odhodlání a energii k tomu, žádný z mnoha 
dalších problémů bude někdy třeba vyřešit.  

Takže pojďme se dostat do bitvy. Jste s námi, White Man?  

Jak organizovat. Aby přežil, bílé rasy se musí naučit ovládat a řídit sám. Musíme efektivně a aby 
se tak stalo, musíme využít organizovat sami White rasové týmová práce.  

V další kapitole uvidíme, jak Nature organizuje a řídí velké množství 100 bilionů živých 
organismů, 25.000 krát tolik jako všichni 4 miliardy obyvatel této planety Země.  

Jak jsem již uvedl repeatedly- nemůžete zlepšit o ochraně přírody. Byla asi navždy a její 

moudrost je nepřekonatelná. Jak se jí organizovat a řídit takové obrovské množství? V další 

kapitole se budeme vidět. Máme-li oči k vidění, uši k slyšení a mozek myslet, můžeme hodně 

naučit od Master Teacher- matka příroda sama. 



C REATIVE C REDO # 16  

H UMAN C ELLS O RGANIZED do B ODY :  

N Povaha ' S M odel PRO O RGANIZED W HITE S OCIETY NA G lobal S Cale  

Nature Intenzivně Organizovaný. V celém Příroda je zde intenzivní organizace. Způsoby přírody 
jsou plné systémy a logiky, které mají nápadnou podobnost, v malém měřítku (v mikrosvěta), 
nebo na obrovském rozsahu (makrokosmos). Například atom (v mikrokosmu) má velmi 
podobné uspořádání do sluneční soustavy (v makrokosmu). Atom má jádro kolem které se točí 
satelity, jako jsou elektrony, protony, neutrony a dalších sub-atomových částic. Drží své dráhy v 
místě sil podobné těm ve sluneční soustavě přijít do přehrávacího gravitačních sil, odstředivých 
sil, magnetickými silami, a jiní.  

Atomy a solárního systému. Podobnost fungování atomu a sluneční soustavy byla uznána vědci 
po celá léta a není nová myšlenka. Není to tak dobře známo, je to, jak živé buňky organizují 
sebe do životaschopných kolektivistické společnosti , které nesou nápadnou podobnost k Bílé 
lidské společnosti na tváři této planetě Zemi. Tím, že studuje této podobnosti, zjistíme, že velmi 
výnosné, pokud jde o odpovědi na to, jak můžeme zlepšit naše vlastní organizovanou 
společnost. Můžeme se hodně naučit od přírody, který je, po tom všem, master-plánovač a 
master-organizátor nebo všech dob. Když jsme se provést toto srovnání, musíme si uvědomit, 
že buňky organizovaný sebe do kolektivistické organizací miliony let předtím, než bílé rasy 
vyvinuli myšlenku vytvoření kolektivistické společnosti za její vlastní vzájemného prospěchu. 
Organizace buňka je tedy daleko před námi jak z hlediska času a zkušeností a udělal mnohem 
lepší práci.  

Pojďme naučit. A co je to úžasné, fantastické kus organizace je lidské tělo! Představte si, že 
pořádání čtyř miliard lidí nyní žije na naší planetě do jedné hladce fungující organizaci, kde by 
bylo všichni za jednoho a jeden za všechny, bez povstání, žádné války, žádný odpad pohyby, 
každý jeden spolupracující v nejlepším zájmu všech. To by bylo obrovské! Ale představte si, 
upravující 25.000 takových populací najednou v hladce běžící subjektu. To je to, co vaše tělo 
dělá podivuhodné a zároveň dokáže reprodukovat sám a přenést tuto obdivuhodnou schopnost 
a organizaci do dalšího potomka, a další a další. Faktem je, bylo fantasticky úspěšná a systém 
pracoval po miliony let.  

Docela záznam, není to? No pojďme pozorovat a Poučme se z Master-organizátora všech 
časového matka příroda sama.  

* * * * *  

Buňky základní jednotka života. Začít od základů, zjistíme, že celý život se skládá z buněk. 
Někteří tvorové, jako například améby, choroboplodné zárodky, bakterie, atd, jsou jedním 
buňkami. Lidské tělo, na druhé straně, se skládá z více než sto biliónů buněk, více či méně. To je 
sto milionů mil řada tak obrovská, že se belhá naši představivost. Pokud vezmeme v úvahu, že 
celkový lidská populace na této planetě na čtyři miliardy lidí, které již překonal, pak tam jsou 25, 
000 krát tolik buňky v průměrném lidském těle, kolik je lidí na tváři této planety Země.  



Nutkání k reprodukci. Jeden vynikající charakteristika všech buňkách je, že příroda dala jim 
nekonečnou touhu dělit a množit a produkovat více jejich vlastního druhu tváří v tvář všem 
ostatním soutěže, ve vší nepřátelství nebo odpor. Bez ohledu na formu buňky vzít, ať už jezdící 
jednotlivě nebo spojují se do multi-bilionů buněk společnosti jako lidské nástavby cílem je vždy 
týž pracovní množí a nejrozšíře- učinit více svého vlastního druhu. They zvolit forma je založeno 
pouze na tom, jak mohou dělat to nejlepší.  

Všichni jsou agresivní. Vzpomeňme si tuto základní nutkání Nature se množit a rozšířit své 
vlastní druh - na to je nejvyšší základem veškerého života. Všechny bytosti přírody, ať už savec, 
tráva, hmyz nebo bakterie, všechny jsou aggressive- všichni chtějí rozšířit svůj vlastní druh.  

Marvelous Cell. Moderní (bílá) věda učinila obrovské pokroky v posledních letech odemykání 
tajemství buňka-stavebním kamenem celého života a stejně jako atomu, velmi složité entity v 
sobě.  

Každá buňka je jako malé továrny unto sám. To je nesmírně složitý a velmi zaneprázdněn. To 
vyrábí bílkoviny, enzymy, paliva a další složité chemické výrobky. Zároveň se, že disponuje 
shořel odpadů a zbaví odpadků. Musí také odrazit a zničit cizí invaders- choroboplodné zárodky, 
bakterie, viry a podobně, pro které je subjekt má "imunitní systém", upozornění a vysoce 
mobilní armádu, který bere na všem příchozím. Budeme mít víc říct o tom později.  

Tam je mnohem, mnohem víc do cely, ale nemáme prostor se dostat do všech technických 
detailů. Každá buňka je malý vesmír sám pro sebe. Nepochybně, nejfantastičtější rysem každé 
buňky jsou chromozomy, balíky genů dědičnosti nesoucí.  

Geny a chromosomy. Jak vědci proniknout do tajů genů, zcela nový krásný a fantastické přírodní 
vědy otevírá. Každý z 100 biliónů buněk nese chromozomy se svými 100.000 nebo tak genů. 
Jako zázrakem v genech každé buňce je prováděna v molekulárním jazyce veškeré informace, 
které neodmyslitelně nutné stavět další tělo svými 100 biliónů buněk. Vědci odhadují, že 
sestavit podobné množství instrukcí na stránkách knihy, to by vyžadovalo tisíce knih po šesti 
stech stranách předat stejné množství informací, které jsou neodmyslitelnou součástí 
molekulární kódu našich genů v jedné buňce.  

V jejím návrhu. Přesto každá buňka v našem Tělo- všech 100 bilionů samy nést stejný úplné 
informace ve zdvojení. Chromozómy se tvar žebříku s příčkami přes rány do dlouhé kroucené 
spirálovitého tvaru. Když vezmeme v úvahu, jak extrémně minuta je jedna buňka, dostaneme 
nějakou představu o tom, jak nekonečně tenká jsou malé vlasy-jako vlákna, která tvoří po 
stranách žebříku, mezi kterými příčky nošení tohoto obrovské množství informací v genetickém 
kódu. Přesto tyto "žebříky" nebo vlákna jsou více než celkem šest stop dlouhý v každé buňce, a 
spojené vlákna ve všech chromozómů v jednom těle, je-li připojen začátku do konce, by dosáhl 
celou cestu ke Slunci a zpět čtyři sta časy pryč. Vynikající, ne?  

Začíná na spermie a vajíčka. Rádi bychom jít do větších podrobností o této úžasné projev 
přírody. Ale my chceme stisknout na další téměř neuvěřitelné (a do značné míry stále ještě není 
dohodnutý) procesu. To je způsob, kterým spermie a vajíčko v lidské bytosti spojit se tvořit 
jednu buňku a zahájit proces budování celou složitou strukturu dokončeného tělesa, která, jak 
jsme uvedli dříve, konečně staví do fantastické postavy sto biliónů buněk.  



Reprodukce. Jakmile je vajíčko je oplodněno sperm-, z nichž každý dodává polovina z dědičných 
vlastností nového organismu, nová buňka začne jeho procesu dělení. Vzhledem k tomu, vajíčko 
a spermie sjednotit, tisíce rozhodnutí jsou prováděny v ohrožení nebo upřednostňování 
charakteristiky jednoho z rodičů nebo jiný v novém životě, který je vytvořen. Nezapomeňte, že 
geny z každého rodiče nesou soupis všech charakteristik všech předcházejících předky každého 
z rodičů. Vzhledem k tomu, vaječné předělů, její chromozomy dvoulůžkových a rozpadnout 
poskytovat identické geny pro dvě buňky, věrně nést všechny tyto informace, a každý z nich 
zase rozděluje znovu a znovu, ad infinitum.  

Buňky začnou specializovat. Vzhledem k tomu, plod buduje, dojde k zvláštní fenomén. 
Zabudované do genů, v molekulární kódu, jsou instrukce pro buňky se začnou specializovat. K 
tomu, že genetická informace v dělící a rychle se zvyšující se počet buněk je identická, buňky 
začnou tvořit do různých typů. Někteří stát nervové buňky, některé mozkové buňky, některé 
kostní buňky, jaterní buňky, plicní buňky, srdeční buňky, svalové buňky, vlasové buňky a tisíce 
dalších variant. Ohromně komplikované a složité spouštění systému v genech řekne každou 
buňku , jak vyvíjet ve správný čas a na správném místě, přičemž pozor, aby se vyvíjející se tělo je 
postaven v přísném souladu s instrukcemi spojených v našich genech. Jak geny provádět tyto 
nesmírně složité pokyny, což vyvolalo působení buněk ve správném čase a místě je stále velmi 
málo pochopen a je jedním z nejúžasnějších zázraků Matky Přírody. Nezapomeňte, že každou 
buňku, bez ohledu na to, zda se jedná o mozkové buňky, srdce buňka, prst buňka, nebo cokoliv, 
obsahuje ve dvojím vyhotovení kompletní sadu instrukcí.  

Instrukce kontinuální po celý život. Když se narodí dítě, by si myslíte, že proces bude dokončen, 
ale není tomu tak. Geny a jejich instrukce udržet na pokyn kolektivní společnost buněk v jeho 
vývoji po celou dobu své lifespan- přes dětství, přes pubertu, v dospělosti, až do samého konce 
životního těla se mění, vyvíjí, vyvíjí, stárnutí, umírání, v souladu s přirozeným genetických 
instrukcí.  

Kolektivistické společnosti. Nyní se dostáváme k jádru našeho observation- jak se 
plnohodnotným tělo je velmi složitý soubor organizovaných systémů není na rozdíl od lidské 
Bílé společnosti na povrchu planety. Srdcem našeho pozorování je, že buňky těla práce ve 
spolupráci se navzájem jako kolektivistické společnosti, v harmonickém týmové práce, každý 
pracuje v nejlepším zájmu všech značek, z nichž každá plní své vlastní mikroskopické úklid cel, 
přesto každý pracují společně pro nejlepší zájmy celého těla. Jedná se o stejný princip, jak jsme 
již bylo popsáno v N Povaha " s E terních R ELIGION jako rasové socialismu, a to je velmi důležité 
pojetí v každé organizaci. Vzpomeňme klíčovou textovém týmovou práci.  

Vzhledem k tomu, nechceme se dostat příliš technické v tomto omezeném disertační práce tady 
se zmíníme jen některé ze systémů tělo zaměstnává, ale ne všichni, kvůli nedostatku prostoru.  

Rozhodné mozek Klíč. Jak všichni víme, dobře vyvinutá lidská společnost musí mít vláda 
rozhodovat, kontrolovat, řídit společnost jako celek, pravděpodobně pro jeho nejlepším zájmu. 
(Vzhledem k tomu, teoreticky, to je pravda, jen velmi málo současné vlády světa se v souladu s 
nejlepšími zájmy svých poddaných. Máme před sebou dlouhou cestu, než se dostaneme k 
dokonalosti společenské organizace lidské společnosti, že tělo buňky. ) To je cíl C REATIVITY 
usilovat o tuto dokonalost. Tato funkce vlády, jak víme, se částečně provádí v mozku, a to jak při 
vědomí a podvědomí. Komunikační síť v zemi se provádí na těle těla nervové soustavy.  



Fungující systémy. Existuje celá řada "systémů" v těle, každý vykonávající specifické funkce pro 
celou skupinu, z nichž každá účinně koordinovány s jinými systémy, stejně dobře organizovaná 
lidská společnost by měla dělat.  

Tam je kosterní systém, dávat tvar těla, strukturu, sílu a pohyblivost. Připojeny ke kostem kostry 
jsou svaly, které poskytují energii pro pohyb. Tyto svaly jsou součástí svalového systému. 
Některé svaly, stejně jako srdce nejsou připojeny ke kosti, ale fungují jako součást oběhového 
systému, na dýchacího systému a mnoho jiných systémů.  

Také jako součást "celek" je zde Trávicí systém, zpracování našich potravin. Tam je močový 
systém, odnést odpady. To znamená, že kůže, trávicí systém a některé další orgány fungují jako 
vylučovací systém a tato funkce je velmi důležitá. Vzpomeňme si jakýkoliv organismus, který 
nedokáže vylučovat jeho odpad brzy zemře. K dispozici je kožní systém, kůže, pokrývající a 
chrání tělo, také vylučovat odpady prostřednictvím potních žláz a regulaci tělesné teploty. Tam 
je lymfatického systému , který odvodňuje tkáňové tekutiny zpět směrem k srdci. Tento systém 
také obsahuje lymfatické uzliny, které filtr a ničí bakterie. Endokrinní systém se skládá z 
několika žláz v různých stanicích těla. Některé z těchto žláz jsou hypofýza, nadledvinky, štítná 
žláza, vaječníky, varlata a několik dalších. Ty produkují velmi komplikované hormonů a dalších 
chemických látek, které mají dalekosáhlé důsledky při kontrole tělesné funkce, jako je růst, 
nadměrné nebo snížení aktivity, teploty, srdečního rytmu, plodnosti a celou řadu dalších funkcí.  

Naléhat množit. Je příznačné, že tam je reprodukčního systému, který je navržen tak, aby 
reprodukovat více života ze svého vlastního druhu. To je to, co Program přírody se zdá být vše 
kolem.  

Příroda má vestavěné do každého druhu agresivní nutkání reprodukovat více svého druhu, ať už 
se jedná o buňku, nebo zda se jedná o ryby, nebo pták, nebo příslušníci bílé rasy. Každý druh 
automaticky, intuitivně, instinktivně ví a dělá to. Dokonce i plevel v poli, který není ani vlastnit 
mozek, agresivně sleduje průběh stanovených Nature na podporu zvýšení svého druhu na 
nejvyšší hranici svých schopností. Ve stejné době, každá forma života využívá všechny 
prostředky, které má k dispozici, se chránit před nepřáteli.  

Obranný systém. V tomto ohledu máme hodně co učit o nádherné systému naše vlastní tělo 
vyvinula v boji proti vnitřní infekce, bakterie, viry, bakterie, nemoci, řezné rány, pohmožděniny, 
rány a cizích těles obecně.  

Chcete-li bojovat s nemocí nebo infekcí má tělo obranného systému. Jedná se o velmi složitý 
systém, který odpovídá armády, námořnictva a letectva naší společnosti, v kombinaci s útvaru 
policie, FBI a CIA. Tento systém je extrémně efektivní a stále ještě není zcela objasněn. Má 
včasného varování skupinu buněk, které mají antény receptoru. Jejich úkolem je pohybovat 
kolem a zjišťovat, analyzovat povahu všech cizích nepřátelských těl , které napadly. Jednou z 
úžasných funkcí o těchto buněk je, že uznávají svůj vlastní druh buněk jako přátelské, a to nejen 
rozpoznat žádné jiné jako podrážděnost, ale také určit , jaký druh nepřátelských útočníků 
vstoupil do těla. Poté zjištěn a identifikován útočníka, okamžitě blikat včasného varování signál 
do zbytku systému.  



Search and Destroy. Obránci spěchat do akce. Bojovým pokřikem je hledat a zničit miliony 
bakterií, které pronikly do těla. Srážka program je zaveden rychle produkovat velké množství 
specializovaných vojáků účinně bojovat proti určitý druh vetřelců, které ohrožují. Například 
speciální druhy vojsk jsou vyráběny pro příušnice, další druh na neštovice, jiný u spalniček, další 
pro infekce, další při nachlazení, atd. Jak tělo rychle identifikuje typ vetřelce a okamžitě začne 
vyrábět správný druh vojsk účinně protiútokem, je zázrak opravdu. Program pak volá po úplném 
zničení tohoto útočníka až do posledního bakterií. Srdcem síla útoku ústředí těla je v kostní 
dřeni.  

Musí uznat svůj vlastní. Jedním z prvotních potřeby jakéhokoliv organismu je rozpoznat vlastní 
články- jinými slovy, bojovat za ochranu jeho vlastní, zničit cizí organismy. Rozpoznat a chránit 
přáteláky, identifikovat a zničit nepřátele. To se zdá, že tělo dělat úžasně. To není snadný úkol. 
V první řadě, tělo má stovky různých buněk vlastní, jaterních buňkách, krevních buněk, 
mozkových buněk, atd. Pak tam jsou tisíce druhů nepřátelských nájezdníků, že to musí 
rozpoznat nejen, ale určit tak to může okamžitě začít výrobě správné protilátky pro daný 
útočník. Například, je-li napadena neštovice, to není dobré brát to jako malárie, nebo naopak. 
Buňky nejen rozpoznat ven a ven nepřátelských bakterií, ale i odmítnutí implantátu nebo 
transplantacích, jako je kostní tkáň, apod jiné osoby, jako cizí těleso.  

Bílá Závod se nepodařilo rozlišovat. Někdy, z důvodu poruchy, toto uznání selhání systému, a 
tělo je síla útoku nedokáže rozpoznat jeho vlastní a zapne vlastních buněk. To je to, co rakovina 
je vše kolem. Není-li nerovnováha je opraven, smrt obvykle vede. To podtrhuje, jak je důležité si 
uvědomit svůj vlastní. Dovolte mi také pozorovat, jak se zde trestně z nedbalosti nebo duševně 
nemocný Bílý společnost je dnes v tomto ohledu.  

Poučení pro bílé rasy. Při budování lepšího bílé společnosti do budoucna, musíme se naučit 
hodně z přírody a jak se její zákony fungují v našem vlastním těle jako jednotka organismu. 
Některé z těchto základních lekcí jsou následující:  

Příroda vybízí každého živého organismu, aby znásobila své vlastní druh, od jednotkové 
buňky až na nejvyšší forma života.  

Ve vyšších forem života, biliony buněk spojit dohromady tvořit " kolektivistické společnosti " 
, všichni pracují společně harmonicky jako tým v extrémně specializované funkce v 
nejlepším zájmu celého přístroje. Jsou ve skutečnosti kolektivistické společnosti as 
popíšeme pod rasové socialismu v N Povaha " S E terních R ELIGION .   je to týmová 
práce v celé své kráse.  

Takové organizmy, zda se jedná o jedinou buňku nebo organizovaná jednotka bilionů buněk, 
aby se zásadní rozdíl mezi jejich vlastního druhu a cizího vetřelce. Je to otázka života a 
smrti. Je to lekce bílé rasy především se musí naučit, a dobře učit.  

Celková organismus si uvědomuje, že nemohou mít zdravé " společnost " , jestliže její buňky 
jsou infikovány cizími organismy. Stručně řečeno, multi-rasová společnost kouzla smrt.  



Organismus má kontinuální systém detektorů, které jsou na pozoru před nepřátelskými 
útočníky. Oni toulají tělo v plném rozsahu, a pokud útočníci jsou objeveny, okamžitě 
identifikovat útočníky a bít na poplach.  

Tělo pak spěchá správný druh vojsk na správné oblastí , aby obhlédli a zničit cizí těla.  

Tělo okamžitě zvyšuje počet jednotek pro ní spojených, a obvykle v mnoha nemocí, nebude 
nikdy zaskočeni opět pro tento druh vetřelce. (Existuje několik onemocnění, které 
obvykle mají pouze jednou.)  

Tělo má síť systémů, které fungují kooperativně v harmonii mezi sebou nejlepším zájmu 
všech 100 biliónů buněk se, že organismus služeb.  

. Jádrem lekce Nejdůležitějším poučením můžeme poučit z výše uvedeného je: živí tvorové mají 
přirozenou touhu agresivně znásobit svůj vlastní druh, chránit svůj vlastní druh a udržovat svůj 
vlastní druh. Uznávají a odlišit svůj vlastní druh z cizích organismů . Pokud takové cizí organismy 
jsou škodlivé pro kolektivní společnosti, celý organismus okamžitě přejde do stavu pohotovosti, 
vede válku, vyhledává a ničí cizí vetřelce.  

Učte se od přírody. V budově druh bílé společnosti C hurch O F T HE C REATOR má na mysli, 
můžeme využívat prakticky každý princip, který Nature, v její moudrosti, vyvinula pro živé 
organismy, ať už jako jedinou buňku nebo jako A "kolektivistické společnosti". Hodně z tohoto, 
jako je specializací, vývoj, komunikační sítě, atd. Jsme již dělali v minulosti.  

To, co jsme byli žalostně nedbalost o rozpoznává naše vlastní druh, identifikace cizí nepřítele v 
našem středu, a to buď vyhánět a / nebo zničení našich nepřátel.  

Jsme bílé rasy. Buďme proto křišťálově jasné, kde stojíme: Naše vlastní druh je bílá rasa, bez 
ohledu na geografii. Cizí nepřátelé jsou Židé, negři a méněcenné rasy bahno obecně. Zdravé bílé 
Society, stejně jako společnosti lidských buněk, nemůže přežít, pokud to toleruje napadení 
cizích cizinců ve svém středu.  

Rasová socialismu. V přeživší, při ochraně sebe při poskytování potravu pro sebe, v množení a 
zlepšování našeho vlastního druhu, Bílé lidských jednotlivé funkce nejlepší v dobře 
organizované kolektivistické společnosti, kde každý jedinec se stará o svých odborných 
povinností vůči sobě a nejlepšími zájmy společnosti jako celku, stejně jako dělá jednotlivé buňky 
v jeho vztahu k tělu jako celku.  

My, C hurch O F T HE C REATOR nazývají tento rasové socialismus , jak jsme již bylo popsáno v 
kapitole toho jména v N Povaha " S E terních R ELIGION .  

Souhrn. V souhrnu Učme naše poučení z přírody mistra Planner a naučit se ji dobře.  

Zdravý organismus snaží se rozmnožovat a rozšířit svůj vlastní druh.  

Zdravý organismus rozlišuje mezi jeho vlastního druhu a cizích organismů, a dělá to otázka 
života a smrti.  



Zdravý organismus je dobře organizovaná s komponentou buňkami každý plnících své 
specializované funkce, spolupracující pro blaho celé společnosti.  

Zdravý organismus se snaží udržet mimo cizí vetřelce od vstupu na své společnosti, a měly 
by vstoupit, rozpozná jako nepřátelské, identifikuje, hledá je ven a zničí je.  

Jednotlivé buňky umírají a nové jsou vyráběny, aby je nahradili. Život a smrt jsou nedílnou 
součástí každého obývacího společnosti.  

Umírající buňky jsou odpadní produkt a musí být vylučován. Každý organismus, který 
nedokáže vylučovat své odpady brzy zemře.  

Živé buňky musí být neustále živena.  

Celkově je centrální řídící systém, jehož hlavním zájmem je harmonický kontrolu a funkci 
všech buněk k vzájemnému prospěchu všech.  

Dokonce Nature, celou svou vynalézavost, může jen řídit subjekt, jehož složkou buňky jsou 
homogenní, to znamená, že svého druhu jediný, a prudce odmítá vniknutím cizích a 
cizích organismů.  

Hledání naší vlastní historie. Pojďme se nyní podívat na naší vlastní historie, dějin bílé rasy, a jak 
dobře jsme byli schopni rozpoznat "přáteláky", a jak dobře nebo jak z nedbalosti jsme byli při 
identifikaci "nepřátele" a ničit. Když na to přijde, dejte nám také zkoumat, jak efektivní nebo 
neefektivní jsme byli v zbavit sami ze spodiny společnosti, našich vlastních odpadů. Zopakujme 
opět organismus, který nedokáže vylučovat své odpady brzy zemře. Každý organismus, nebo 
společnost, která nedokáže chránit svou vlastní integritu nebo homogenity je nemožné 
vládnout, a nemůže dlouho přežít.  

Při přezkoumávání výkony bílé rasy začněme časné historii ještě největšího politického subjektu 
bílé rasy, Spojených státech amerických.  

C REATIVE C REDO # 17  

O OUZE H OMOGENOUS S OCIETY C B E G OVERNED A C E NDURE  

Závod míšení Spells smrt. Historie se ukázala znovu a znovu, že žádný multi-rasového nebo 
polyglot společnost přežila dlouho. Stejně jako v předchozí kapitole jsme viděli, že zdravé tělo 
nebude a nemůže tolerovat žádné cizí organismy samo o sobě, tak i společnost nemůže přežít 
směsi s cizími elementy. Učme se toto základní lekci pro všechny časy a respektujte ho a dbát na 
to dobře! Podáme to jinak: každá společnost, jejíž prvky jsou složeny ze dvou či více 
diferencovaných závodů bude neustále ve válce v sobě, dokud se zničí sám sebe. Obvykle 
spodina takové společnosti zničí ty nejlepší prvky a bývalý přežije obsadit nemovitost ve více 
primitivní sociální struktury. Anarchie, chudoba a bída se pak stal jeho normální životní styl. 
Ukázkovým příkladem je historie Haiti, která příběh jsme příbuzné v budoucí kapitole. Ale 



historie přetéká s libovolným počtem dalších příkladů. V naší předchozí knize, N Povaha " S E 
terních R ELIGION , jsme citované málo, jako je Egypt, Indie a další.  

. Tragedy of America Ameriky, naději na světě, nyní prochází do finální fáze sebezničení, protože 
to není vyslyšena věčné poučení z historie a věčných zákonů přírody: ne mnohonárodnostní 
nebo polyglot společnost přežije dlouho.  

. Inferior ničí Superior Podáme další základní pravdu: inferior vždy závidí a nesnáší nadřízeného. 
Chudými nenávist bohaté; slabé nenávist silné; nemocný nenávidět zdravý; němý nenávidět 
inteligentní; ošklivé nenávidí krásné a bahenní závody nenávidí bílé. To je, jak to je, a 
pravděpodobně vždy bude. Já ani vymyslel tuto situaci, ani jsem rád, o tom, ani I Vyhláška ji. 
Jsem prostě pozorování fakt života.  

Krásná Society náš cíl. My z C hurch O F T HE C REATOR nejen naději na společnosti, která je 
relativně zdravý, stabilní a prosperující, ale jeden ve kterém drtivá většina jednotlivců jsou samy 
o sobě nadřazený a jeden ve kterém je kvalita životnost je vysoká. Chceme každého jednotlivce, 
nebo alespoň převážná většina jednotlivců mají všechny nejlepší věci v životě: zpravodajská 
činnost, zdraví, krásu, bohatství a štěstí. Nejen, že věříme, že pro takové společnosti, ale my 
jsme aktivně pracuje tak, aby byl kolem. Ve zhoršující světě, který se rychle zřítilo o našich uší, 
nejsme pesimisté, jsme optimisté. Pevně věříme, že náš druh světa nejen že může být 
dosaženo, ale my jsme zatraceně dobře rozhodnuti, aby to asi, no peklo nebo vysokou vodu. 
Pro nás je to buď dělat, nebo zemřít.  

Celková White Society. Jsem uvedl na začátku této kapitoly, že pouze homogenní společnost 
může být stabilní a přežít. Homogenní prostředky z jednoho druhu, stejné rasy, a víceméně stejná 
úroveň inteligence, podobné morální standardy, podobné základní cíle, ideály, náboženství a 
kultura.  

Takže jaký druh homogenní lidé máme na mysli jak obývat svět budoucnosti? Chceme svět 
obydlený s primitivními africkými negrů? Číňanů? Židé? Nebo máme stejný cíl na mysli jako 
mnohonárodnostní spojených národů, který má sochu zakotvenou jako (kastrovat) člověka 
budoucnosti, bez tváře, bezpohlavní, mongrelized, raceless, hnědé barvy a ruce sepjaté za jeho 
zády pro snadnou hundcuffing?  

Only One Viewpoint. Ne, opravdu chceme, žádný z nich. Naše náboženství není určen pro negry 
nebo míšenců ani žádný z bláta závodů. Vrátíme k jednomu z našich základních předpokladů, a 
to ve všem, co se díváme na život a svět z jednoho pohledu a pouze jednoho pohledu. 
Nechceme se na to podívat očima hada, ani negři, ani Židé. Dívali jsme se na všechno očima bílé 
rasy. Lidé z budoucího světa musí být bílé rasy a bílé rasy exkluzivně. Svět se stává přeplněná a 
příliš malý na zajištění množství závodů buď vedle sebe, nebo míchat. Bílá rasa nemůže přežít v 
obou těchto světů. To může být buď absorbuje jen a mongrelized nebo může být out-množil a 
vyhlazeni. Neakceptujeme buď alternativní, a nemám sebemenší touhu být součástí zhýralý a 
zkaženého společnosti drápat, hladovějící míšenců.  

Všechno nebo nic. No, pro nás je to buď všechno, nebo nic. Poté, co učinil toto rozhodnutí, 
musíme se pohnout nebem i zemí, k jeho provedení. Přitom dejte nám, mějte na paměti, že 
budoucnost bílé rasy předpokládáme, není jen tak, jako je tomu dnes, ale živé, dynamické 



výborný závod, který máme potenciál stát. Nyní s příchodem C REATIVITY , máme znalosti a 
program nám umožní realizovat náš velký potenciál. Nyní zbývá nám budovat a rozšiřovat naši 
organizační strukturu, která přinese největší ze všech snů někdy představil lidstva.  

* * * * *  

Musí čelit realitě. Ve snaze přinést takovou jasnou a slibnou budoucnost pro bílé rasy musíme, 
jak jsem již řekl tisíckrát předtím, především narovnat naše myšlení.  

Rovnost Concept Treacherous. Musíme hodit přes palubu Křesťansko-demokratickou 
myšlenku, že všichni lidé jsou si rovni. Tato myšlenka byla vnucený na nás naši 
nejnebezpečnějších nepřátel Židů. Oni don ' t věřit sám sebe a brát v úvahu všechny 
nežidy jako Goy, nebo hloupých dobytka, které mají být využívány, manipulovat a 
zničen. Nature říká, že hlasité a jasné muži jsou nerovné, závody nejsou stejné, všechny 
druhy jsou nerovné. Pojďme nikdy nezapomenu.  

Homogenní společnost. Musíme si uvědomit, že žádný mnohonárodnostní společnost, nebo 
polyglot společnost, dokonce ani pluralitní společnost může přežít dlouho a v 
krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu je nemožné vládnout takovou společnost. 
Ani země, která je jakousi směsicí různých národností, náboženství a jazyků, i když je to v 
podstatě White, bude trvat dlouho. Austria-Uherska je takový příklad, kde Němci, 
Maďaři, Chorvati, Srbové, Rumuni a Češi byli všichni koncentrovaný spolu s jejich 
různými jazyky, náboženstvími a kulturami. Musíme si uvědomit, že neexistuje žádný 
spravedlivého a rovného řadu zákonů, žádná vláda, která může být přijatelná pro 
všechny. Co je to ku prospěchu z nich je na úkor jiné skupiny, a to pouze svár, dissention 
a anarchie mohou následovat.  

Bílá rasa musí přežít za každou cenu. Protože Země se rychle přeplněna nad rámec svých 
možností krmit a udržovat takové obrovské množství, stovky milionů, ano miliardy, 
budou hladovět, a že tato situace je již v plném proudu. Již jsme se zabývali toto téma v 
předchozí kapitole. Je na nás, abychom na to, aby v takové katastrofy nadřízeného 
nejsou hlavními oběťmi, a že nižší (dočasně) přežít. Musíme zajistit zatraceně jistý, že to 
je bílá rasa, která přežije, a musíme organizovat a polarizovat nyní s cílem mít moc, 
organizaci, věrnost, vedení a prostředky k tomu, aby tak učinily.  

Paraziti nestojí za uložení. Musíme přijmout skutečnost, že ne všichni lidé jsou za záchranu. 
Dokonce i mezi současnými bílé rasy jsou parazité, trubci, šílený, blbci, patologické 
zločinci a genetické mrzáci, že svět a naše společnost White by bylo lépe bez něj.  

Příroda nám dává další zákon v tomto respect- jakýkoliv organismus, který nedokáže vylučovat 
své odpady, brzy zemře.  

Heterogenní Society ztraceni. Musíme si uvědomit, že žádná vláda existuje, nebo někdy 
bude, že může uspokojivě řídit různorodou společnost, nebo dokonce vést takovou 
společnost různorodých prvků před zřícením. Důvodem pro to je docela zřejmé. Když 
některá země či společnost je roztříštěn mezi dvěma nebo více různorodých prvků 
neexistuje žádný společný cíl nebo zájem, tak soupeřící nátlakové skupiny ve válce s 



sebou a neustále se snažící se získat převahu. Taková válka může být skryté nebo 
ponořené na nějakou dobu, ale dříve nebo později se ale projevuje se záblesky ven do 
otevřený a eskaluje do otevřené občanské války a anarchie. Čím více diferencované tyto 
prvky jsou, tím více divoký a hořká je taková válka. Konečným výsledkem nakonec je buď 
sebevražda všech skupin, nebo vznik skupiny, nebo rasu, nebo prvek, který byl nejlépe 
připravený bojovat a přežít. Toto není nutně nejvíce konstruktivní a inteligentní takové 
společnosti. Ve skutečnosti je obvykle nejnižší a nejodpornější prvky, jako na Haiti, 
přežít.  

Darwinova právo. Připomeňme si, že Darwinův zákon o "přežití nejsilnějších" není zcela správně 
uvedl. Žralok a šváb přežily stovky milionů let, ale nejsou zrovna nejkrásnější nebo inteligentní 
bytosti na povrchu země. Z našeho pohledu bychom těžko považovat je buď jako "nejsilnějších" 
nebo nanejvýš žádoucí. Je to jen ty, kteří jsou nejvhodnější ve hře přežití, že tak učinit, ale v 
žádném případě to nejlepší či nejvhodnější z bílého muže v bodě pohled.  

Amerika měla příznivé začátky. Po americké revoluci, když první sčítání lidu Spojených států 
byla přijata v roce 1790 celkový Bílá populace byla 3.172.444. Odhadovaný počet obyvatel ze 
všech území, která nyní zahrnuje 48 kontinentálních státech byl přibližně 4, 000.000. Z tohoto 
počtu přibližně 3,25 milionu byli bílí, přičemž zbytek tvoří Indové, negry a smíšené plemen. Bílé 
populace 90% byly severské populace, většinou anglický a skotský, a 99% z celkového bílé 
populace byl protestant.  

Indiáni krutý a odporný. Co se týká negři byli pak žádného politického významu, protože ústava 
je považoval za ne více než movitý majetek nebo majetek. Indiáni to bylo něco jiného. Mnoho z 
kmenů vyskytujících byli nepochybně nejvíce impozantní bojovníci z jakéhokoliv nativního rasy, 
že Bílý muž nikdy přijít proti jeho expanzi a dobývání světa. Madison Grant, který napsal "Dobytí 
kontinent" považována je jako nezpochybnitelná nejkrutější celého lidstva, dokonce víc než staří 
Asyřany. Mučení, které způsobené jejich zajatci, ať už bílé nebo červené, jsou odborná do 
krajnosti, a byly obvykle prováděny pomocí squaws, zatímco dolarů seděli a smáli agónii svých 
obětí. Grant vyvozuje "Nikdo, kdo znal pravou podstatu indické necítil lítost, že oni byli vyhnáni 
ze svých loviště", a Bílí považovali je za nic víc než draví vlci nebo horší. V každém případě, 
Indiáni zpomalil expanzi na západ zakladatelů Třináct kolonií, ale neměly žádnou politickou či 
rasovou důsledek.  

Zářící příležitost. Takže v období, které končí v roce 1790 najdeme Ameriku s bílou populací 
větší než polovina, že Velké Británie a Nordic až do morku kostí. Bylo to rasově, kulturně a 
nábožensky nejvíce homogenní skupina lidí ze všech zemí na světě. Před tím, než ležel 
obrovský, bohatý kontinent na západ, prázdné, s výjimkou řídce roztroušenými domorodců. 
Americký Bílý Závod byl připraven dobýt a vybudovat největší a nejbohatší zemi v celé historii. 
Nikdy v celé historii byla více svítícím příležitost položil k nohám nějakých lidí.  

Za méně než jedno století, který dobytí bylo dokončeno od Atlantského oceánu k Pacifiku.  

Smíšené rozlít Pail zamířil na katastrofu. Dnes America zdegeneroval do polyglot tavící kotlík 
(čti: rozlít vědro), který směřuje do odporné katastrofu. To se nyní stalo obrovský konglomerát 
protichůdných nátlakových skupin, které nemají společný cíl, objektivní, zájem, nebo cokoliv 



jiného. Nyní se dělí na stovky dělících energetických skupin, to vše za války spolu navzájem. My 
jsou rozděleny rasově do každého základního prvku nalezené na povrchu země.  

Dokonce i divocí indiáni dnes mají mnohem větší politický vliv, než oni měli před 200 lety, kdy 
běloch odhady byly poměrně a nekonečně menší a indiáni větší. Jsme dělí stovky náboženství, 
Mormon, katolicismus řízena z Říma, a především, judaismus, jehož kmen nyní pravidel a 
pustoší zemi. Jsme rozděleni politickými stranami, odborovými organizacemi, náboženských 
skupin, třídní boj, homosexuály, feministky, co si jen vzpomenete. Každý z nich má výkon 
skupina bojuje o vlastní oddělený zájmu. V současné době jsme nepochybně nejvíce 
heterogenní, nejméně homogenní, nejvíce roztříštěné země na povrchu země. Takový národ 
nemůže být upravena na dlouho, ani nemůže existovat dlouho. Když nás Francouzi obdařeni 
Sochu svobody, která řekl: "Dej mi ... ubohý odpad z vašeho hemžící břehu", jsme spolkl 
filozofie, která byla stejně smrtící jako jakákoli samotného odpadu. Nezapomeňte, že jakýkoliv 
organismus, který nelze vylučovat jeho odpadky brzy zemře. Jakýkoliv organismus, který je 
ochoten spolknout plevy druhých je naprosto šílené a odsouzena k smrti.  

Promarněná příležitost Porucha potomků. Američané z roku 1790 měl před nimi nejkrásnější 
příležitosti, které byly velké štěstí jakékoliv homogenní skupiny lidí někdy být požehnán. Jsou to 
podělal. Oni podělal. Oni bezděčně odhodil nejslibnější okolnost v historii. Proč se tyto 
inteligentní lidé tak bídně selhat, aby co nejvíce takové slavné příležitost?  

Invaze židovských parazitů. Čím více odpovědí, z velké části samozřejmě je, že židovský parazit 
napadl jejich břehy, a znečištěná a převrátil jejich myšlení. Takový invaze byla malá, ale na první 
pomocí 1880 se začal stát se opravdovou povodeň. Dnes polovina Židů na světě sedí na zádech 
amerického lidu a jsou ve virtuálním řízení všech finančních prostředků, sdělovacích 
prostředcích, vzdělávání a vládou tohoto Žid-jel země. Stručně řečeno mají nás hogtied a nás 
nastavení pro konečné porážky.  

Nyní musíme Uplatnit našich minulých hříchů. Pozdní jak to je, to je cíl a program C hurch O F T 
HE C REATOR zachránit tento národ před zhroucením a ničení. Ve skutečnosti to nebyla chyba 
časných stavitelů tohoto velkého bílého národa. Dělali svou úlohu a oni to udělal krásně. Je to 
my, kteří přišli po nich, který nezklame bílá rasa a prozradil jej. Musíme si plně uvědomit, že 
pokud jde Ameriku, takže jde bílou rasu. Je naším Zjevným cílem je především zlomit moc židů a 
vyrvat tu sílu zpět do rukou bílého muže, který založil a postavil tento země. Pak musíme vyhnat 
tyto parazity z našich břehů. Je to náš program na lodi negry zpátky do Afriky, a Mexičané a 
jiných závodů bláta zpátky tam, kam přišli. Naším cílem je, aby se tato země bohaté prosperující 
a krásná země pro bílé rasy a bílá rasa sám, převést a vzdělávat běloch zpět do základních pravd 
rasy, přijmout rasové náboženství a vytvořit jemnější lepší závod a konečně jasnější a bělejší 
World.  

Potřeboval rasové náboženství. Můžeme vinit Židy za nepořádek jsme dovnitř, po spuštění s 
takovou jedinečnou příležitost v roce 1790. Ale to by nemělo být přesně celý příběh. My sami 
jsou na vině. V případě, že White Man of 1790 odložil své nereálné "strašidla-in-the-sky" 
náboženství vnuceného na něj Židy a přijal zvuku rasové náboženství, jako je C REATIVITY , 
nebyli bychom v propastné nepořádku jsme dnes. Naše Zakladatelé ujít jedinečnou příležitost, 
stejně jako to udělal Římany dva tisíce let dříve, protože oni neměli rasové náboženství. Kdyby 



byl bílý muž vyzbrojený rasové náboženství Žid by nikdy neměl šanci, a to buď s Římany nebo 
Američany 1790.  

Nyní naše poslední Skvělá příležitost. Je to naše posvátné náboženské a rasové povinnost 
napravit škody, které bylo provedeno, a přivést běloch zpět k rozumu. Ne že chceme obnovit 
Ameriku z roku 1790, nebo Řím v Caesars. Že je nemožné. Ale teď, s naší dnešní znalostí s 
programem C REATIVITY a s 500 miliony bílých lidí jako základ našeho genofondu, můžeme 
budovat svět, který by bedazzle jak časné Američany a staří Římané podobně.  

To, co můžeme udělat, a to musíme udělat. 



C REATIVE C REDO # 18  

T HE M ELTING P OT - T HE U GLY MERICAN D REAM  

Té kaluži Pail. Zpět na farmě v Kanadě, když jsem byl malý kluk, jsme byli zvyklí házet všechny 
naše zbylé zbytky ze stolu do velkého kbelíku, spolu s mýdlovou vodou z mytí nádobí, stejně 
jako jakýkoli jiný odpad, která následovala. Nazvali jsme ji rozlít kbelík a přivádí ji do prasata, 
jediné zvíře, které by tolerovat takové odpadky na jídlo.  

Té kaluži kbelík mohl být rovněž nazýván tavící kotlík, aktuální rasovou obraz židovský tisk a výkon 
zařízení se snaží rozlít off na bílé lidi Amerika- jako amerického snu.  

Americký sen Teď Perverzní. Americký sen! Jak to vypadá, že se změnily v minulém století! Když 
spisovatelé jako Horatio Alger používá k velebit o americký sen, byli zobrazovat nádherné 
amerických příběhy o úspěchu. Byly to příběhy hadrů k bohatství, příběhy chudé chlapce z 
farmy (nebo město), stává bohatý, úspěšný a ctil. Byly to příběhy o nějakém špatném Bílý 
přistěhovalec přichází do Ameriky bez peněz, což vytváří nový vynález, nebo nové obchodní a 
stávají úspěšní nad jeho nejhezčích snů. Byly to příběhy bílých lidí, kteří byli úspěšní, škůdců, 
kteří byli úspěšní, kteří se vyšplhala nad společným stáda přes naprostou energie a schopností.  

Příchod noční můra. Jak se změnilo dnes! Máme-li naslouchat židovským trhovců rasy-míchání, 
ať už v tisku, v politice, v televizi, nebo jakékoli jiné médium mozku zakódování, americký sen 
změnil na to, co pro Bílých lidí je hrozné noční můra. Dnes je ideální situace bychom měli všichni 
usilovat o, v souladu s těmito židovskými jedu trhovců, je rovnost, rasové rovnosti. Jejich 
navrhovaná utopie je močál rasově smíšené společnosti, kde si všichni rovni, s negry více 
"rovných", než bělochy a Židů na vrcholu haldy volání výstřely, a bylo více "rovné", než kdokoli.  

Integrovaný Scum, typ společnosti, který si představit je společnost celkové integraci, totální 
míšení ras, multi-rasová společnost, kde jsou hrdí negři a spodina být  

"Američané" a bílí se stydí být bílé. Je to Spojené státy, kde jsou všechny spodina na světě, 
může se hrnou to- Kubánci, čínská, Phillipinos, Mexičané, hinduisté, Haiťanů, negry odkudkoliv. 
"Dej mi ten ubohý odpad ze svých břehů hemží", jak Židé tak šikovně napsaný na Sochu 
svobody. Záměrem je pozvat každého dovnitř, lézt na sociální péče rozjetého vlaku, a 
podporovat spodina světa se množit jako krysy. To vše samozřejmě na úkor tvrdé práce, těžko 
amerických bělochů, který (podle Židů) by se měla stydět, že někdy postavený takové krásné 
zemi na prvním místě.  

Přiznejme si to, moji Bílé Rasové Soudruzi, Žid úspěšně změnil Ameriku do jeho snu a Naší 
Nightmare- , aby Amerika tavící kotlík, stručně řečeno, rozlít kbelík hodí pouze pro prasata a 
negrů.  

Odpověď. Co s tím můžeme dělat? Opět musím je třeba zdůraznit, že podstatou problému. 
Jádrem všech našich problémů, a myslím všechno, je rasový problém. Musíme v první řadě 
vyřešit problém rasové jinak je vše ztraceno. Aby bylo možné to provést, musíme provést 
následující kroky:  



Musíme odmítnout tavící kotlík myšlenku v nejhlasitějším a nejdůrazněji. Tento židovský 
nápad znamená úplnou integraci, celkový míšení ras, celkový zánik pro velké bílé rasy.  

Musíme být v našich vlastních myslích drtivé většině jasné, že Židé, negři a další bahno 
závody v našem středu jsou cizí, jedovaté prvky v naší rasové těle. No 
mnohonárodnostní společnost přežila dlouho a bílá rasa v takovém společnost je vždy 
obětí. Podívejte se na Haiti (dříve San Domingo) znovu. Podívejte se na Indii. Podívejte 
se na Mexiku. Podívejte se na Bahamách. Přečtěte si znovu dějiny Egypta, Indie, Řecko, 
Řím, v naší první knize, N Povaha " S  

E terních R ELIGION .  

Poté, co jsme jasně stanovena myšlenku v našich vlastních myslí, že integrace bude 
znamenat umíráček bílé rasy, pak musíme být vroucí misionáře v bijí na poplach a 
varování naší bílé s rasovými Soudruzi z osudu Židé mají v obchodě pro nás.  

Musíme shromáždit a uspořádat všechny naše Bílá s rasovými Soudruzi kolem myšlenky 
Bílého rasového přežití. Musíme polarizovat kolem rasové náboženství, jak je uvedeno v 
této knize a N Povaha " S E terních R ELIGION . Distribuovat tyto White Man ' s Biblí, aby 
svými kolegy bílé rasové Soudruzi, jako kdyby váš život závisel na tom. To dělá.  

Poté, co jsme jsou organizovány, musíme vyhnat Židy z moci, politicky, finančně a od 
každého jiného pole.  

Poté, co jsme dosáhli tolik válka je docela dobře skončí, a budeme v pozici, aby to, co jsme 
měli udělat už dávno - loď negry zpátky do Afriky a dalších závodů bláta zpátky tam, kam 
přišli.  

Poté budeme v pozici, aby pokračovat se zbytkem našeho C REATIVITY programu - rozšířit 
na území bílého závodu a dále sledují své základní cíle, a sice přežití, expanze a povýšení 
bílé rasy.  

Tam je náš program. Je to jediný program, který ušetří Ameriku od stávat Jewdesigned tavící 
kotlík, nebo jak jsme již uvedli, je rozlít kbelík naplněný odpadky hodí pouze pro prasata.  

Aby se všechny tyto myšlenky dohromady bílé rasy musí mít solidní základní rasové náboženství 
, kolem kterého všechny dobré Bílé Rasové Soudruzi mohou polarizovat. To je to, co chceme 
zdůraznit v následující kapitole.  

C REATIVE C REDO # 19  

C IVILIZATION W niž R ACIAL R ELIGION -  

AS ELF -D ESTRUCTIVE P ROCESS ZA W HITE R ACE  



Je nutné použít civilizaci v náš prospěch. V této kapitole chceme zkoumat minulost, přítomnost 
a budoucnost genetický vývoj bílé rasy. Chceme se podívat na výšce dosažené v minulosti, kde 
jsme dnes, a to, co se snažíme dosáhnout v budoucnosti. Také chceme studovat destruktivní 
vlivy civilizace sama o genetických změnách týkajících bílé rasy. Chceme také, aby se ujistil, že v 
budoucnu civilizace se stane nástrojem pro genetické zdokonalení bílé rasy, spíše než provést za 
účelem eroze a dolů pro chov naší rasy.  

* * * * *  

Nedávné změny zpětný. My všichni předpokládají, že kvůli naší mimořádně vyspělé technologie 
dneška, které přirozeně, bílá rasa (nebo lidstvo) je dnes psychicky, duchovně a intelektuálně 
vyspělejší než byly Bílé tvůrci civilizací říci, před několika tisíci lety a že jsme postupovali 
geneticky. To je vážný omyl. Že genetické vlastnosti naší rasy se neustále vyvíjí a mění je jisté. 
Takže jsou z každých dalších druhů přírody. Jeden rozdíl je, že naše vlastní charakteristiky se 
mění mnohem rychleji v krátkém evolučním období známého jako civilizace. Změny mohou být 
k lepšímu, nebo mohou být k horšímu. Bohužel, genetická kvalita bílé rasy se nezměnil k 
lepšímu v posledních dvou tisíc let. To se změnilo k horšímu. Dnes bílá rasa není tak inteligentní, 
ani tak silný charakter, ani tak robustní, jak říkají byli Římané v době Cicero a Julius Caesar před 
více než dvěma tisíci lety.  

The Great Athéňané. Ještě více zarážející příklad oslnění genetických výšek dosažených některé 
z našich slavných White rasové Soudruzi z minulosti, je to, že z prvních Athéňané ve starověkém 
Řecku. Ty, více než kterákoli jiná skupina, ilustrují hluboký vliv, který početně nevýznamné 
intelektuální elity mohou mít na civilizační pokrok. Naopak, když a je-li taková elitní zaniknout, a 
/ nebo jejich geny jsou padělán s inferiors, ale také ukazuje dramatické důsledky, jako rasy 
znečištění může mít v úpadku civilizace a na kvalitu genetického fondu.  

. Galaxy slavných mužů významného genetik, Edwin Conklin píše o starověkých Řeků: "V 
průběhu dvou stoletích mezi 500 a 300 před naším letopočtem, malý a relativně neplodné země 
Attica o rozloze a celkového počtu obyvatel zhruba stejná jako u Rhode Island, ale s méně než 
jedna pětina as mnoha bezplatných osob, produkoval alespoň 25 slavných mužů. Mezi státníků 
a velitelé byli: Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimon, Pericles, Phocion; Mezi básníky, 
Aischylos, Eutipides, Sofokles, Aristophanes; mezi filozofy a vědců, Sokrates, Platón, Aristoteles, 
Demetrius, Theophrastus; Mezi architekty a umělci, Iktínos, Phidias, Praxiteles, Polygnotus; 
Mezi historiky, Thucydides a Xenophon; Mezi řečníky, Aeschines, Demothenes, Isocrates, Lysias.  

"V této malé zemi," řekl Conklin, "v prostoru dvou stoletích se objevila takovou galaxii slavných 
mužů nebylo nikdy nalezeno v celé zemi v jakýchkoli dvou stoletích od té doby. Galton k závěru, 
že průměrná schopnost aténské závodu tohoto období bylo na nejnižším odhadu, jak hodně 
větší než to anglické závodu do dnešních dnů, jak je jejich vyšší než afrického černocha. "  

* * * * *  

Technologický pokrok není Genetická Advancement. Civilizovaného člověka byl vychvalovat 
ctnosti civilizace od chvíle, kdy poprvé vystoupil ze stromů a vytáhl se ze strany záruk zachránit. 
Tento proces, s řadou neúspěchů a půjček, který běžel podél dokud nedosáhne vysoké stavu 
technického pokroku Ocitáme se v dnešní. Člověk je hrdý na civilizaci on produkoval, a právem. 



Ohromně, bylo běloch civilizace během dlouhých tisíciletí historie. Blátě závody v určitých 
časech, jako jsou koně, sloužili dočasné užitečnost. Ale bahno závody, na rozdíl od koně, většinu 
času mají bránit a zadrhla pokrok bělocha.  

Technologie daleko předčila naše sociální vzestup. Zatímco White Man učinila prostě ohromující 
pokrok v oblasti vědy a techniky v minulém století, že pokrok je dnes zrychluje na utečence 
rychlostí, která nás opustí bez dechu. Bohužel, sociologický pokrok nedrží krok s ním. Naopak, 
díky parazitujícím Židům, v posledních 2.000 let bílá rasa má žádného pokroku vůbec ve vládě, 
náboženství, jazyk a sociální organizace jako takové. Ve skutečnosti jsme retrogressed. Nejsme 
ani jako pokročilý v těchto oblastech jako staří Římané byli ve dnech Caesar.  

Věda a technologie daleko mimo zbavené sociální pokrok, jak jsme právě zdůraznil, zatímco 
bílá rasa sama o sobě není geneticky pokročila, ale retrogressed. Za to můžeme poděkovat 
mezinárodní židovstvo a sebevražedné křesťanské náboženství mají vnuceného bílé rasy.  

Civilizace sám dysgenic vliv. V roce N Povaha " S E terních R ELIGION jsme již prozkoumali 
zničující katastrofu na bílé rasy zpracovaný židovské vlivy, jako je křesťanství, závodní míchání, 
mongrelization a stovky dalších programech, které jsou podporovány našimi smrtelných 
nepřátel , Je tu ještě jedna vliv, který je také podkopává genetickou zdraví bílé rasy, pro které je 
Žid není zcela zodpovědný. , Které způsobují, kupodivu, je samo o sobě civilizace.  

Podívejme se nejprve, aby náš postoj k civilizaci nepochybně jasné, nicméně. My z C hurch O F T 
HE C REATOR nejsou proti civilizaci. Jsme hrdí na úžasné civilizace bílé rasy již vyrobeného v 
průběhu věků a chceme, aby bylo jasné, že jsou určeny pro civilization- běloch civilizace.  

Hlavním bodem této kapitoly je, že civilization- jakékoliv civilization- má ze své podstaty semena 
vlastního zničení zabudované do samotného procesu civilizace. Ve skutečnosti, eugenically, 
civilizace byla katastrofa na závod, který jej vytvořil. Stručně řečeno, to bylo dysgenic vliv, 
down-chov naší bílé rasy.  

Je naším cílem je prozkoumat tyto zárodky ničení a jak mohou být překonány , aby v budoucnu 
bílé rasy může přežít, rozšířit a vývoj geneticky pro příštích miliónů let. Než jsme dokonce 
objevovat zárodky ničení můžeme kategoricky říci, že v C REATIVITY už máme řešení tohoto 
problému. Ale o tom později.  

Civilizace uloží Misfits. V podstatě civilizace je "zlidštění" proces, při kterém slabé, ztracené 
existence, bezmocné, ano, dokonce i blbci a idioti, jsou trvalé a dotované těmi, kteří jsou více 
schopné nést zátěž. Jinými slovy, ti, kteří v primitivním stavu lidstva by byly vyřazených ze 
strany nemilosrdný, ale čistící přírodním zákonům, jsou nyní uloženy množit. Více "humánní" 
civilizovaná společnost nedokáže jim jatečných ven, a místo toho nese Misfits podél na zádech 
těch, kteří jsou silnější. Dále se množily do našeho rasového genofondu. Ti, kdo se dokáže 
vyrovnat dotovat ty, kteří nemohou zvládnout, a kupodivu. je to ten druhý, který plemeno více 
prolifically.  

Culling proces zmařen. V celém tomto pojednání se bavíme jen o bílé rasy, protože jsme jsou 
jedinečné v přírodě říši. Jsme jediný druh, který ukázal schopnost postupující naše mentální 
kapacity v průběhu věků, kde je to možné životaschopný civilizace. Zatímco utracení proces 



přežití nejschopnějších také pokračuje v případě ptáků, zvířat, hmyzu, paviánů a negrů, nic 
nenasvědčuje tomu, že se tato porážka proces nutně zvýšila intelektuální schopnosti těchto 
subjektů vůbec. To může brousit své instinkty pro přežití, možná, ale ne nutně pokročilé jejich 
duševní schopnosti.  

Dobrým příkladem toho jsou druhů žraloků. Tento pozoruhodný druh přežil v průběhu 
posledních 200 milionů let a je jedním z nejvíce houževnatých a přetrvávající druhů na povrchu 
země. Ale mozek moc? Ne žralok má relativně malý mozek a jeho intelektuální síly jsou stále 
prakticky nulová. Je to jen bílé rasy, která ukázala, že kapacitu pro intelektuální rozvoj a ukázal, 
že ho v průběhu věků.  

Proč tedy, nebyl tento pokrok byl stálý rovnou do kopce linie pokroku?  

Bělocha Intelligence nepokročila civilizací. Když studujeme různé civilizace minulosti, zjistíme, že 
bílý muž, mnohem víc než přírody i jiné druhy, žije z jeho inteligence. On používá nářadí, 
nástrojů, kultivuje zemědělství na výrobu potravin, staví svůj vlastní úkryt a dělá mnohem více. 
On používá ruce a rozum.  

V primitivní společnosti, podle samotných zákonů přežití nejschopnějších, které jsou nejvíce 
schopni používat svůj rozum, měl energii, a byli schopni zvládnout, přežil a žil plodit. Jako 
výsledek, inteligence našich předků pomalu postupoval k vyšším úrovním více než stovky tisíc 
let. Brzy dosáhl úrovně, kde naši předkové byli schopni zahájení civilizaci, a to udělali.  

Utracení zvrátit. Sil, které povzbudil vývoj na vyšší inteligencí nyní stal se obrácený. Vzhledem k 
tomu, nechápavý a nejsou schopny se vyrovnat v primitivní společnosti byly dříve získávány z 
přírody, "civilizace" Nyní přišel k jejich záchraně. Civilizace, samo o sobě, je organizován tak, aby 
pomohl "zachránit" všechny členy společnosti, včetně němý, že Misfits, že slaboši, líný a 
neschopný. V důsledku toho se tyto genetické defectives nyní příliš přežila spolu s schopnější a 
inteligentnější. I oni přežili plodit a udržovat svůj vlastní druh, a tím tahem dolů genetickou 
normu.  

Inteligentní musí mít více dětí. Ale mnohem důležitější je, Dalším negativním faktorem také 
vstoupí do hry. Rozsáhlý výzkum ukázal, že dokonce i mezi naše vlastního druhu, tj bílé rasy, 
jsou " hloupé zajíčci" (tedy těch, nižší inteligence) v průměru mají více potomků než ti vyšší 
inteligence. Zřejmé Důsledkem toho je, že ti, z nižší inteligence se rozšiřují v číslech, zatímco ty s 
vyšší inteligencí se zmenšují. Dalším zřejmým závěrem z tohoto vlaku událostí je, že bez přírody 
"utracení" vliv, stejně jako v primitivní společnosti, civilizace plemena se sám dolů, geneticky, 
fyzicky i ve sféře inteligence- velmi, velmi škodlivé důsledky. Je to tragický řetězec událostí, 
které odsoudil každou civilizaci, která kdy existovala. To je hnací silou naší bílé civilizaci ke 
katastrofě a sebevraždy v této době.  

Civilizační Self-destructs. Vzhledem k tomu, zhoršení úrovně zpravodajské začne nastavit, na 
chvíli civilizace stále postupující směrem vzhůru z čiré hybnosti z předchozích vynálezů, systémů 
a výhody. Po chvíli, nicméně, jak úroveň inteligence klesá stále níž a níž, že další generace již 
nejsou schopny prosazovat civilizační úrovně, a to pryč. Jelikož úroveň inteligence klesne ještě 
více, je závod již není schopen ani udržet tuto vysokou úroveň jejich nadřazené předkové se jim 
postavit. V důsledku toho se civilizace, také spolu s klesá úroveň inteligence, začne jeho klesaly, 



až po několika dalších staletí závod, který postavil a civilizace vytvořili, a to jak skluzavka do 
úpadku a zapomnění. Bylo by to i bez parazitární Žida na zádech. Žid je samozřejmě záměrně 
urychlení procesu rozpadu v děsivým tempem. To byl osud libovolného počtu civilizací, které 
přicházejí a odcházejí a mají vodili přes scény dějin.  

Závěry. Podívejme se nyní analyzovat a shrnovat proč geneticky jsme zvrhla spíše než 
postupovala, proč nádherné Řekové trvalo jen několik staletí, a proto jsme dnes geneticky horší 
než oba staří Řekové a robustních Římany před dvěma tisíciletí.  

V následujících kapitole o Římanů ukážeme, jak jejich nádherné genetický fond zvrhla v 
přílivu podřadné otroky. Vidíme, že sami velcí Římané, jako prosperity kývl, ani 
rozmnožovat na úrovni údržby, zatímco otroci rojily od vzdálených provincií, rychle 
násobí a nahradil původní římské populace. Stručně řečeno, Římané vymřeli, aniž by 
reprodukovat jejich ušlechtilý závod a opustil říši rozpadat v přílivu degenerovaných 
otroků.  

Staří Řekové, bezpochyby nejlepší rasové vzorky všech dob, spáchal sebevraždu v zabíjení 
navzájem off v bratrovražednými, bratrovražedné války. Peloppenesian Války mezi 
Spartou a Athénami která trvala několik let, je typickým příkladem. Ale byly tam stovky 
dalších válek mezi městskými státy, velkých i malých, které byly ve stejné sebevražedné 
žíly.  

Oba Řím a Řecko se nepodařilo reprodukovat sebe v dostatečném množství k udržování 
jejich nevyznamenaný rasové geny.  

V dávných dobách, jako v moderní době, " Zákon Dumb zajíčky " snažil se strhnout 
genetické jakosti.  

Civilizace se svým humanizace vlivem ochranu Misfits, geneticky nemocné a blbci 
nevyhnutelně táhne dolů genetickou tkaniny.  

Civilizace, stručně řečeno, podvrací Nature ' s " utracení proces ", bez nichž některý druh 
brzy zvrhne do stavu, kdy již nemůže přežít tvrdé konkurenci nadřazených druhů.  

Žid již byla přítomna ve starověkém Aténách (viz kapitola o protokolech v N Povaha " S E 
terních R ELIGION ), zatímco on byl ve starém Římě, zatímco on byl ve středověké 
Evropě, jako on je v celém Bílém dnešním světě, horečně pracují na mongrelize a zničit 
bílé rasy.  

Předseda Essential , který chyběl v každé bílá civilizace byl silný  

Rasová náboženství. Kdyby Egypťané měli jednu nebo Řekové, ani Římané, nebo jakýkoli jiný  

Bílá civilizace, Židé by nikdy neměl šanci. V jazyce C REATIVITY bílá rasa má nakonec takovou 
náboženství. Se silnou rasového vědomí, potřebujeme silnou vzkvétající civilizace nezničí sám, 
ale může postupovat a žít věčně.  



Je naše současné civilizace a náš drahocenný bílé rasy odsouzeny k stejný osud jako předstihla 
Egypťany, Řeky a Římany?  

C REATIVITY má úmyslný program. Ne, to není vůbec nutné. Řešením je jasné a jednoduché. 
Úmyslný program upbreeding v naší rasy je jednoznačná odpověď. Tím, že vštěpován do 
samého našeho náboženství, jehož cílem podporovat jemnější vzorek naší rasy mít více dětí, 
tím, že ovlivňuje chudší vzorek mít méně nebo nic, a konečně tím, že sterilizaci blbci, idioti, 
geneticky nemocné a ztracené existence můžeme ve velmi krátkém pořádku, eliminovat 
většinu bídy na světě. Můžeme udělat mnohem víc než to. Můžeme nastavit náš závod na 
stoupající stoupání inteligence a pohodu, jakou svět ještě nikdy předtím neviděl. Můžeme 
pochod směrem k vyšším úrovním Superman, i mimo něj. Je to tak jednoduché. Je rasovými 
eugeniky v praxi. To je srdcem našeho náboženství,  

C REATIVITY .  

Poučení z římské historie. Výhody mnohem schopnější, inteligentní a zdravé bílé rasy jsou 
nevyčíslitelné. V další kapitole vejděme studii o virilních a vynalézavý Římanů, jak se zvýšil na 
oslňující výškách a pak padli bídně, nikdy znovu stoupat.  

Do té doby, dejme mějte na paměti: U bílé rasy je buď upbreeding a slavná budoucnost, nebo 

nešťastně se topí v strašlivé záplavě bláta závodů. Podívejme se, co se můžeme naučit z kdysi 

velkých Římanů. 



C REATIVE C REDO # 20  

T HE G LORY A C ATASTROPHE TO BYL R OME - AL Esson F nebo ALL T IME  

A Thousand Years of Glory. Historie starého Říma zahrnuje období více než tisíc let. Přesvědčivý 
Studie této historie nám dává teleskopický přehled o velikosti a tragédii bílé rasy, z jeho 
nejvyšších vrcholů svých nejnižších hlubin, od jeho největší slávy k jejímu naprostému kolapsu.  

Z historie starověkého Říma, která překlenula období od roku 753 př.nl až 476 nl se můžeme 
hodně naučit, pokud budeme chtít. Žádná jiná historie je bohatá na příkladu, jak je to Římě. 
Byla postavena největší impérium všech dob, s ohledem na tehdy známý svět. Pokud jde o 
civilizaci, jazyk, architektura, právo, války, sochařství a umění vlády, žádná jiná civilizace přispělo 
tolik náležitosti stejně jako starověký Řím. My, bílá rasa, dlužím obrovský vděk a mají plné právo 
být mocný hrdý na našich prvních bílých rasové kamarádů.  

Unikátní rasové Sklad. Sáhla oslnivé výšek úspěch, protože pýchu svého rasového skladě. Ona 
také tragické chyby není zachování její integrity rasovou, chyby, tak kolosální, že vyústila v její 
naprosté zhroucení. Vzhledem k tomu, Řím nebyl plně realizovat hodnotu jejích rasových genů, 
ani význam rasy, velký a slavný civilizace jehož budoucnost měl neomezený potenciál klesal 
namísto do neutěšené úpadku, a nakonec do naprostého kolapsu. Měl Řím měl rasový 
náboženství, jako je C REATIVITY , nejen že by to katastrofa byla odvrácena, ale genetická 
kvalita jejích synů a dcer a její slavné civilizace by pochodovala vpřed a vzhůru a postoupila do 
oslňující výškách, že nyní můžeme jen stěží pochopit ,  

Je proto nutné, abychom pozorně dívat do její velikosti a také čestný zhodnocení jejích slabin a 
chyb.  

* * * * *  

Skromných začátků. Podle příjemném římské fikce Řím byl založen náčelníka jménem Romulus 
dne 21. dubna, 753 před naším letopočtem asi v 8 hodin ráno. Archeologové a historici 
pochybovat o tento příběh, a skutečné počátky Říma jsou ztraceny ve starověku. My opravdu 
nevím, kde přišli Římané vybírat. Vše, co víme, je, že tam byly různé latinské kmeny v této 
oblasti v sedmém a osmém století před naším letopočtem bojovali nad strategickými přechody 
přes řeku, které nabízely průchod mezi jihem a to, co bylo, aby se stal Etruria na sever.  

Řím, předurčen vládnout starověkého Středomoří svět, nevykazovaly časný slib velikosti. 
Navzdory skutečnosti, že italský poloostrov byl poměrně zalidněný v prehistorických dobách, 
místo Říma byl bez obyvatel před 1000 před naším letopočtem Dokonce i po první dohoda byla 
dělána, budoucnost Imperial City bylo málo více než osady nacházející se u brodu v řeky Tibery 
až do jeho dobytí a obsazení Etrusků v sedmém století před naším letopočtem za těchto 
zahraničních válečných pánů, Řím se stal opevněné město s velmi silnou populaci, jen aby se 
dostal do zapomnění opět po etruské stažení asi 500 BC v polovině čtvrtého století, nicméně, 
Římani konečně ocitli. S dosažením vládní stability a efektivní vojenskou organizací, začali 
stabilní expanzi, která vedla k nadvládě italského poloostrova, pak kontrolu nad západním 
Středomoří a konečně dobytí Řecka a Blízkého východu.  



Expanze A Conquest. Říkalo se, že Řím nechtěla dobýt svět-jen její sousední neighbors- což 
samozřejmě vede ke stále se rozšiřující říše. Podvědomě či jinak si uvědomila, že sousedé na ni 
borders- nepřátelské nebo otherwise- byly vždy buď současné nebo potenciální hrozbu pro její 
přežití.  

Ze své podstaty, Římané byli agresivní a rozšířil své území. Instinktivně si byli vědomi jednoho z 
Přírody věčných zákonů jsme uvedli v předchozí kapitole: věčném boji je cena za přežití.  

Brzy Kmeny podobné. Naštěstí, protože Římané rozšířili nahoru a dolů italském poloostrově 
vzali vstřebává a kmeny, které byly podobné, rasově, kulturně a etnicky. Jako Řím rozšířil svou 
říši se stala silnější a více prosperující. Brzy začala kolidovat s ostatními říšemi, které byly také 
silný v jejich vlastní pravý.  

Římané byli Obrovské organizátory, velcí bojovníci, moudrý zákon dárců, příslušným správcům a 
schopné pravítka. Kromě toho byli statečný, houževnatý a neúnavný. Není naším cílem 
přezkoumat tisíce menších i větších válek bojovali, ale která mají zvláštní význam je kritický a 
dlouhá série válek bojovali proti jejich silným soupeřem na jih, a to Kartága.  

Kolize s Kartágu. Tyto války, známý jako punských válek, byli tři v řadě. První, 264-241 BC začal s 
římskou kolize na Sicílii. Během této války Řím vybudoval svou první skutečnou námořnictvo, 
nakonec porazil Kartágo na moři a získal Sicílii. Druhá, 218 až 202 před naším letopočtem, byl 
dokonce více hořká než ten první a byl zdůrazněn velkým kartáginskou generála, Hannibal, který 
napadl Řím pomocí Španělsku a byl schopen udržet sebe na italské půdě po dobu 15 let. Málem 
přivedl Řím na kolena. On byl nakonec poražen Scipio u Zama.  

Žádná náhrada za vítězství. I když Carthage byl teď už ne nebezpečná vojenská hrozba, brzy 
udělala získat její obchodní prosperitu a byl opět rostoucí soupeř Říma. Vedl o Cato, starší, který 
skončil každý projev senátu s "A navíc jsem se pohybovat, že Kartágo musí být zničeno!" ( 
Delenda est Kartágo! ) Rome nakonec sestoupil na Kartágu v vážný. Třetí Punic válka trvala od 
149 do 146 před naším letopočtem Když bylo po všem Kartágo bylo zcela zničeno. Sedmnáct dní 
ohně zářily nad Kartága, pak byly zbourány budovy a stěny. Pak pluh byl řízen přes sutiny a soli 
bylo zaseto do brázd. Na závěr slavnostní kletba se mluvilo po celém městě. Mužské populace 
byl dán k meči a ženy a děti prodány do otroctví. Tak skončila historii města a říše, který vydržel 
sedm století.  

Řím brzy si uvědomil, princip zvuku, který zopakoval generál Douglas MacArthur během 
korejské války: "Neexistuje žádná náhrada za vítězství."  

Infiltrace Židů. U o tomto čase Řím sám byl infiltrován cizincem lidmi, které měly dokázat, že je 
smrtelný, zrádnější a více houževnatý než Kartaginci. Podle Židovské encyklopedie, první účty 
židovského osídlení v termínu Řím 139  

BC, ale nepochybně byli tam mnohem dříve. Uvádí, že Řím je nejstarší kontinuální židovské 
osídlení na světě. Na rozdíl od Kartaginci, Židé nebyli vojenská hrozba, ale spíše jako interní 
onemocnění nebo viru, které podkopaly a znechucen celou politické entity, kulturně, 
ekonomicky, nábožensky, morálně a rasově.  



Dramatické expanze. Po porážce Kartága, Řím expandoval dramaticky. Do konce AD prvního 
století to byl nejvyšší a bezproblémový vládcem světa Středomoří, a ve skutečnosti, většiny 
tehdy známého světa. Všude tam, kde dobyl přinesl zákon a pořádek, civilizaci a kulturu. Je 
postavena silnice, mosty, akvadukty, měst a obecně přinesl prosperitu a blahobyt do území to 
řídí.  

Pax Romana. Je uznávaným faktem historie, že doba dvě stě let, počínaje císaře Augusta v roce 
27 př.nl, byl nejdelší období míru a prosperity v dějinách civilizovaného lidstva. Toto období, 
známý jako Pax Romana, byl pravděpodobně také nejlepší a nejšťastnější epocha v existenci 
lidstva.  

Je pravda, že tam byly drobné pohraniční šarvátky a vnitřní povstání, které bylo potlačeno čas 
od času. Ale neměli ohrozit Říši jako celek a průměrnou římského občana prováděné na jeho 
záležitostí v relativním bezpečí v prosperující a uspořádaně světě.  

Židovská povstání. Ve středu této éry, během panování císaře Vespasian židovského 
obyvatelstva, který vždy bránit asimilaci, se vzbouřil v Židovstvu, menší provincii římské. 
General Titus byl poslán potlačit povstání. V obležení podobné Kartága, on plenil Jeruzalém v 
roce 70 našeho letopočtu, namířil ji na zem a prodával obyvatelstvo do otroctví.  

Mongrelization Říma. Vzpomínka na drastické a konečný zánik Kartága, dalo by se věřit, že to 
byl také konec Židů. Ale zdaleka ne. Dnes Římané byli zaniklé pro více než sedmnáct staletí, ale 
Židé jsou nejen naživu, ale finanční a politické pány světa. Ve skutečnosti, Židé jsou nejstarší 
kontinuální závod na tváři planet- hrozí mongrelize a zničit bílé rasy, s mocí, aby tak učinily.  

tady a dobře Vás požádá bychom mohli pozastavit proč Kartágo, mocnou armádu a komerční 
síla, zahynuli při nižších Židé v podobným osudem, ne? Proč se Židé přežít, když jejich vítězové, 
mocný Římská říše a mužná Římané ne?  

Jedná se o klíčovou otázku a odpověď na to, jak budeme vidět, nás přivádí k jádru toho, co naše 
náboženství, C REATIVITY , je vše kolem.  

Židé měli rasové náboženství. Odpověď na tuto otázku je toto: Židé tehdy, stejně jako dnes, 
posedl silný rasové náboženství, a oni se shromáždili kolem jejich náboženství s rasou jako 
jádro, za posledních pět tisíc let. Už jsme studovali důležitost rasového náboženství v předchozí 
kapitole a bude mít víc říct o tom v následujících kapitolách.  

V jejich povstání proti Římanům Židů naprosto zdevastované vojensky. Uvědomili si, že oni 
mohli nikdy odpovídat Římany v soutěži zbraní.  

Disperze. Ale měli celou řadu dalších faktorů jít pro ně. Na rozdíl od Kartága nebyli shromáždili v 
určité zeměpisné oblasti. Ve skutečnosti byly rozptýleny po celém římském světě, která se 
specializuje dokonce pak v obchodu s otroky, v oblasti financí a krmení na obchodních cest. 
Tehdy stejně jako dnes, budou zahrnuty všechny nervová centra moci. Rozptýlení z Jeruzaléma 
a Judska neoslabil, ale jen posílil židovskou infekce na záchranných lan Římské říše.  



Plánoval pomstu. Dohromady plánoval pomstu na Římany, pro něž kryl intenzivní a 
patologickou nenávist. Ve skutečnosti, Židé vždy nenávidí to, co je nejlepší v bílé rasy a 
instinktivně se pustili do zničit nejlepší.  

Vzhledem k tomu, že Židé věděli, že nemá žádnou šanci na zničení Římany vojensky, spikli 
používat svůj nejvýkonnější weapon- manipulace mysli, a oni si vybrali náboženství jako 
prostředku, jak to udělat s.  

Prodáno Řím na křesťanství. O 100 před naším letopočtem malá židovská sekta, nazvaný 
Essenes, vznikl kolem oblasti Mrtvého moře. Tato sekta podporoval nápady self-ponížení, které 
byly velmi sebevražedné těm, kteří přijali tuto víru. Ke konci prvního století našeho letopočtu 
toto učení se vyvinulo do křesťanství, ale přesto čistě židovského kultu. To bylo považováno za 
podvratné a destruktivní pohybu hlavního proudu židovských vůdců a byl proti a pronásledován 
jimi. Mezi pronásledovatelů křesťanského kultu byl jedním Saul z Tarsu, Žida, který se později 
stal křesťanství St. Paul. Jednou, když pronásledování (židovského) křesťany, on dostal geniální 
nápad ponižující a zničit mocné říše římské tím, že prodává tento sebevražedný vyznání, 
křesťanství, k pohanům.  

Konečným po havárii pro bílé rasy. Tento nápad byl nejvýznamnějším mezníkem v historii. Ne 
mor, série souží, válek nebo katastrof během příštích dvou tisíc let způsobila více hrozný 
kalamity na bílé rasy světa, než to, co se dělo dál.  

Tak dobře se Saul z Tarsu dělat svou práci, že se brzy připojil a opírající se o celé židovské sítě v 
prodeji těchto sebevražedné učení Římanům. Židé šli o tom s pomstou, krmení Římané takové 
idiotské a sebedestruktivní nápady jako "milujte své nepřátele", "nastavit druhou tvář", "prodat 
všechno co máš a dát to chudým", "odolat není nic zlého" "soudit ne" a mnoho další 
sebevražedný poradenství.  

Pád Říma. Zní to divně, Římané padl za tento idiotský odpadků jako kočka přitahovány k catnip. 
Římané, kteří se vždycky mužný, jasně v čele a praktické, kteří dobyli svět, nyní postupně 
proměnil v bezvládnou medúzy, do pacifisty milksops. Jejich kdysi jasné a praktické mysl otočil z 
reálného světa do světa fantazie strašidel v nebi. Místo toho, aby péči o jejich povinnostech v 
reálném světě, jediný svět, ve kterém člověk nikdy byli známí žít, jejich obavy se ukázalo 
"Uložení duší" - jejich vlastní a jiní od ohnivé ". dále jen" vzhledem k tomu, že byly velmi zběhlý 
v budování lepší civilizaci a lepší svět, ale nyní opuštěné to vše a šílený šílenství o strašidel v 
nebi zaujatý jejich mysl . Mass šílenství nastával, a Židé udělali vše s jejich konečným weapon- 
prodávat Římany na sebevražedné náboženství.  

Otroctví a Mongrelization. Je tu ještě jedna hlavní faktor, který také přispěl k rozpadu říše. Řekli 
jsme již dříve, že Židé se specializuje na obchodu s otroky. Faktem je, že to prakticky 
monopolizovalo, jak tomu bylo v Severní a Jižní Americe více než tisíc let později. Zatímco Židé 
byli (a jsou) velmi závodit při vědomí, Římané nebyli. V spiknutí s cílem strhnout Římany, které 
zběsile podporoval dovoz otroků, zejména z Afriky a Asie. Každý bohatý Roman měl otroky a 
některé bohatých majetky měl kdekoli od tisíc až dvacet tisíc cizích otroků. Mongrelization mezi 
Římany a otroků staly samozřejmostí.  



Nižší outbrední Superior. V souladu se obrázek správné perspektivě, musíme si také uvědomit, 
že ne všichni otroci byli podřadné rasové skladě. Mnoho otroci byli také ze západní Evropy, 
která dobře prolínají s bílou římské populace. Ale jak čas postupoval, asijský, egyptské a africké 
plemeno převládal. Jako špatné peníze vytlačují dobré, takže inferior outbrední nadřízeného. V 
době Hadrian ve druhém století našeho letopočtu orientální prvek stále více začala převládat.  

V průběhu generací osvobozené otroci a jejich potomci mongrelized rozšířena a původní Roman 
akciové zmenšovalo a vymřelo. To bylo obzvláště mezi chudší lůzou, otroci a kříženci, že 
křesťanství nejprve našla své největší úrodnou půdu a zakořenily.  

Kolaps. Takže účinná byl dvojče židovský program křesťanství a Mongrelization , že do roku 476 
slávy, která byla Řím se zhroutil v naprosté troskách.  

Temné věky. Řím byl nic víc. Křesťanství u Židů při kontrole převzal troskami. Temná období 
nastavit. Pro další tisíce let pověry, chudoby, nevědomosti, zmatenost a zmatek zvítězil. Byla to 
nešťastná věk, který lze nejlépe popsat jako masové šílenství. K Spooks v podvodem Sky byl nyní 
plně na starosti. To nebylo až do renesance, že bílá lidé v Evropě znovu začal pomalu vyprostit 
sebe a přijít k rozumu. Zotavení z nemoci bylo pomalé, bolestivé a pouze částečná. Dodnes se 

tato choroba postihuje jedy a mysl stovek milionů našich bílých rasové Soudruzi tam, kde 
nemůže myslet racionálně.  

Rich dědictví ostatním. Takový je triumf a tragédie Římě. Její bohaté dědictví přežilo ve 
prospěch bílé rasy a to navzdory skutečnosti, že to bylo (a je) smíchaných a znečištěném s 
podvratnou vyznání cizince do Bílého bez rasové a to židovský křesťanství. Tyto výhody v oblasti 
jazyka, architektura, právo, války, sochařství a umění vlády (a mnoha dalších oblastech) jsou 
pevně zasazen uprostřed naší dnešní kultuře, nicméně. Ale její rasové geny jsou zaniklé jako 
dodo a dinosaurem.  

Poučení můžeme naučit. Takže vezměme zásoby. Rozeberme ty slavné tisíciletou historií. Co 
dělalo Římany tak velký? Proč se jim nepodaří přežít a pokračovat v této nádherné civilizace 
vpřed a vzhůru?  

Na pozitivní straně můžeme vyvodit závěr:  

Genialita římské civilizace byla v podstatě kvůli jejich vynikajícím rasové skladem. Bylo která 
spočívá v jejich genech. Byly vysoký, blond, modrooký bílé rasy obdařen přírodou s 
krásy, kreativity a inteligence.  

Římané byli stateční, energický, houževnatý a někdy agresivní rozšířit a stiskněte tlačítko 
dopředu.  

Byli to velcí organizátoři ve válce, ve vládě, ve stavebních programů, při formulování jejich 
vynikající jazyk, latinu a prakticky každý druhý významný pole úsilí.  

V oblasti práva, vlády a správy, které nebyly nikdy vynikal ve skutečnosti ani nikdy se rovnal 
jinými lidmi. Většina ze základních zákonů bílé rasy dnes mají svůj původ v římském 
právu.  



Poznali své (vojenské) nepřátele a neváhali zničit úplně, a pokud je to nutné, otřete je z 
povrchu země, jako tomu bylo v případě Kartága.  

Zatímco Řekové byli nápaditější, umělecké a tvůrčí, Římané byli pragmatičtější. Byli to 
praktičtí lidé. Měli génia pro absorbování a přizpůsobení jiných lidí " myšlenky, zvyky a 
kulturu, aby prostředky užitečné pro své vlastní účely.  

Stavěli jejich vojenská síla, takže to bylo na špičkové úrovni. Vojáci byli mužný, statečný, 
odvážný a neúprosný. V několika století dobyli většinu tehdy známého světa.  

Oni vyvinuli nejvíce expresivní a spořádaný jazyk v dějinách lidstva. V současné době 2000 
let později, latinský jazyk je stále unequaled každý jiný.  

Měli vrozený smysl pro zodpovědnost vůči jejich domovech, jejich rodiny, jejich zemi a jejich 
říše.  

Římané byli velcí stavitelé s pocitem osudu.  

* * * * *  

Na druhou stranu tam jsou vlastnosti, které jsou zároveň zvláštní význam pro nás:  

Římané nedokázali uvědomit, že jejich říše, jejich civilizace a jejich velikost byla způsobena 
vrozenou kvalitu jejich vynikající rasové skladem. Stručně řečeno oni nedokázali 
rozpoznat základní hodnotu závodu a nedokázal ochránit své vlastní.  

Nedokázali pochopit parazitické vlastnosti Židů, a nerozpoznal smrtící virus ve svém středu.  

Nedokázali pochopit sílu myšlenek, propagandy a náboženství, a následně měl žádnou 
obranu proti zrádným Žida, který by rozuměl až příliš dobře.  

Umožnily židovští obchodníci s otroky dovážet negry, orientální, Asiatů a dalších závodů 
bláta do své říše, a měl otevřenou politiku " asimilace " dobytých objektů a území. Oni 
cvičili mezi rasové manželství. Těmito dvěma způsoby jsou znečištěné a otrávili svůj 
vlastní krevního řečiště do zániku. Jak se říká, Řím dobyla svět, ale ztratil svou vlastní 
duši. Vlastně ona ztratila své vlastní rasové geny.  

Místo toho, aby chov své vlastní pracovníky v každé kategorii, jejich otrokem politika vedla 
ke smršťování a vyhynutí vlastní rasy.  

Stejně tak politika bytí administrátory a vládci svých územích vedl k rozvoji a rozšíření jejich 
" předměty, " ale úpadku a zániku Římanů. Pro spravedlnost Římanům, oni našli a usadit 
se mnoho z jejich kolonií a provincií s vlastními veterány. Bohužel, mnoho z nich 
intermarried s domorodci. Ale opět, že zaplatil příliš malou pozornost rasy, která se 
ukázala jejich konečný pád.  

Pokud by měl silný smysl pro rasové loajality, spíše než " národní " věrnost Římu, a 
ztělesňuje to jako své centrální národní náboženství, by ani nebyly mongrelized, ani by 



podlehl jedovaté nové náboženství Židů vstřikuje do jejich myšlení: náboženství, které 
pomatený své úvahy a přinesla jejich zničení.  

Měl Římané měli takovou víru, místo hloupé, povrchní náboženství jsou kopírovány od 
Řeků, římská civilizace by bezpochyby přežili k tomuto dni a po mnoho tisíc let poté. Ve 
skutečnosti civilizace nejsou výjimkou případů, kdy jejich rasové krev znečistí a 
potomstvo již není stejný jako předkům, kteří vytvořili originální civilizaci a kulturu na 
prvním místě zemřít.  

Kdyby se římská civilizace převažovaly, jaké požehnání pro tento svět by to bylo! Místo 
toho, aby Žid potlačena svět nasbíral od revoluce, neshody a anarchie, hemžící se 
zvyšující záplavy kříženců a bahenních závodech bychom dnes mají krásný bílý svět v 
každé části každého kontinentu, prosperující, mírové, spořádané a produktivní. Měli 
bychom si svět minus závodů bláta a nižší spodina, která napadá tolik dobrého 
nemovitostí zeměkoule dnes, a nepochybně minus že ničitel všech civilizací - parazitní 
Žida.  

Vzhledem k tomu, že dovolila mongrelization jejich rasové populace; infiltrace Žida do jejich 
financí, školství a státní správy; a protože pak podlehl sebevražedného " nové " 
křesťanského náboženství, oni zahynuli nešťastně.  

Římané ve své době byly bezesporu největší kolonizátoři jakou svět kdy poznal. Jedná se o 
základní nutkání v časopise Nature , že každý tvor má vlastní ve svém make-up. V další kapitole 
se budeme zkoumat, jak dobře nebo jak špatně bílé rasy učinila od dob Římanů, a jak se to dělá 
dnes.  

C REATIVE C REDO # 21  

C OLONIZATION - AB ASIC U RGE IN E VELMI C REATURE OF N Povaha ' S R EALM  

Duševní Nemoc pohltí bílé rasy. Podivné malátnost se ustálila na bílý muž myšlení v období po 
druhé světové válce. Prostřednictvím satanské propagandy dopadajícího na jeho mozku ze 
všech stran, Bílý muž se potýkají s neurotickou komplex viny. A co je to stydět! Proč se cítit 
provinile? Je zřejmé, že on má pocit viny za méněcennosti negry a dalších bláta lidí. Ten by měl 
stydět za své vlastní ohromující úspěch v kultuře, v technice, při výrobě obrovské množství a 
druhy potravin, pro vytváření civilizace a učení, a celou řadu dalších nejvýraznějších úspěchů.  

Zkroucené myšlení. Podle dnešních židovských norem, úspěch je neúspěch, úspěch je vina. 
Selhání a hloupost (podle bláta závodů) je dobrá. Černá je bílá, a bílá je černá. Úspěch (u bílé 
rasy), je třeba odsoudit. Selhání bláta závodů je třeba vysoce pochválit. Nejen pochvalu, ale 
dotované a proliferated- na úkor bílé rasy, samozřejmě.  

V důsledku tohoto zkroucené, bláznivé myslet, bílá rasa se zoufale snaží zmírnit své "Vina" 
pocity beznadějně snaží kompenzovat "hlouposti a negři" negři neschopnost vyrovnat se v 
moderní bělochu civilizace.  



. Oběť židovské propagandy nějak v záplavě židovské propagandy, White Man zcela přehlédl 
zřejmý "- že negr je přirozeně dozadu, nemůže nikdy, a nikdy nebude schopen zvládnout nebo 
se vešly do bílého muže civilizace. Ani White Man vzít v úvahu zřejmý fakt, že se hloupě 
zmenšuje svůj vlastní závod ve prospěch zastaralých Stoneage druhů sub-lidstva, kterému dluží 
vůbec nic.  

Židovská gól. Žid je čímž se dosáhne jeho goal- buď vyhubit nebo mongrelize bílé rasy do němý, 
hnědý, podčlověk zrůdnost. Tento mongrelized produkt pak bude nápomocný, snadno ovládat a 
nikdy představovat hrozbu pro parazitní židovské rasy.  

Back to Basics. Aby bylo možné plně ocenit, jak šílený, jak sebevražedné současný postoj a 
chování je, musíme se vrátit k základům. Musíme se vrátit k přírodním zákonům a zjistit, co 
všichni miliony jiných tvorů se daří v souvislosti s jejich vlastní přežití.  

Přitom zjišťujeme, že dnes, stejně jako v minulosti mnoho milionů let, můžeme objevit ani 
jediný tvor, který má teď, ani nikdy jindy předtím, přijala takovou hloupou sebedestruktivní 
směr. Nic, to je, s výjimkou bílé rasy dnes. Dokonce i mezi nižšími hliněných ras není nikdo v 
této souvislosti, že say- tak hloupý, "budu držet zpátky expanzi svého vlastního druhu v úctě ke 
svým protivníkům a podporovat jejich prospěch a expanzi na můj účet."  

Žádný jiný tvor tak hloupý. Tam je na zvíře, pták, hmyzu nebo plazů kategorii není bytost, která 
říká, že "v úctě k oslabení, podřadný druh budeme držet zpět vlastní expanzi a rozvoj a 
propagovat naše podřadné soupeře tak, aby mohly množit a dav nás z povrchu země. "Tam je 
svou povahou říši žádný tvor, který bere tuto hloupou attitude- kromě zmateně bílé rasy.  

Zpět k přírodním zákonům. Ve snaze získat naše myšlení opět rovně na této životně důležité 
téma, musíme se vrátit k základům zákonů reálného světově přírody. Když jsme to tak, že 
odpověď je nahlas a jasně.  

Základní Urge. V každém stvoření, příroda implantována nutkání k přežití svého druhu. 
Implantuje instinktivně v každé bytosti, ať už zvíře, pták, plaz nebo hmyzu, je nutkání množit, 
násobit svůj vlastní druh a obývat jak hodně z tohoto zemského území, jak je pohostinné pro 
daný druh.  

Kolonizace. Za účelem šíření svého druhu do vzdálených koutů světa, kde lze nalézt pohostinný 
území, každý tvor se zabývá kolonizaci. Dokonce i rostliny, které nemáme úvěru s mozkem nebo 
inteligencí, zdá se, že "vědí", co dělat v tomto směru, mají-li přežít. Oni kolonizovat důrazně a 
agresivně. Rozmanitost a vynalézavost, s jakou tak učiní, je nejzajímavější. I když na rozdíl od 
ptáků a zvířat, nemohou chodit, běhat nebo létat, oni vymysleli Nejdovednější a nápadité 
způsoby šíření jejich semeno na celém povrchu země.  

Jakékoliv a všechny dostupné prostředky. Pampeliška má chomáčky na jeho semen a zapojuje 
vítr rozptýlit její semena přes stále širší území. Některé z nich, jako jsou jahody, třešně, atd, mají 
jedlé ovoce kolem semen tak, aby byly pozřeny ptáků a zvířat a semena prováděné na nové 
území poté, co projde bez úhony přes jejich trávicí systém. Některé rostliny mají běžci v jejich 
kořenových systémech a tím zabírají více a více přilehlých zemí. Některé rostliny, jako Caragana, 
mají lusky, které explodují, když jsou zralé a rozptylují semínka. Některé rostliny, například 



kokosové palmy, byly plovoucí semena, která bude vznášet z pevniny na ostrov a z ostrova na 
ostrov. Některá semena bude plavat po proudu řek a zakořenit na březích. Některé z nich mají 
otřepy, které budou držet se kabáty zvířat a musí být provedeny daleko od svého vzniku. 
Existuje bezpočet dalších způsobů, které jsou nejvíce mimořádné ve své vynalézavosti, a 
některé rostliny budou využívat nejen jeden způsob rozšiřování, ale kombinovat několik.  

V tak či onak, mají nutkání rozšířit svůj vlastní druh, ale pouze svůj vlastní druh, a to i na úkor 
celé své konkurence v získávání větší plochu, více území. Je to jejich nezměnitelným cílem 
kolonizovat v co největším počtu nových míst, zatímco oni jen možné. Příroda jim řekne, že to je 
to, co by měli dělat a co musí udělat.  

Hledat nová stanoviště. Mnohokrát, když je druh transplantovaný do nové stanoviště, to ještě 
mnohem lepší, než ve svém původním "nativní" prostředí. Například, když byl králík zavedena 
do Austrálie, kde oblast byla prostá přirozených nepřátel, jako jsou vlci, kojoti a lišek, její 
expanze byla téměř explozivní. Když byl hyacint zaveden do kanálů a lagun na Floridě v druhé 
polovině devatenáctého století, se snažila expandovat do každého kanálu je možná mohl, a byl 
velmi úspěšný v tom, do.  

Nejvyšší Duty. Nature říká, všechno stvoření, že to není jen jeho nejvyšší právo rozšiřovat a 
kolonizovat, ale že je také jeho nejvyšší povinnost.  

Každá bytost poslouchá tuto výzvu. Každý tvor, dokonce i negři a bahenní závody sledují toto 
přirozené nutkání. Každý tvor, který je kromě bílé rasy v nedávné historii.  

Časné White Man agresivní kolonizátor. V minulosti, před jeho myšlení byl tak otráven židovské 
propagandě bílé rasy byl jedním z nejagresivnějších zastánci expanze a kolonizace. Na úsvitu 
dějin, zjistíme, Féničané, kteří byli výborní jachtaři, kterým se zavádějí kolonie v některém z 
ostrovů Středozemního moře, pobřeží Španělska, Afriky a dalších oblastech. Řekové, pod 
Alexandr Veliký dobyl a kolonizovali rychlostí a na stupnici od neznámého předtím. Ačkoli to 
trvalo jen krátce a výbušná, že důsledky tohoto krátkého výbuch energie zůstává s námi 
dodnes, jak byl popsán v takových městech jako egyptské Alexandrii a další.  

Romans Supreme. Nicméně, nejvíce smysluplný program expanze v klasické historii bylo, že 
dosáhne našich hrdých bílých předků, Římani, během jejich tisícileté historie. Bohužel, tento 
ušlechtilý vlna bílé rasy se zhroutila, když padl za oběť dvěma stejnými proměnách, které ničí 
bílou rasu k tomuto velmi den-(a) závodní míchání, a (b) Židovská mysl-otrava ve formě 
křesťanství , Žid byl hlavním strůjcem a podporovatelem obou těchto jedů. Když římská 
civilizace zhroutila při teplotě asi 476 našeho letopočtu, bílá rasa byla ponořena do tisícileté 
Dark Ages- tisíc let nevědomosti, zločinu, pověr a chudoby.  

Nová vlna energie. Po období renesance, v 13. a 14. století, Bílý muž se pomalu začala se 
posunout jeho myšlení od make-věří svět "strašidel-in-the-sky" v reálném světě. Znovu začal 
rozhýbat se s novými nápady a nové energie. Poté, co Kolumbus objevil nový svět, Bílý muž 
explodovala do nové výbuch energie a kolonizace: Portugalsko, Španělsko a zejména poté, co 
nově osvobodila židovského moru, vedl. Během příštích několika staletí kolonizace a expanze do 
Kuby, Mexika, Jižní Americe, na Filipínách a dalších oblastech světa, nebylo nic menšího než 



fenomenální. Zaostává ve Španělsku o století byli Nizozemci, Francouzi a Angličany, přičemž 
druhý postupně získává vedoucí impuls.  

Britové. Co anglický národ udělal v příštích třech stoletích při budování britského impéria, je 
bezesporu nejvýraznější epocha kolonizace v historii White  

Rasy, nebo jakékoli jiné rasy, v tomto případě. Vrcholem tohoto programu, pokud šlo o bílé 
rase, bylo založení Spojených států amerických, byť jako nezávislý národ mimo sféru britského 
impéria.  

Otrávená krev z jejich potomků. Byl tam jeden nesmírně významný rozdíl mezi kolonizace 
Portugalci a španělštině na jedné straně, a Anglosasové, na straně druhé. Vzhledem k tomu, že 
Španělé předtím již byla přijata v nějakém míšenci z maurské a černých afrických původů, 
Anglosasové střeží svou Bílou rasové dědictví. Když Portugalci a Španělé transplantovány do 
Nového světa, oni dělali tak, dobrodruhů a nepřinesl jejich ženy s sebou. Hloupě a kriminálně, 
otrávili své geny smícháním s nižší indiánů a katastrofální výsledek může být viděn dnes v 
mongrelized nižších ras, které jsou jejich hanebný dědictví. Chudoba, neznalost, revoluce a 
nepokoje poznamenaly dějiny zemí Latinské Ameriky do dnešního dne.  

Anglosasové Zůstal White. K Anglosasové, aby jejich věčného úvěr, nebo ne intermarry s nižší 
indiány, ale celkem vzato, drželi v krvi čáry Bílé, držel je čistý. Výsledkem je, že ve Spojených 
státech, s pouze 5% obyvatel světa (a velká část dokonce, že 5% teď být parazitní negry), přesto 
produkuje přibližně polovinu veškeré látky na světě, pokud jde o potravinách a jiné dobroty. 
Jsme však bude mít víc říct o americkém jevu v jiné kapitole.  

Ničí naši Precious Legacy. Mezitím se podíváme na situaci ve světě dnes v poslední čtvrtině 
dvacátého století. Ptáme se sami sebe, kde je bílá rasa s jeho velkou a slavnou dědictví dnes 
děje?  

Když se ptáme na tuto otázku a mít pevný, upřímný pohled na odpověď, realita poslat studený 
mráz nahoru a dolů naší páteře.  

Netřeba hloupost. V současné době, a to navzdory skutečnosti, že bílá rasa má všechny trumfy 
ve svých rukou, pokud jde o technologickou vyspělostí, pokud jde o monopol na výzbroji války, 
drtivou převahu ve výrobě potravin a každý druhý klíčový faktor; Přes všechny tyto, postavení 
bílé rasy je hrozné. Bílá Závod se rychle zmenšuje a je mongrelized. Do té doby se bahno závody 
se množí jako krysy, a to nejen po celém světě, ale právě uprostřed domovské území bílé rasy 
sám. Bílá rasa je na cestě k zániku.  

Nadřízený je spuštěn před nižší a nižší je pursuing- šílenou jev svědkem nikde jinde v přírodě. Už 
jste někdy viděli králíka honí kojot?  

Bílá rasa nyní zmatený jako peklo. Proč je tento kolosální katastrofě děje nejoslnivější, 
nejinteligentnější závod na povrchu této planety? Vzhledem k tomu, v oblasti rasy a 
náboženství, jeho myšlení je zmatený a zmateně. V oblasti sebezáchovy, bílá rasa je hloupější 
než plevel, který roste ve vaší zahradě.  



Žádný plán, ale měl instinktivní nutkání. Je pravda, že když v minulosti bílé rasy rázně a 
křečovitě se odvážil dále kolonizovat čtyř koutů světa, to udělal, avšak bez vědomého programu 
ve prospěch bílé rasy jako takové. Co nutkání tam bylo, bylo čistě instinktivní, bez jakéhokoliv 
základního plánu nebo rasové účel. Tyto motivy obecně byly exploitation- komerční, národní 
nebo "empírová stavba" jako takový, a ne zájem byl o tom, zda nová území byla znečištěna 
negrů, Indy či jiných bláta lidí, zvláště pokud tyto inferiors mohly být využity a zneužívaných 
finančně jako levná pracovní síla. Přes nedostatek plánu, programu nebo rasové víru, Bílý muž 
zázraky, když vezmeme v úvahu, jak on převzal Severní a Jižní Americe, Austrálii, Indii, částech 
Afriky a mnoho dalších rozsáhlých oblastech světa.  

Bílá rasa Zmenšování a ustupující. V současné době, protože židovského mozku postižení, bílý 
muž již není kolonizovat. Naopak, on se omlouvá a ustupování na všech frontách. Blátě závody, 
na druhé straně, se množí jako krysy, a to nejen ve své rodné území, ale jsou kolonizovat a 
překročení bílý muž, který je stanoven doménu. Smíšené kříženci Jižní Ameriky a Mexika se 
množí rychlostí exploze, Číňané se rychle rozšiřuje směrem k miliardy značku, hinduisté jsou 
závodní směrem k miliardy značce směrem ke konci století. Negři se množí jako švábi a převzetí 
město po městu tady v Americe, kdysi nádherné země, postavený výhradně a bílé rasy. A 
důvod, proč tito paraziti se rozšiřují na šílenou rychlostí výhradně kvůli pracovním, technologie 
a štědrého (ale hloupého) charitu samotného bílého muže. Obracíme se nad plody naší práce a 
technologie k chovu a krmení závodů bláta aby nás dav z povrchu země, takže mohou snadněji 
obrátit na nás a masakru námi, protože to morbidní podívaná blíží ke svému finále.  

Tato Insanity musí skončit. To je cíl a povinností C hurch O F T HE C REATOR znovu narovnat 
myšlení bílé rasy, pokud jde o vlastní přežití, expanze a povýšení. Je naším nezměnitelným cílem 
znovu nastavit bílé rasy na to samozřejmě sleduje v průběhu staletí, ale tentokrát v plánovitě a 
záměrného programu.  

Systematické plánovaný program. Znovu se musíme vyčistit naše mozky a vrátit se do přírody 
věčných zákonů. Musíme znovu obnovit v systematickém, plánovaném programu politiku 
kolonizace, že bílá rasa efektivně sleduje v průběhu tisíce let. Místo toho, aby sledoval takový 
program v křečovité, nahodile, musíme odtud ven, pokračovat v plánované, úmyslné, 
systematické programu.  

Tento program musí být: neúprosně zatlačením směrem dopředu, rozšiřuje naše území na úkor 
hliněných závodů, tlačí je do menších a menších území, stejně jako jsme učinili indiány v 
západní expanze amerických a Mexičany při stěhování jih a západ. Musíme důrazně a agresivně 
pokračovat, dokud v průběhu několika příštích generací bude bílé rasy obsadily všechny 
pohostinné a produktivní půdy na tváři této planety, každý čtvereční míli, které považujeme za 
hodnotný obývá.  

Naše právo a povinnost. To je nejvyšší právo a povinnost, že příroda uděluje na nás. To je 
dědictví C hurch O F T HE C REATOR propůjčuje těm generacím, kteří nás budou následovat.  

Zastavit příliv. Než budeme moci toto musíme v první řadě udělat, zastavit divoký příliv 
parazitování závodů bláta do našeho středu. V současné době pod židovského propagace jsou 
nezákonné Mexičané jsou invazní Spojené státy po milionech a vláda není prstem, aby je 
zastavil. Ve skutečnosti jsem silné podezření, že Žid dominují americká vláda financuje a 



agresivně podporovat tento příliv. Jsme napadena Jamaicans, Číňanem, hinduisty, podle 
Philippinos tím, že Kubánci a každou jinou pěny ze všech koutů světa. Německo má od začátku 
války vzaty v jeho středu obrovské množství Turků, Asiatů a dalších cizinců. Anglie je překročení 
s hinduisty, Jamaicans, Pakastanis a jiném barevném pěny z mnoha jejích bývalých kolonií. 
Dokonce i Švédsko, které před druhou světovou válkou sotva kdy viděl negra, nyní je vidí chodit 
po ulicích, často ve vleku blond švédské ženy.  

Stručně řečeno, kolonizace, vzhledem k současné hlouposti bílé rasy, je nyní obrácena. Bílý muž 
byl spuštěn z Indie, z Katanga, z Konga, z většiny z Afriky, a brzy bude vyhnán z Rhodesia a jižní 
Afriky-li náš šílený postoj pokračuje. Nejen to, ale budeme zaplavený a vyhlazeni přímo zde na 
naší domovské zemi v Americe a v zemích Evropy, území Bílý muž byl osídlen po tisíciletí.  

No More Podpora nepřítele. Druhý krok musíme brát současně s prvním, je odříznout všechny 
aid- jídlo, peníze, léky, technickou pomoc, bez ohledu, na hliněných závody, a to jak tady doma, 
ale i v zahraničí. Žádné další dotovat našich nepřátel nikdy, tečka. Bílý muž si musí uvědomit, že 
Žid vedla naše lidi do sebevražedného pasti, oloupil nás slepý a dotované explozivní rozšíření 
našich nepřátel na náš účet. Všechny zahraniční i domácí pomoc nebělochy musí náhle zastavit, 
období.  

Vyklidit Scum. Třetí krok musíme brát poté, co zlikvidoval bahno migrace do bílých zemí, je 
vyhnat ty barevné lidi už tady. Musíme dodat americkým negry zpět do Afriky, Jamaicans zpět 
na Jamajku, Mexičanů zpět do Mexika, Kubáncům zpět  

Kuba, Číňané zpět do Číny, hinduisty zpět do Indie, atd. Stejné kroky musí být vzaty v Anglii, 
Švédsku, Německu, Francii a všech ostatních v podstatě Bílých zemích. Musíme se očistit naše 
vlastní rasové tělesa z spodinu nečistotám závody.  

Agresivní New Expansion. Čtvrtý krok musí být jedním z agrese. Můžeme začít tím, že získávají 
zpět ty krásné ostrovy v Karibiku, že Bílý člověk objevil, vyvinuté, pak odtáhl do nigger a nechat 
je doběh a znečišťují tyto krásné ostrovy. Namísto možnosti mexické kříženci, aby tlačí rasové 
linie stále dále na sever do Texasu, New Mexico, Arizona a Kalifornie, musíme čerpat vhodnou 
čáru jižně od naší současné hranice a řídit Mexičany na jih v navazujících fázích, dokud jsme 
naplněna tato reálná území se členy naší bílé rasy. Přitom bychom pokračovat jen americkou 
politiku a tradici, kde jsme skončili ve válce s Mexikem z 1846-48.  

Postupovat odtamtud:. The World Toto je jen začátek. Nebudeme mít klid, dokud celý svět je 
domovem bílé rasy. Zbytek postupu nemusí být podrobně vysvětleny. Budeme vědět, co dělat, 
jakmile začneme. Máme dostatek přednost v budově amerických nebo expanze britského 
impéria. Stejně je to, co navrhujeme nic nového. Je to pouze návrat k rozumu, který byl zrušen 
teprve v posledních čtyřicet let.  

100% Rasově Clean. Jedna vlastnost, která bude Novinkou je, že jsme na straně C hurch O F T 
HE C REATOR , na rozdíl od britského impéria, nebo dokonce v expanzi Ameriky, trvají na tom, 
že tato území obýváme držíme rasově čistý :. 100% bílý už nikdy nesmíme propadat do 
sebevražedné myšlenky, že potřebujeme (nebo lze použít) levnou barevnou pracovní sílu. 
Nikdy, nikdy, nikdy. Jak daleko jak my C REATORS týká, v naší technické věku elektroniky a 
atomové síly, negr je více než zastaralý koně.  



. Žádné Geographic Míchání Proto pravidlo kardinál našeho náboženství musí být: . Nejen, že 
nebudeme tolerovat smíchání krve, ale nebudeme tolerovat geografickou mísení ras, a to buď 
jako bílý muž expanduje na nové území, které území musí být 100 % Bílá s přesným demarkační 
linii, až do té doby, než tento řádek je opět kupředu. A kupředu, že linka bude v plánovaném, 
systematického programu.  

Kreativní způsob. K těm krvácející srdce (pod vedením Židů), kteří křičí: "Ale nemůžete udělat! 
To je nekřesťanské! To je genocida! "My klidně odpověděl:" Ano, jsi zatraceně pravdu, že je un-
křesťan. Ale naštěstí nejsme křesťané. Jsme C REATORS . Máme v úmyslu následovat náš 
vlastní program, a budeme. "Není k tomu by bylo genocidou bílé rasy. Jsme daleko více zajímají 
o naše vlastní přežití, než vidět svět zaplaven bezcenné bláto závodů. Ve skutečnosti neexistuje 
žádná volba. Je to buď bílé rasy nebo bahno závody, které se chystáte obývat omezený prostor 
na této planetě. Pokud jste Bílá jste měli lepší se rozhodnout, zda budete vstoupit do bílé rasy v 
boji o přežití, nebo se hloupě bude hrát na zrádce, a umožnit bílá rasa má být vyhlazeni.  

Věrnostní nebo Treason- žádná střední cesta. My, C hurch O F T HE C REATOR v úmyslu dát 
každý White rasové soudruhu v situaci, kdy on nebo ona bude nucena vzít pohotovostním buď 
bílé rasy, nebo proti it- buď prokázat loajalitu vůči bílé rasy slovem, skutkem a opatření, nebo 
může být označen za zrádce k němu. V naší budoucnosti, to nebude mít žádný pan Inbetweens.  

Budeme nemilosrdně zjišťování, sledování a stíhání rasové zrádce. Budeme lovit je dolů jako 
vzteklí psi. Získají spravedlivého trestu za jejich špatnou treachery- smrti oběšením.  

C REATIVE C REDO # 22  

T HE M AGNIFICENT W HITE R ACE  

Bílá Race ohrožený druh. Chcete-li ukázat, jak vzhůru nohama a bláznivé naše myšlení se stalo v 
tento den a věk, jsem si všiml dvou různých novinových článků ve stejném  

Neděle papír. Jeden vztahující se k šílenství, který měl vyvstaly v budování přehrady Tellico na 
Tennessee Little River. Při budování nové přehrady, pro které byly získány 38.000 akrů 
zemědělské půdy a 50 milionů dolarů strávil, bylo náhle objevil nějaký egoista, že by "ohrozit" 
některé málo známé druhy malé ryby zvané hlemýžď vrhač. Tento druh nemá žádnou známou 
hodnotou, je zanedbatelný v číslech a ve skutečnosti, to malicherný 3 palce ryby nebyl ani 
"objevil" do roku 1973. Přesto, když nějaký idiot tvrdil přehrada by "ohrozit" své existence řadu 
soudních žalob byly zavedeny, a věřili byste? Přehrada projekt 100 milionů dolarů byl zastaven v 
polovině výstavby trvalým příkazem podle zákona o ohrožených druhů.  

Za tři roky zůstalo zpožděny obrovské náklady pro amerického daňového poplatníka. Trvalo 
zvláštního zákona schváleného americkým Kongresem, aby ji znovu aktivovat.  

Jeden mrtvý škeble zastavil další přehradu. Další článek ve stejném dokumentu vypráví příběh o 
tom, jak U .s. Sbor ženistů vypnout projekt $ 281,335 na Savage, Minnesota, kdy při běžném 
bagrování našli jednu mrtvou škeble velkou jako squashed tenisový míček. To také byl 
identifikován jako "ohrožených" druhů. Na základě jednoho mrtvého škeble, je Malacologist 



(škeble expert) byl letecky převezen od Ohio State University. Se mu nepodařilo identifikovat 
mrtvou kostru. Potápěči byli nicméně přinesl, ale nenašel žádné další škeble v místě vytěžená. 
Po pokračující hledání a žádné škeble, tento projekt nakonec byla obnovena.  

Unconcerned o přírodě policí. Taková je šílenství a fanatismus židovská propagandistická 
mašinérie vzbudil v myslích veřejnosti dnes, pokud jde o většinu nevýznamných druhů ryb, 
drůbeže, škeble nebo cokoliv, bez ohledu na to, jak k ničemu, nebo jak bezvýznamný. Ale když 
jde o přežití z nejlepších druhů Přírody všech dob, bílá rasa, proč, nikdo úplně jedno, ze všeho 
nejméně bílé rasy sám. To je velmi podivné, neboť se jedná o bílé rase, jemuž Nature nasypal 
nejbohatší dary všem, koho Nature pečlivě pěstovat a vybrané za nadřazenou na planetě Zemi. 
Když je problém negři, nebo Indové, nebo Eskymáci, nebo Fidži Islanders, celý židovský 
establishment razí dále do žaludku svírající soucitu, velké krokodýlí slzy ronit s masivním 
krvácením ze srdcí. Spodina nejenže musí být uložen, musí být poskytnuta pomoc, velkoryse 
dotované a mokré ošetřovala, aby se množí rychleji množí a kontaminují více drahých území z 
této omezené planetě Zemi, náš jediný domácí.  

Ale přežití bílé rasy? Nikoho to nebude zajímat.  

Naše Cardinal Concern. No, my o C hurch O F T HE C REATOR fuk. Jsme nesmírně starosti. 
Staráme se o přežití přírody nejjemnější bodu fanatismu. To je hlavním zájmem našeho 
náboženství. Jsme odhodláni bojovat nejen pro přežití bílé rasy, ale také pro jeho rozšíření a 
jeho povýšení. Samotné srdce naší víry je přežití, expanze a Rozvoj bílé rasy. Jsme bílé rasy a bílá 
rasa je jádrem našeho náboženství. Můžeme to snad jasnější dělat? Nechte Židé a bahenní 
závody vzít na vědomí a nechat bastardi třást.  

Potenciální Síla Spojených bílé rasy. Velká a organizované bílá rasa je desetkrát silnější a 
tisíckrát větší smysl než všechny parazitních Židé, černoši a bahenní závodů na světě 
dohromady. My z C hurch O F T HE C REATOR znamená sjednotit, splývají a uspořádat tuto 
úžasnou sílu směrem ke konstruktivním a smysluplným účel, ve prospěch bílé rasy a bílé rasy 
samotné.  

* * * * *  

Proto je nanejvýš důležité. Proč je přežití bílé rasy tak důležité? Dokonce požádat otázka se zdá 
absurdní a zbytečný. Ale protože tolik hloupých lidí, zejména Běloši jste mi položil tuto otázku, 
budeme kreslit obrázek pro ně a vysvětlit tak jasně, jak je to možné.  

Už jsme uvedli, že v bílé rasy, Nature investovala její největší talent, její maximum 
shovívavost, živil její milující péči vytvořit nejlepší druh všech dob. Žádný jiný tvor 
přírody obdařen tolik inteligence, tvořivost, produktivita, představivost nebo více 
povědomí o estetických hodnot. Žádný jiný tvor, který kdy existoval dosáhl tak vysokou 
úroveň porozumění vesmíru, ani tak mocný schopnost rozumu. Existuje řada jiných 
fakultách, ve kterém bílá rasa je vynikající, ale především by mělo stačit, aby tušení.  

Druhým důvodem je k C důležité hurch O F T HE C REATOR a každého věrného člena bílé 
rasy bojovat za naše přežití, je vysvětleno tím sama příroda. V každé bytosti, ať už je to 
myš nebo lev, Příroda implantoval silné nutkání - znamenající instinkt - pro své vlastní 



přežití, a pro rozšíření svých vlastních druhů. Proto každý člen bílého závodu by měl 
potlačovat toto přirozené nutkání je těžké pochopit, a to je ohavností proti přírodě. Ve 
skutečnosti, k tomu je příznakem duševní vyšinutosti a přání k sebezničení. Proto každý 
člen naší rasy by měl být velmi znepokojeni přežití hlemýžď vrhač, bahenní škeble, nebo 
černého jeřábu, nebo negři, a musí být zcela lhostejné o přežití Nature ' s Finest, z nichž 
on sám je privilegovaný člen, může být nic menšího než naprosté šílenství.  

Jak jsem již uvedeno v první části N Povaha " S E terních R ELIGION , to je bílá rasa, která 
vyrábí všechny civilizaci a vše, co je krásné a stojí za to v tomto světě. V případě, že bílá 
rasa zahyne, přičemž by zmizet všechny výhody a hodnoty, které náš velký civilizace 
vyráběné a spolu s ní civilizace sama o sobě by také být zničeno.  

Vaše děti a jejich potomci mohou přežít jen, žít a prosperovat v rámci Bílé společnosti. Měli 
jsme být pohlcen ve světě miliard negrů, čínských a dalších bahenních závodů, vaše děti, 
vnoučata a jejich potomstva by bylo nejen odsouzena k zániku, ale co mongrelized 
parchanti by pohltilo hrozné hmotě drápat, hladovějící lidstvo přežil. Můžete získat 
vynikající ukázku takové pekelné prostředí návštěvou bezmocně hnilobné hladovějící 
masy Indie, nebo blíže k domovu, v Haiti. Nebo, jak byste chtěli mít vaše rodina žít 
uprostřed Harlemu? Jak byste chtěli přežít ve Spojených státech, která sestávala z ode 
zdi ke zdi negrů? Tak proč dovolit takový hrozný osud předjet své budoucí potomstvo?  

* * * *  

Past historie. Nyní nám sluší, aby se zběžně podívat na minulost bílé rasy, jeho vzestupy a pády, 
jeho velké úspěchy a jeho chmurných neúspěchů hlídat největší hodnotu na přední straně 
zemní čistotu svých genů , Říkáme zběžný pohled, protože jsme nemají ani prostor, ani záměr 
přezkoumat svou plnou historii těchto omezených stránkách. Už jsem tak krátce provádí v N 
Povaha " S E terních R ELIGION . Také jsme krátce prozkoumali toto téma dále v kapitole o velké 
římské civilizace. Zde chceme zmapovat některé z náležitostí, aby můžeme vytvořit svou 
identitu, Uvědomujeme si svou vlastní hodnotu, zisk z našich chyb, a tím více kompetentně 
zmapovat naši budoucnost.  

Naše budoucnost Course. Mapování budoucí kurz pro bílé rasy je to, co tato kniha je vše kolem. 
To je podstatou našeho náboženství. Aby bylo možné učinit, musíme nejprve přinést bílé rasy 
zpátky do reality, zpět do věčných zákonů přírody, zpět k rozumu. Naším prvním úkolem je 
narovnat bílý muž myšlení.  

* * * *  

. Ne Porovnání My z C hurch O F T HE C REATOR přijde hned po vybalení a uvést zjevný fakt: bílá 
rasa je tak mnohem lepší než všechny bláta závodů na světě, který není srovnání. Jsme si 
vědomi této skutečnosti jako je zřejmé, ze stejného důvodu lze rozpoznat slon a myš nejsou 
stejné velikosti, a že slon je samozřejmě mnohem větší.  

Nerovnost druhů. Mnohem nabízený "všichni lidé jsou si rovni" klišé je Žid-vymyslel podvod 
navržen tak, aby vyrovnání bílé rasy dolů na úroveň negry a dalších bahenních závodů. Příroda 
sama vyhlásila všechny druhy nerovné, jak je patrné z rozdílů mezi slony a myši právě citované. 



Nejen že jsou druhy nerovné, ale jedinci stejného druhu jsou také nerovné. Jeden slon by mohl 
být ve střehu, silný, velký a zdravý. Dalším může být drobnost, neduživý, slabé mysli, a narodí 
vadný mrzák. To samé platí i pro myši, zebry, horské kozy, nebo mrožů. Nerovnost je pravidlo 
přírody, nikoli výjimkou.  

Negři Nejnižší. A tak je to i s lidskými rasami. V jiné kapitole se tato skutečnost objasnila dále při 
pohledu na celý primáta objednávání počínaje lidoopů a opic. Ale dostat se zpátky na "lidi", v 
nejnižším měřítku lidského žebříku jsou černoši, negři a jejich mnoho variant. Považujeme je za 
sotva člověk, ale více správně nelidské nebo humanoid. Když jsme se blíže podívat na ně v další 
kapitole se budeme také ukázat, co katastrofální hrozba se staly pro budoucí přežití bílé rasy a 
jak toto absurdní situace nastala. Mezi spodním konci žebříčku a bílé rasy v horní části jsou 
různé jiné rasy, jako například Indián Indy, na mongrelized hinduisté v Indii, žluté Asiatů, žluté 
semitští Židů, Polynésané, semitské Arabové a hostitel druhých. Řadíme je všechny jednoduše 
jako bahenní závody na rozdíl od bílé rasy pouze tyto okupující zcela nahoře vrchol lidského 
žebříku.  

Superior ve všech oblastech snažení. Abychom pochopili obrovskou nadřazenost bílé rasy ve 
všech oblastech snažení skrz zaznamenanou historii, všechno, co musíme udělat, je listovat 
stránkami některého z tuctu encyklopediích. Když tak učiníme, najdeme dlouhý seznam úžasné 
úspěchy jsou téměř výhradně vše ve prospěch bílé rasy. To je fakt, úspěch, nic menšího než 
fenomenální.  

Era of Discovery. Když se podíváme na poli objevu najdeme stálicí Vikingy v jejich robustní 
longboats překračujících bouřlivý severní Atlantik na Island, Grónsko a dokonce i pobřeží 
Severní Ameriky, jako daleká záda jak 1000 A, D. Ale to bylo v průběhu 15. až 18. století, během 
"Age of Discovery", že génius a odvážný bílé rasy vzkvétal nejvíce prolifically. Byl to bílý muž 
jménem Columbus, kteří znovu objevil Ameriku a doširoka otevřely brány na bílou kolonizaci 
dvou velkých kontinentů. On byl následován několika odvážných hrdinů takový jako Magellan, 
který obeplul zeměkouli; Kapitán Cook, který objevil Austrálii, Nový Zéland, Havajské ostrovy a 
mnoho dalších oblastí; Henry Hudson; Jacques Cartier; De Soto; velký výlev španělské dobytí 
Mexika, Kuby a Peru a většina z Jižní Ameriky; následované britské, francouzské a nizozemské 
dobytí severní Americe, Indii, Austrálii a částech příliš mnoho nemluvě.  

Objevitelé celý bílý. Ano, všichni tito objevitelé, průzkumníci a dobyvatelé byli bílí  

Muži. Byl to bílý muž, který vytvořil všechny civilizace se datuje před dokonce i velký bílý 
egyptské civilizace před více než 5000 lety. Byl to bílý muž, který postavil a chytil se za branami 
plavbě na Suez a Panama a Seaways St. Lawrence. Byl to on, kdo překlenul kontinenty železnic a 
dálnic. Byl to bílý muž, který vynalezl telefon, rozhlas, televize, počítače, raketovou techniku a 
milion dalších vědeckých divy, které dělají zpětné bahno závody lapat po dechu v dumfounded 
úžasu.  

Olovo ve všech oborech. Ale my jsme jen poškrábaný povrch bílý muž má úspěchy, když 
zmíníme těchto světel. V každém jiném poli snahy ať už jde o budování měst, produkci potravin, 
výrobu bydlení, oblečení nebo všechny ostatní nezbytné doplňky z dobrého života; zda budeme 
nahlížet do pole jazyk, literaturu, umění, fyziky, chemie, matematiky, invenci nebo některý z 
tisíce dalších snah, které odlišují civilizovaného člověka od zvířat, Bílý muž je tak daleko dopředu 



z bahna závodů není srovnání. Jak jsme se zmínili dříve, vše, co musíte udělat, je prostudovat 
namátkově na stránkách některého z desítek encyklopedií sestavených bílého muže.  

Ale, ach, Žid liberální bude tvrdit, tyto encyklopedie byly napsány bílého muže, tedy skloněné. 
Je pravda, že oni byli napsáni bílého muže. Chcete-li porovnat je s encyklopedií napsaných 
výhradně a negrů, Indové nebo Eskymáci jejich úspěchů, bude mým hostem, jestli existují 
nějaké takové encyklopedií v existenci.  

Pokud tam nejsou, proč ne? Odpověď je zřejmá: (a) takové bahno závody ničeho nedosáhl stojí 
za to psát o, a (b) jsou příliš hloupí sestavit encyklopedii.  

. Summit schématu přírody Takže si připomeňme: (a) The White Man je nekonečně lepší než 
bláto závodů; (b) Geny bílé rasy jsou nejcennější hodnota na tváři země; (c) Měli bychom být 
nesmírně hrdí na naši rasové dědictví a našeho jedinečného místa na vrcholu schématu přírody 
věcí; a (d) Musíme se naučit dívat na život a svět jako celek výhradně z bílého člověka pohledu, 
jak jsme již dříve uvedl, hlasitě a jasně.  

* * * * *  

Umírající druhů. Navzdory své nesporné převaze, dnes bílá rasa je rychle umírající druhy. Jedná 
se o vysoce ohrožené druhy. A to navzdory tomu, že je nejvíce unikátní a úspěšné druhy přírody 
všech dob. Žádné jiné druhy prokázal takovou vynikající génia z hlediska inteligence, tvořivosti a 
úspěch jako bílé rasy. Žádný jiný tvor změnil tvář země a kontrolována jiné druhy ptáků, zvířat, 
ryb, a ano, dokonce i ostatní menší druhy lidstva, jak má bílou rasu.  

Musíme upozornit bílé rasy. Přesto, přes všechny své nesmírné přírodního bohatství, bílá rasa 
umírá a je příliš zmatený, aby ho ani neuvědomuje. Udržuje myšlení namísto populační exploze 
z "lidstva", aniž by si uvědomil, že tam je obrovská a nepřekonatelná propast mezi sebou a 
nižších bláto závodů "lidstva." Ani kupodivu to si uvědomit, že to je bahno závody, které jsou 
vybuchující, zatímco bílé rasy se rychle zmenšuje v zapomnění, dobrovolně spáchat sebevraždu.  

Překonat s parazity. Proč tomu tak je? Je bílá rasa není schopna sama krmení? Ano, může hravě 
uživili na zámožné úrovni plentitude a různorodosti nikdy předtím snili v každém období 
historie, a ještě mít dostatek přebytek krmit velkou část parazitních, neschopný bahenní 
závodů.  

Nemůže se bránit od zbytku méněcenných ras? Nemůže soutěžit s blátem závodů? Odpověď na 
obě tyto dvě poslední otázky je ohromující Ano, může. Ale to nebude.  

Instinkt otupil. V dotazem na výše uvedené otázky začínáme aby naše prst na bělocha dilema. 
Bílá rasa je vysoce kompetentní, aby uživili, násobení, bránit, rozšířit a obývat dobrou zemi 
veškerou této planetě Zemi. Ale z nějakého podivného důvodu, to nebude. To nebude 
následovat zřejmý základní kurz, který Příroda inbrední a rozhodl, v každé jiné stvoření na tváři 
země: expandovat a množit a postarat se o jeho vlastní.  



Takže teď se dostáváme k klíčovou otázkou. Proč, když je tak mimořádně schopný být utečence 
vítězem v boji o přežití, je bílá rasa, pokud tak neučiní? Proč je to místo krmení a podporovat 
rozšíření svých nepřátel a tiše spáchat sebevraždu?  

Omámený Jewitis. A odpověď je poměrně jednoduchá: . Bílé rasy trpí maligní onemocnění 
mozku zvané Jewitis Rozkládá se na bílý muž mozku jako těžká letargický léku, který on se zdá 
být ochoten či schopen, třást off. Je to výsledek století masivní propagandy a manipulace s 
mozku. Tyto Master Mind-manipulátory všech dob, parazitní Židé dělali svou práci dobře. S 
velkou zručnost, obratnost a vytrvalost byly manipulaci s bílým mužem je mozek a osud po 
tisíce let, sahající až k egyptské civilizace před pěti tisíci lety.  

Křesťanství hrál hlavní roli. Moderní a nejnebezpečnější fáze začala téměř před dvěma tisíci lety, 
kdy Židé vymysleli křesťanství jako prostředky ke zničení jejich úhlavního nepřítele, Římanů. 
Křesťanství bylo odrazovým můstkem, jak uvidíme. Tento sebevražedný nemoc mysli je stále s 
námi dnes, stejně jako smrtící a ničivé jako nikdy předtím.  

Obětavost. Je to objektivní a posvátnou povinnost C hurch O F T HE C REATOR napravit tento 
ďábelský situaci. Je to náš svatý slib očistit tento zhoubný židovský rakovinu z mozku našeho 
vzácného bílého závodu a vyhnat ho navždy z povrchu zemského. Stejně jako máme prostředky, 
jak osvobodit svět rakoviny a srdečních chorob, takže máme prostředky k vyprazdňování 
židovského rakovinu z mozků naší bílé rasové kamarádů. První a nejdůležitější zbraní je 
rozšířený rozptyl této knihy, T HE W HITE M AN " S B Pohledové , a N Povaha " S E terních R 
ELIGION .  

Stejně jako Židé dosáhnout síly přes disperze, takže musíme dosáhnout rozšířený rozptyl našich 
myšlenek, naší víry, naší Bible. To můžete udělat právě teď čtete tuto knihu. Začněte právě teď a 
stát se fanatikem White aktivista. Věnovat sami na to, nejušlechtilejší ze všech příčin. Staňte se 
miniaturní distribuční centrum pro tuto knihu. Nezapomeňte, máte 500 milionů Bílá s rasovými 
soudruhů, kteří jsou potenciálně ochotni vstoupit co nejdříve upozornit je na příčině. Ještě it- to 
udělat teď! Začněte tím, že distribuuje tuto základní víru a programovacího T HE W HITE M AN ' 
S B Pohledové .  

C REATIVE C REDO # 23  

T HE W HITE M " S C RIMINAL N EGLIGENCE IN P ROTECTING NA S urvival OF H IS  

O WN K IND  

. Zjevné nebezpečí Předpokládejme následující situaci: muž, jeho žena a tři děti žijí v pátém 
patře činžovního domu. Běsnící požár probíhá ve druhém patře stejného domu, ale ne hned 
pod jeho části budovy. Hustý kouř je vytékání v celém objektu, a to i do svého vlastního bytu. 
Ostatní nájemníci jsou křičí a běží se dostat ven. Fakta o požáru jsou jasně viditelné pro člověka 
a jeho rodiny. Ačkoliv výtahy jsou již blokovány ohně je požární schodiště na jeho konci budovy, 
jehož prostřednictvím on a jeho rodina může ještě uniknout. V té době ještě mohl zachránit 
sebe a svou rodinu.  



Čas je esence. Ale muž tam jen sedí nonšalantně jako uchvácen idiot a dívá se na scénu, jako by 
to byl pouhý divák bez osobního podílu vůbec v tragédii rozvíjející se před očima.  

Kriminálně nezodpovědný. Nebylo by vás zajímalo, co to sakra to s takovým nezodpovědným 
klaun? Neřekli byste, že byl trestně nedbalosti ani prstem, aby zachránil svou rodinu a sebe 
před téměř jistou smrt a ničení v hrozném holocaustu?  

Podívejte se kolem sebe. No, můj milý Bílá rasové Soudruhu, se znovu podívat na sebe a svět 
kolem vás. Vaše rodina, sebe a své budoucí potomstvo jsou odsouzeny k téměř jisté ničení ve 
příliv nepřátelských bláta závodů , které jsou ohnuty do našeho vyhynutí, pokud nebudeme 
probudit, změnit náš postoj idiotský o rase, a na jaře do akce! Teď! Není v příští generaci, a to v 
20 letech, a to v 10 letech. Teď!  

Důkazy kolem nás je tak bohatá, tak jasné, tak přesvědčivý, že jen blbec uchvácen mohl 
ignorovat.  

Neodvolatelně. My C hurch O F T HE C REATOR jsou zcela a neodvolatelně týká přežití, expanzi a 
rozvoj bílé rasy. V tomto okamžiku v historii, dejte nám první řadě zvážit přežití bílé rasy, nebo 
kdyby bílé rasy se nebude asi nic víc v další generaci nebo dvě, všemi ostatními aspekty 
expanze, povýšení, genetické šlechtění, jsou nesmyslné. Přežití je na prvním místě. Bez přežití 
jakékoliv budoucí plány jsou cvičením v marnosti.  

Jaké jsou vyhlídky našeho přežití ve světě vybuchuje v přílivu degenerovaných ale agresivní, 
nepřátelské bláto závodů? Když uvažujeme tuto otázku tváří v tvář skutečnosti, tváří v tvář 
dnešních událostí, strašně děsivá, frustrující realizace musí uchopení duše každého myšlení, 
informoval Bílý muž nebo žena.  

. Hrozný Reality nevyvratitelný historická fakta 20. století jsou tyto: Zatímco v roce 1920 bílé 
rasy nejen představoval přibližně 33% populace na této planetě, dnes v pozdních 1970 je tento 
podíl zmenšil na znepokojivě malá menšina méně než 8 %. Bílý muž je kontrola bylo přerušeno a 
má potupně (a dobrovolně) ustoupil od subkontinentu Indie. Jako Britové ustoupili z Indie, 
takže Belgičané ustoupil od afrického Konga, tak Portugalci ustoupil od Angoly, takže 
francouzský ustoupil z Alžírska, a to, co bylo dříve francouzský Indo-Čína. To v žádném případě 
dokončí běloch ústup od jeho koloniálními majetky vytvořených v průběhu mnoha staletí. Ale to 
řekne alarmující příběh, jehož konec ještě není ani v dohledu.  

Retreat na domácí půdě. Ještě více alarmující je hanebný ústup White Man je přehlížení na 
svém vlastním domácím území. Které kdysi hrdá bašta britské Říše, Anglie, (kdysi nazval Velká 
Británie) je napadena Haiťanů, Pakastanis, hinduistů, a několik dalších různých darebáků z bláta 
závodů. Holland je napadena Moluccans, kteří opakovaně jevištní výbuchy hromadných únosů, 
vražd a několika dalších trestných činů. Německo je silně zamořen blátem barevné Turks a 
dalších základních bytosti zvenčí. Francie zažívá reverzní kolonizaci hnědých Alžířanů. Dokonce i 
kanadská města, jako je Toronto zažívají těžký příliv černých negři ze samotných Spojených 
státech, poslední bašta White Power, poslední nadějí na záchranu bílé rasy. Haiťané, Porto 
Ricans, Kubánci, Mexičané, Vietnamci, Pákistánci, Chinese- všechno zaplavuje do dříve Bílých 
zemích.  



America Žida Target. Je to proto, že je to poslední a nejvýznamnější mocenská základna z  

Bílá rasa, že Spojené státy jsou pod zvláště těžkým útokem ze strany Židů. Je to tady, že 
židovský pohon pro integraci je u jeho nejdivočejší vrchol intenzity. Žid moc dobře uvědomuje,  

že je to tady, že musí zlomit páteř White odporu ke svému programu mongrelization. Pokud tak 
neučiní, i on dobře ví, že je to tady ve Spojených státech, že celá jeho nejistá spiknutí by mohl 
dobře vyhodit do obličeje. Žid ví také to, že je tady ve Spojených státech, že hnutí bude plodit se 
jako hurikán a přijít na záchranu bílé rasy ve zbytku světa. Proto je zde v tomto sociální stát, že 
negr chová nejrychleji, aby mexické míšenec Indové jsou invazní a šlechtění po milionech bez 
odporu a že se nyní stal otevřený magnet všech kalu závodů na světě.  

* * * *  

Suicidal Insanity. Zpytujme naše nejvnitřnější duše a zeptejte se sami sebe, proč White Man of 
dnes reagovat zcela nepřirozeným způsobem smrtelnou hrozbu pro jeho přežití? Skutečnost, 
křičí do nebes, že reaguje v úplně sebevražedné způsobem. Všechny živé věci, od nejnižšího k 
nejvyššímu tvora, instinktivně a vždy reagují takovým způsobem, aby sebe a jejich druh bránit. 
Vždycky zabít, zakázat nebo ustoupit z, pokud je to vůbec možné, zdroj každého ohrožení jejich 
existence (známý jako boj nebo letu reakce). Stádo nebo společenští tvorové, z nichž White 
Man je jedno, bojovat a umírat, nebo ustoupit ve hmotě, bránit nebo chránit před nebezpečím. 
Současný White Man dělá žádný z nich. Nejenže nebojuje, on nedává 't dokonce pokusit 
ustoupit nebo oddělit se od smrtelného nebezpečí. Místo toho se objímá a snaží se milovat a 
dotovat, což znamená, že jeho vlastní zničení. On nevědomě cvičí křesťanská doktrína "Miluj 
svého nepřítele" do té míry, že jeho více fanatičtí náboženští předkové ve středověku nikdy ani 
nesnilo.  

Přežití za každou cenu. Ústřední melodie z každého živého tvora je přežití svého druhu za 
každou cenu. Jaká je současná ústřední melodie bílého muže? To je pravý opak každého 
zdravého instinktu inbredních v každém z Přírody dalších tvorů. Bílá rasa, konečný květina v 
přírodě evoluční měřítku, v celé stvoření přírody, má kupodivu opustil přírody kardinál zákon 
přežití za každou cenu šílené pocit viny, pro bezvědomí přání zemřít. Proč?  

Židovská Jed na mozek. V následujících několika stranách se budeme vidět proč. Najdeme 
všichni se sčítají do jedné hlavní jedu v naší midst- židovského vlivu. Budeme se podívat na 
některé z židovské propagandy, že tento ďábelský cizí síť výpalků denně na bílý muž mozku. 
Všechno to začalo s židovskou křesťanství.  

* * * *  

Bílý muž destrukce je prováděna následujícími způsoby. Mějte na paměti, že Židé chtějí snížit, 
znehodnocovat a nakonec zničí geny bílého muže.  

J EWISH P rogram F OR M ONGRELIZATION  

Bratrovražedné války mezi bílou národů. Toto, jak víme, se děje neúprosně a v plné síle, 
neboť Židé způsobil zhroucení velkého (White) římské civilizace. Chcete-li citovat 



alespoň některé: The sto let války mezi angličtinou a francouzštinou; třicetileté války 
(1618-1648) zahrnující většinu z předních bílých evropských národů, ale zvláště zničující 
rostoucích německých národů; Napoleonské války (20 let); The (americká) občanská 
válka; Války mezi Německem a Rakouskem; První světová válka; Druhá světová válka; a 
bezpočet dalších příliš mnoho nemluvě.  

Všechny tyto války drasticky snižuje velikost genofondu bílé rasy ve vztahu k bláta závodech 
zbytku světa. Oni dělali více: tím, že zabije off nejlepší, to snižuje kvalitu nebo genofond, která 
zůstala.  

Podněcováním high-nehodách no-win války proti non-bílé, jako korejská válka a vietnamská 
válka Židé dosáhnout vysoké ztráty bílé rasy za levné ceny na hliněných závodů. Tam 
bylo mnoho dalších sekundárních ztrát na bílé rasy, jako je opožděná manželství; k 
narušení bílého muže v jeho vzdělání či zřízení své kariéry v kritické fázi ve svém mladém 
životě; zmrzačení a zakázání pravděpodobně sedmkrát tolik jako bylo zabito úplně; 
vyprošťovací životy mnoha mladých mužů tím, že uzavřela smlouvu na drogy zvyk, 
zatímco v armádě; Mezitím mnoho dalších smluvně pohlavní nemoc, nebo do džungle 
virů, zatímco v Asii; Některé služby muži smlouvu manželství s Asiatů, čímž otravují geny 
svého budoucího potomka.  

Ze stejného důvodu, židovská propaganda propagace smíšených manželství v USA dosahuje 
ještě více zničující výsledky v USA vlasti sám. Neúprosně, pouhou silou masivní, 
ohromující propagandy Žid ohýbání White Man ' s myšlení směrem k přijímání, 
omlouvání a uzavírání smíšených manželství. Je Židů " fanatik a neochvějné cílem otrávit 
bílého muže " s geny nejen čerpání černou krev Afriky do žil White Americe, ale spáchání 
podobné krutosti ve všech ostatních bílých zemích, ať už měly být Anglii, Švédsku, 
Francie, Holandsko nebo cokoliv jiného. Nejen ven a ven negři jsou použity pro tento 
ohavný účel, ale všechny dostupné závodů bláta, které mohou být přepravovány, ať už 
Moluccans (v Holandsku), Turci (v Německu) Pakastanis, hinduisty, Jamaicans a každou 
druhou řadu nevěřící ( v Anglii). Všude Žid tlačí jed cizích hord nejen do bílého muže " 
živnou půdou je ale podpora smíšená manželství stejně.  

Sebevražedné Propaganda ZPG (Zero populačního růstu). Je pravda, že znepokojivě je nyní 
populační exploze, jakou svět ještě nikdy předtím neviděl. Ale tragicky bílé rasy se 
neúčastní v něm, ačkoli toto je nikdy poukázal. Naopak, bílý muž " s Čísla se zmenšuje, 
ale není vědom. Díky židovské propagandě je, naopak, prodchnutý komplex viny o " 
světové " populační exploze s. " Tím se dostáváme k myšlení bílé páry vysoce ohrožené 
židovské propagandě. V důsledku tohoto nepodložené komplex viny, mnoho bílých páry 
rozhodnou mít jeden, nebo dva, nebo žádné děti. Na druhou stranu, taková propaganda 
o ZPG nemá absolutně žádný vliv na negři a bláto závodů. Dokud White Man poskytuje 
jídlo a dobré životní podmínky, budou tato zvířata množí jako krysy, bez obav na světě, 
pokud jde o " populační exploze. " Je ironií je to jen bílé rasy, který je zasažen výčitek 
svědomí a zrádný žid, v nalévání na propagandu, je až příliš dobře vědomi této 
skutečnosti.  

To nás přivádí k hospodářské strategii zaměstnaných Židů v smršťování bílé populace a 
rychlý rozvoj bláta závodů. Zatímco pouze bílá rasa je zběhlý v produkci potravin, 



bahenní závody v Africe, Indii a jinde, v minulosti byla zmařena v jejich populačního 
růstu pouhým jednoduchým naprostého vyhladovění - neschopnost produkovat 
dostatek potravy. Ale nyní prostřednictvím White Man " schopnosti s produkovat velké 
množství potravin a bílý muž " s velkorysým (číst hloupý) štědrosti zásobování spodina 
světě, máme nejen populační explozi negrů v USA, ale populační exploze všech ostatních 
bláta závodů na světě. To vše, jak jsme řekli, a to díky bílý muž " s schopnosti a 
sebevražedné štědrosti (poslední chytře řídí podnět židovské propagandy a manipulace).  

The White Man ' s Suicidal Religion. Pokud je tam jeden chybný názor, že dal do pohybu 
všem ostatním sebevražedného nápady White Man teď živí, to je " strašidla na obloze " 
podvodem, že Žid vnuceného bílého muže, téměř 2000 před lety.  

Solution- Staňte se aktivistou. Jaké je řešení pro bílý muž rychle se zrychlujícím se skluzavkou do 
zániku a zapomnění? Lékem je opravdu jednoduchá jako peklo. Musíme získat každý White 
rasové soudruhu, aby se stal aktivistou pro přežití, expanzi a rozvoj naší rasy. Musíme aby bylo 
naprosto jasné, že jsou buď bílé rasy nebo proti němu. Musíme dát jasně najevo, že každý, kdo 
odmítá podílet se na klíčovém boji o přežití bude považován za zrádce své rasy. Tím, že dělá 
absolutně nic, oni jsou komplice a příslušenství ke zločinu Židé jsou dopouštějící se na bílé rasy.  

Není to snadné, ale jednoduché. Neřekl jsem, že to bylo snadné. Ale řekl jsem, že to bylo 
jednoduché, a je to tak jednoduché, jak to. Bílá rasa musí oživit svůj silný instinktivní vůli k životu 
a je zálohovat veškeré síly a odvahy které má k dispozici. To znamená, že se musí stát zcela 
zapojily do tohoto boje.  

Potřebujeme tě. To je cíl a účel C hurch O F T HE C REATOR vzkřísit vůli velké bílé rasy, sjednotit 
a polarizovat úžasnou sílu naší jedinečné a nádherné závod pro své vlastní přežití, expanzi a 
pokrok. Z této posvátné věci vás a miliony potřebovat více, jako byste se zapojit, aby se stal nyní 
aktivistou! Pomoc při budování mocného Bílého rasové pohyb, dokud se zaplaví svět! Prvním 
krokem si můžete vzít, je, aby se stal horlivým distributorem toho W HITE M " S B Pohledové a 
probudit své kolegy rasové příbuzné. Staňte se miniaturní distribuční centrum. Nezapomeňte, 
že potřebujeme deset milionů kopií rozptýlené co nejdříve.  

C REATIVE C REDO # 24  

T HE W nemocní L IVE - T HE U NDERLYING B ASIS OF A LL L IFE  

Instinktivní v každé bytosti. Příroda není na dlouho udržet jakýkoli druh na jeho výplatní pásce, 
jehož vůli k životu stagnuje. Inbred U všech druhů je vůle přežít, vůle k životu, nutkání 
reprodukovat a rozšířit sebe tím udržovat svůj vlastní druh. Je pravda, že v každé generaci 
jakéhokoli druhu, že by mohlo být ti jedinci, u nichž tento základní nutkání je slabé nebo zcela 
chybí. Ale příroda nehraje hry a tolerovat takové devianty dlouho. Jsou na konci svého vedení, a 
jejich slabost nebude udržován.  

Naši předkové byli vítězové. Jsem hrdý na to, chlubit, že z milionů předků mám, každý z nich, 
aniž by jedinou výjimkou, a to nejen měl sílu a agresivitu k boji až do jejich splatnosti, ale každý 
z nich reprodukovat potomstvo aby bylo dost silné, zdravé natolik, aby i růst až do dospělosti a 



znovu reprodukovat. Tento nekonečný řetěz na mém rodu zůstane neporušený po miliony let. 
Jaký obrovský úspěch!  

I vy můžete dělat, že hrdý chlubit. Jsi měřící až standardů, které vaši předkové byly pevně 
usazené v průběhu milionů let života na této planetě? Miliony Bílé mladé páry se neměří 
nahoru. Některé z nich jsou schopny reprodukovat. Mnoho dalších záměrně odsunut stranou 
Příroda je nejvíce základní urge- rozšiřovat a rozšiřovat svůj vlastní druh prostřednictvím svých 
dětí.  

Naše instinkty manipulováno. Proč byly tyto bílé páry odsunut stranou této nejposvátnější a 
základní nutkání, které bylo věrně a nezměnitelně poté 100% svých milionů předky? Tam by 
mohlo být libovolný počet triviálních důvodů, ale nejvíce ohromující důvod je, že jejich instinkty 
a jejich mozky byly manipulováno s židovskou propagandou, drogy, chemických jedů a dalších 
židovských manipulací. Výsledkem je, že bílá rasa, nejcennější hodnota na tváři země, není jen 
na ústupu, ale na jeho cestě k zániku. Bílá rasa nepřišel k této žalostné situace ze strany 
přirozenou cestou, ale skrze neúspěšných procesy parazit, a sice věrolomná Žida, lovit jeho 
nervový systém.  

* * * * *  

Umírající druhů. I když všechny bytosti a všechny druhy, které existují mají vrozenou touhu žít, 
množit a šířit, že nutkání není v žádném případě stejně silnými mezi ty miliony druhů. Černý 
Crane je jeden druh, jehož vůle a znamená, že je velmi slabá. Existuje pouze 50 z nich naživu, a 
to žalostný hrstka je jen živá, protože člověk je za mokra ošetřovatelské a jejich výchovu, uměle 
jim dává každou příležitost a povzbuzení přežít, rozmnožovat a rozšiřovat. Je to prohraná bitva. 
Jeřáb americký vymřou a stát se zaniklý. Proč? Protože jeho vůle žít a množit je slabá. The 
Golden Eagle, ušlechtilý pták opravdu, ještě čísla v řádu desítek tisíc, ale i přes to, že velký lovec, 
bystrého oka, silná křídla, a ušlechtilý z vzezření, to taky klesá a patří mezi ohrožené druhy, jako 
je ušlechtilý bílá rasa.  

Survivors. Na druhou stranu existuje mnoho tvorů, které obdržely žádnou ochranu nebo 
pomocnou ruku od člověka, který přesto přežít a prosperovat ve vší nepřízni osudu. Jedním z 
příkladů je šváb, který přes pesticidů a jedů přežila a snadno držel jeho vlastní. To, co udělal pro 
téměř 300 milionů let, přičemž jen velmi málo základních změn ve své vlastní konstrukce. Co 
záznam dlouhověkosti pro všechny druhy! Komáři přežít a množit se snadno, i přes všechny 
naše vědecké pokusy vyhladit. Ve skutečnosti člověk byl primární příčinou vyhynutí mnoha 
druhů savců a ptáků, většina z nich, aniž by vědomě v úmyslu jejich zánikem. Avšak z 
odhadovaných 10 milionů druhů hmyzu, člověk nebyl schopen úspěšně zlikvidovat jediný druh, 
a to navzdory miliard dolarů vynaložených ve snaze učinit.  

Tvrdá konkurence. Nicméně, tam jsou četné druhy zvířat a ptáků života, které nemůže vyrovnat 
s tvrdé konkurenci na této planetě a jsou "phasing out" v naší době. Dramatický příklad dříve 
velmi úspěšných druhů, které číslovaných v miliardách před několika sty lety je holub 
stěhovavý. Do konce devatenáctého století to bylo zaniklé pro všechny praktické účely, poslední 
pozůstatek umírá v zoo v roce 1918. Mnoho jiných druhů nemůže snížit hořčice a umírají v naší 
generaci. Mnoho dalších učiní tak v příští generaci.  



Kritickým faktorem, který dělá rozdíl je nelítostná, houževnatý vůli k životu, aby přežili. 
reprodukovat a rozmnožovat.  

* * * * *  

V úporném Survivor typovém a. Krysa je nanejvýš odsouzeníhodné a destruktivní škůdců, z 
našeho pohledu. Po celém světě krysy a jejich hojné parazity (vši, blechy, atd.) Se rozšíří 
nejméně dvacet druhů onemocnění, od tyfu na trichinelózu smrtící horečky Lassa. V Asii, Africe 
a Americe, lidé budou umírat moru, obávaný černou smrt, která zničila ne méně než čtvrtina 
obyvatel středověké Evropy. Krysa a její paraziti jsou, a byly hlavními dopravci i potom.  

Nenasytný Destroyer. Ve světě straší hrozbami hladu, krysy zničí přibližně jedna pětina všech 
potravinářských plodin vysazeny. V Indii samotné (částečně z důvodu nevědomosti a pověře, že 
krysy jsou svatá) krysy připraví že neustále hladový a hladovějícím lidem dostatek obilí ročně 
naplnit nákladní vlak 3,000 mil dlouhá. Ve Spojených státech, která má četné deratizaci 
programy, budou krysy zničí asi miliardu dolarů v hodnotě majetku, s výjimkou nesčetné "ohně 
neurčitého původu", které způsobují tím nahlodává izolaci od elektroinstalace.  

Mimořádně úspěšný savce. Stejně jako my, může nenávidí krysu, ale musíme přiznat, že je 
nejpozoruhodnější stvoření. Když mluvíme o krysách, máme co do činění s nejpočetnějších a 
úspěšných savců na tváři země, s výjimkou snad samotné lidstvo.  

Bohužel pro nás, úspěch krysám "je téměř vždy na naše náklady, stejně jako úspěch parazitní 
Žida je vždy na úkor bílé rasy.  

Krysa je nepochybně jedním z nejvíce houževnatých savců v existenci. Jeho vůle přežít, žít a 
množit se vyvinula do mezní polohy. Stejně jako člověka, potkan je zobecněná zvíře, 
nespecializují jako mravenečník.  

Je vysoce adaptabilní, vynalézavý ve svých metodách přežití, a může žít kdekoli od temene 
Pacifik ostrov kokosové palmy na půdách severního Norska.  

Symbiotické na člověka. Přes jedů, a deratizační, pastí, nástrah a koček, že člověk má 
podvrženými na něm už od dob starého Egypta v kampani vyhlazování, krysa úspěšně přežil 
všechny. To se daří a rozmnožuje jako nikdy předtím. Ve skutečnosti, ze stovek druhů hlodavců, 
čtyři nejhojnější druhy se daří na expanzi lidstva a jsou popsány jako "commensal", což 
znamená doslova sdílejí náš stůl. Čím více člověk násobení, tím více potravy se vyrábí (a 
zejména odpadky), tím větší je tato "" komensální krysy daří.  

. Tuhý mob Pro ilustraci, jak těžké a odolné krysy jsou průměrná krysa může protáhnout 
otvorem není větší než čtvrtinu; měřítko cihlové zdi, jako by to mělo příčky; plavat půl míle 
nebo šlapat vodu na tři dny; překousnout olověných trubek a tvárnice s dláta zuby, které 
vykonávají neuvěřitelný tlak 24.000 liber na čtvereční palec; přežít právě spláchl záchod, a 
vstoupit do vašeho domu stejnou cestou; klesnou pět příběhů na zem a peláší pryč nezraněný.  

Porodnost extrémně vysoké. Adaptabilní, odolné a samostatně spoléhající jako krysa, je jeho 
největší zbraň pro přežití je jeho vynikající plodnost. Jeden pár mohl mít tolik jako 15.000 



potomky za rok života, Malou Bandicoot, druhy, které plunders Indie obilí sklady, je příkladem 
takového extrémního plodnosti. Samice může začít postoje mladý dva měsíce, a produkovat 
sedm "štěňata" pak každý měsíc. S tímto druhem násobení, není divu, že v několika tropických 
zemích populace krysa se náhle explodovat a hlodavce hordy bude devastovat zemi.  

Schopnost přizpůsobit. Nejen, že je krysa vysoce univerzální, ale kvůli rychlém sledu generací 
má také mimořádnou schopnost geneticky přizpůsobit. Poté, co byla předmětem otravy po 
tisíce let, některé druhy vyvinuly vysokou genetickou odolnost vůči jedu, některé schopné 
odolat stokrát částku, která by zabít normální krysu.  

Přežili atomové výbuchy. V období po druhé světové válce, jak víme, Spojené státy provádí 
zkoušky atomové bomby v Eniwetok atolu. Obrovské krátery byly vyloupnuté, vše vegetace byl 
vyrovnaný, a atolů byly pohlceny s mamutí vlnami. S každým výbuchu smrtící radiace šíří pod 
hub mraky. Jedním z nejhůře zasažených byl malý ostrůvek Engebi, na kterém mimo jiné flóry a 
fauny, žil náš předmět, krysu.  

Několik let po holocaustu, biologové navštívil Engebi. Zjistili, že radioaktivní látky ve rostlinného 
života, útes ryby a v samotném půdě. Zahynuli krysa? Ve skutečnosti to nemělo. Ostrov 
přetékaly s krysami. Ani se zmrzačený nebo geneticky deformované bytosti, ale robustní 
hlodavci tak v melodii s jejich prostředím, že jejich délky života byly ve skutečnosti delší, než je 
průměr. To je skutečné genetické adaptace.  

* * * * *  

Poučení můžeme naučit. Můžeme se dozvědět řadu cenných ponaučení z potkana, pokud jsme 
ochotni se učit.  

Populace potkan by nikdy přežili, jestli především potkanů nebyl obdařen super-hojný vůle 
žít, přežít, reprodukovat a zlepšit svou schopnost přežít.  

Některé z klíčových faktorů při této schopnosti jsou potkan " s vysokou porodnost a jeho 
přizpůsobivost.  

Příroda nehraje žádnou oblíbené pokud jde o " dobré chlapce " nebo " padouchů " , a těmi, 
budeme považovat za " špatné " jsou dána rovná příležitost k přežití, rozšíření a násobit, 
ať už jde o krysy, parazity nebo choroboplodnými zárodky.  

Jedinými " oblíbené " Příroda hraje je v dotaci vlastních kvalit. Co každý tvor dělá s nimi 
odtud ven, je přísně až intenzitě jeho vůle k životu.  

V další kapitole dejte nám prozkoumat, co to je, že bílá rasa chybí a co musí mít, aby re-zapalují 
svou divokou vůli k životu, aby přežili, rozšířit a lézt na slavné nových výšin daleko za dosažené 
jakýkoli z našich slavných předků.  

C REATIVE C REDO # 25  

G OAL A S OUL  



. Základní požadavky Aby přežil, ať už jde o jednotlivce nebo rasy, existují dva předpoklady musí 
mít: (a) musí mít účel a programu; a (b) musí mít energii, nadšení, motivaci k výkonu tohoto 
účelu. Ti dva jdou ruku v ruce s cílem udržet a přetrvávání životaschopný organismus.  

V překladu to do podmínek smysluplné bílé rasy, můžeme shrnout tyto síly jako cíl a duši. Bez 
nich naše rasa nemůže a nebude přežít.  

Dnešní bílé rasy zmítá. V současné době, bílá rasa má taky ne. Nemá žádný smysl či rasových 
cílů, ani nemá rasovou duši. Je zmítá bezcílně směrem k sebedestrukci a zapomnění. Nejen, že 
bílá rasa neuvědomují svou jedinečnou a vynikající hodnotu, to není ani poznat, že existuje jako 
entita. To přírody té nejlepší kvalitě, jeho nejvíce inteligentní a kreativní tvorba by měl být tak 
postrádají v nich nejzákladnější základy, je zločinem proti samotné přírody. Žádný tvor přežije 
dlouho navzdory přírody zákonů. Ti, kteří dočasně tomu jsou trestány jejími neúprosným 
zákonům. Zánik a Oblivion je osud těch tak hloupý, aby to zkusit.  

Neomezený potenciál. To, co jsme o C hurch O F T HE C REATOR jsou mnohem více zajímají než 
cokoli jiného bílé rasy provedl v minulosti, je obrovská potenciál bílé rasy budoucnosti, jakmile 
se stane vědomi toho výbušný potenciál.  

Budoucí potenciál bílé rasy je, nebo může být tak obrovská, tak slavná, že vzdoruje 
představivost. Přesto dnes tragicky, bílá rasa je na své neutěšené cestě k zániku a zapomnění. 
To je účel této knihy změnit tuto tragickou, ale zbytečnou kurzu. To je cílem C hurch O F T HE C 
REATOR , díky svým dynamickým novým náboženstvím, C REATIVITY , probudit tento velký spící 
obr, oživit svou vnitřní duši a dát bílé rasy cíl a účel. Ve skutečnosti, že cíl a účel jsou takových 
závratných výšek že to bude trvat budoucí generace, aby plně ocenit pravý účel našeho 
náboženství.  

Duše bílé rasy. Ale především, dejte nám objasnit, co rozumíme pod pojmem duše. Nemáme na 
mysli nějaký prchavý duch, který Blesk dovnitř a ven z lidských těl. Ve skutečnosti jsme o C 
hurch O F T HE C REATOR , nevěří na duchy vůbec, nebo v jiné formě nadpřirozena, ať už jde o 
lihoviny, skřítci, démoni, Skřítci, nebo cokoliv jiného. Když mluvíme o duši bílé rasy, hovoříme o 
vrozené vrozené vnitřní pocity, touhy, aspirace, vlastnosti, preference, vlastnosti, které patří do 
bílé rasy a bílé rasy samotné. Například, to je charakteristické bílé rasy být kreativní, aby 
prozkoumala, stavět, organizovat, sledovat znalosti a učení, k vytváření civilizace, k vytvoření 
říše, toužit a institutu veřejného pořádku, mít smysl fair play, jak si užít a ocenit krásu, vytvářet 
krásu ve formě umění, hudby, architektury a mnoha dalších projevů. Černoši, na druhé straně, 
jsou přirozeně postrádají některé z nich, a mají více hrubou duši němý zvířete.  

Vnitřní potřebu zapuštěný v genech. Existuje mnoho dalších vrozené vlastnosti, které jsou ze 
své podstaty charakteristické bílé rasy. Tyto charakteristiky jsou zapuštěné v jejích samotných 
genech a předává se z generace na generaci tak dlouho, dokud závod zůstane neznečištěné.  

Je to vnitřní potřebu , že my z C hurch O F T HE C REATOR , definujeme jako naše duše.  

Vyjádřeno v náboženství. Obvykle duše rasy je zjevně vyslovil ve svém náboženství. Bohužel to 
není pravda bílého člověka minulost náboženství, křesťanství, který byl vnuceného mu 



nepřátelskou mimozemskou rasou, což je asijská semitského závodu. Budeme mít hodně co říct 
o tom později.  

Cíl a energetiku. V této kapitole chceme stanovit základní pravidla: bez cíle a programové nic 
nestane. Bez energie, nutkání, motivace, nic není dokonalý, i když jsme založili naše cíle. Dva 
musí jít ruku v ruce: hodnotný cíl; a energie, pohon a motivace k dosažení tohoto cíle.  

Parazitární Židů přežilo, protože jejich náboženství. Nejvýznačnější příklad závodu, kde se cíle, 
účel, duše a náboženství byly fungující v téměř úplné směs je to ďábel bílé rasy. Židovské rasy v 
průběhu posledních několika tisíc let, bylo zoufale snaží unisono nabíhat sama o sobě všechno a 
bohatství tohoto světa; zničit, aby down-plemene a zotročovat všechny ostatní národy na této 
planetě a převést je do podřízené otroky ke své příkazy. Oni byli fanaticky loajální k jejich rasu, 
oni byli extrémně agresivní ve snaze o jejich cíle a horlivě přetrvávající v dodržování jejich 
náboženství. Jejich duše je to parazit, žijící na zádech jiných lidí a jejich náboženství, judaismu, 
byl šitý na míru pro úspěšné agresi parazitické rasy.  

. Neotřesitelná Cílem Židů Jako výsledek, Židé, i když nikdy budování zemi nebo civilizaci jejich 
vlastní, mají v průběhu posledních pět tisíc let, se blížil vrchol jejich konečný cíl: kontrolu a 
zotročení všeho lidu na této planetě zemi. Jak oni dělali tak dělá příšerný, ale fascinující příběh. 
Budeme mít mnohem více říci o tomto příběhu v dalších kapitolách.  

Musíme ne jiní. Chceme poukázat na to tady, že Bílý muž, na rozdíl od Žida, je nejvíce tvůrčí, 
produktivní a inteligentní zvíře, které příroda někdy produkovala. Na rozdíl od Žida, bílou rasu 
nepotřebuje žádný jiný závod, aby se mohla vzkvétat.  

Stručně řečeno, White Man má všechny skvělé vlastnosti, aby se vzkvétat, k dosažení 
nepředstavitelné nových výšin ve všech oblastech civilizace a navždy zlepšit svou vlastní 
genetickou dokonalosti. Má jich all kromě toho, co tato kapitola je vše O službě cíl a duší. Je to 
nepřirozené situace, a to pouze dočasné jeden, situaci jsme odhodláni napravit.  

Nalezení naší rasové duši. Tím, že pomůže White Man najít svou vlastní rasové duši, tím, že bílá 
rasa náboženství v harmonii s jeho vlastní přírodní nutkání, aby objasnila přirozené cíle a 
programy, jaká je stanovena Nature herself- to je velký Účelem této knihy.  

V souhrnu této kapitoly, jsme se výslovně uvádí v jedné krátké věty, co cíl přírody pro bílé rasy v 
zásadě je a musí být pro všechny časy: Survival, expanze a povýšení svých vlastních Kind- bílé 
rasy.  

To je to, co C REATIVITY je vše kolem.  

C REATIVE C REDO # 26  

W E H AVE G ENES  

Tato jedinečná Planeta Země. Když jsme se zmapovat vývoj života na této planetě Zemi v 
průběhu posledních 3,7 miliard let, více či méně, nemůžeme si pomoci, ale být ohromený na 



jeho zvláštní a neutuchající pokrok, pomalu, jak to bylo. Ve skutečnosti je to nejúžasnější, který 
začíná s jednoduchým onecelled zvířete v mořích, život vyvinula vůbec. Pokud bychom měli 
prohledat celý vesmír, cestování rychlostí našich raket na Měsíc, bylo by nám trvat miliardy let, 
bezpochyby, než bychom si najít jinou planetu jako příznivé pro život jako této planetě Zemi, je-
li jakýkoli takový vůbec existuje všechno.  

Takže pojďme si uvědomit jednu ohromující skutečnost: být součástí života na této planetě 
Zemi je velice ojedinělý jev, likes který ani my, ani žádná z našeho budoucího potomstva je 
pravděpodobné, že někdy vidět jinde.  

Soutěž o přežití. Ale ještě úžasnější je, jak jednou život začal v daleké a temnou minulostí, jak to 
jedno buňkami améba pak začal, a to prostřednictvím procesu evoluce, pomalu, někdy tak 
pomalu, se vyvinout a diverzifikovat do milionů variace, z nichž každá druhů a poddruhů, které 
se snaží inovovat sebe, aby bylo možné lépe bojovat bitvu o přežití. V této silné konkurenci není 
všechno podařilo, a miliony druhů v minulosti, protože prohrál bitvu, zahynulo na smetišti 
evoluce.  

Civilizace nedávný jev. Jedním z hlavních druhů, které přežilo (zatím) je lidstvo. Když se 
podíváme zpět do našeho relativně nedávného rodového původu primátů, moderní Bílý muž je 
poměrně nedávné vinobraní sahající jen asi 40.000 nebo 50.000 lety. Samotný civilizace může 
být považován za ne starší než 10.000, (v závislosti na tom, kde jsme čáru). Srovnejte to s 
rozkvětu den mocného dinosaurus, který vzkvétal 50 až 100 miliony let a můžete vidět, proč 
říkáme nedávné.  

Naše jediná starost. Když jsme v tomto pojednání hovoří moderního člověka, mluvíme pouze 
bílé rasy. My se nezabývají negrů, Hottentots, domorodců ani jejich nižších bratranci ve primát 
skupiny, jako jsou opice, šimpanzi a gorily. Máme zájem pouze v bílé rasy. Bylo to v bílé rasy, že 
příroda dosáhla svého nejvyššího vrcholu evolučního vývoje během posledních 3,7 miliard let. 
Nikdy ve všech těch miliardách let života na této planetě má Nature někdy vyvinula tvora stejně 
inteligentní, jako produktivní, kreativní, jak je vědoma své existence, jako když příroda vytvořila 
bílé rasy.  

Nikdy nezapomínejme tuto drtivé většině ohromující skutečnost.  

Po klopýtat podél do milionů různých kanálů; Po miliony druhů, které přicházejí a odcházejí; po 
pozitivním nálezu a chybět, pokusů a omylů, všechny naše pokorné předkové začínající s 
onecelled améby, Nature konečně produkoval úžasné bílé rasy. Tento, v sotva posledním 
časovém okamžiku, pokud se počítat čas, s ohledem na geologické měřítko.  

Geny naše Blueprint. Plánem pro bílé rasy je vysvětleno v našich genech. Tento plán se vyvinulo 
pomalu, někdy tak pomalu, a to prostřednictvím procesu výběru, proces eliminace a přežití 
nejschopnějších. Štěstím výsledky nejsou něco, co všechny ostatní druhy nebo poddruhy lze 
kopírovat nebo duplikovat, nebo výroba, nebo vymyslet nebo ukrást. Že plán je ours- zachovat, 
bránit, množit a povýšit a upgrade k ještě větší výšky v budoucích generacích.  

Máme Velkou cenu. Plánem je v našich genech. To je uzamčen v našich genech. Pojďme nikdy 
nezapomenu. Není v miliardách let Nature podal jinou bytost takové vznešené cenu jako bílé 



rasy má nyní. Ani za miliardu miliard mil v každém směru od naší malé planetě Zemi asi budete 
chtít najít jinou takovou cenu. Snad nikde v celém vesmíru, mohli bychom najít další duplicitě. 
Přemýšlejte o tom. Jak obrovská!  

Cenu snadno podléhají zkáze. Nyní se dostáváme k zásadní otázce. Taková vysoká cena, jak se 
zdá, je také velmi rychlé zkáze a snadno ztratil v tvrdé konkurenci o přežití na této planetě. Když 
nám příroda podal tuto výjimečnou cenu (ztělesněním vesmíru) neměla, nicméně, dejte nám 
jakoukoli záruku, že bychom ho udržet navždy, nebo přežít dlouho. Příroda ani nám záruku, že 
bychom trvat tak dlouho, dokud němých druhů žraloka, který přežil na 250 milionů let, nebo s 
malým mozkem dinosaurus, už dávno zaniklé, ale který dělal mít životnost nejméně 75 milionů 
let. Ani garantovat nám další milion let nebo tisíc let, nebo dokonce příští generace. 
Sebevražedný způsob bílé rasy je deportovat se v tomto posledním poloviny 20. století je velmi 
sporné, zda to přežije beze změny ještě několik generací, nanejvýš.  

Nyní v ohrožení. A to navzdory skutečnosti jsme nejúspěšnější savec v historii evoluce. Nikdy 
jakýkoliv savec tak úspěšně dominuje povrchu zeměkoule, ani neměl v jejích silách, řídící, 
rozšíření nebo zánik téměř všech ostatních tvorů. Navzdory všem těmto výhodám ohromující, 
život bílé rasy samotného je nyní opravdu v zoufalé ohrožení.  

Rozšíření bahenní závodů dotovaných bílé rasy. Zoufalé nebezpečí ocitáme, je ten, který jsme si 
sami pomohli našim nejzuřivější nepřátelé padělat. Mluvme otevřeně. Nejvíce smrtící hrozbou 
bílá rasa čelí, je obrovská expanze bláta závodů v čele s obloukem enemy- zrádný Žid. Že 
zlověstný populační exploze, která nyní probíhá, není sdílena bílé rasy. Naopak, vzhledem k 
tomu, bláta závody se rozšiřují jako hejno kobylek, bílou rasu sám se stále zmenšuje. Proč jsou 
bahenní závody expandující takovou výbušnou rychlostí? Proč? Vzhledem k tomu, ze (a) někdy 
postupující technologie a schopnosti bílý muž má na milosrdně vyrábět potraviny pro stále 
rostoucí nepřátelskými hordami, (B) Bílý muž je hloupou křesťanskou etiku dotovat tyto 
neblahé hordy, a (c) selhání běloch, aby využili svého vlastní jedinečnou cenu, jak jsme je 
uvedeno v první části této kapitoly.  

Zpět do reality. Takže pojďme na našich smyslů, než bude příliš pozdě. To je cílem a ohromující 
cíl C hurch O F T HE C REATOR : přivést bílé rasy k rozumu, vzbudit bílé rasy bojovat o přežití, 
aby byly zaměřeny; dát mu cíl a účelově tak, aby tento mimořádný zázrak přírody bude žít po 
miliony let, a stát se větší, jemnější a vynikající jako každý průchodů generace.  

. Naše Potenciální Za tímto účelem proto musí v první řadě uvědomit, jak daleko jsme došli; 
Naše jedinečné místo v tomto vesmíru a ve schématu přírody věcí; závratné výšky jsme již 
dosáhli, a jak s naší současnou technologií a inteligence můžeme rychle a cíleně stoupat ještě 
rychleji a výše než kterýkoliv z našich předků ani nesnilo. My nemůže stát jen jemnější a větší na 
naše úspěchy, ale můžeme nyní stala supermani, fyzicky, duševně a duchovně. To je opravdu 
podstata naší pozice: to není tolik, co jsme dnes, ale co bychom mohli snadno a rychle se stal s 
naší dnešní znalostí. Volba je na nás a cesta je otevřená.  

Při realizaci vlastního jmění musíme také brát upřímný inventuru našich silných a slabých 
stránek.  



Naše slabost. Pojďme se stručně uvést naše slabosti znovu (my jsme učinili opakovaně v této 
knize). Je to naše alarmující slepota realizovat naši jedinečnou hodnotu a rozdíl, který nás 
odděluje od Židů, negři a dalších bahenních závodů. Přidejte k tomu naši slepou ochotu a 
idiotské horlivostí na podporu a dotovat našim nepřátelům, naše rozmařilé tendenci se 
záměrně vyhodit naše vlastní obrovské výhody ve prospěch našich nepřátel, to vše ve jménu 
lásky a fair play, a ocitáme se ve většině nejisté postavení zániku jsme byli v od počátku evoluční 
historie.  

Řešení. Nic z toho třeba. Stejně tak je naše pozice (v tomto okamžiku) nevratné. Musíme si 
uvědomit následující aktiva stále vykazují i nyní:  

Existuje stále více než 500 milionů z nás na této planetě (v závislosti na tom, co kritéria 
používáme při kreslení čáry).  

Jsme přirozeně nejvíce inteligentní a vynalézavý Race lidí, a největší bojovníci, jaké svět kdy 
poznal.  

Na rozdíl od Židů, kteří jsou přirozeně paraziti, jsme velmi soběstačné. Na rozdíl od negři a 
dalších bahenních závodech jsme nesrovnatelně schopné produkovat více než 
dostatečný potravin pro vlastní potřeby, stejně jako oblečení, přístřeší a jiné hmotné 
pohodlí. Stručně řečeno, zatímco Židé, negři a bahenní závody potřebují, abychom 
přežili jsme, bílé rasy jsou velmi soběstačné, a je třeba nikoho jiného. Ve skutečnosti 
bychom dařilo tisíckrát lepší, kdybychom se zbavili všech miliard parazitů, které jsou 
nyní vysává život a potravu z naší práce, produktivity a inteligence.  

Zrušte pavučiny! Takže na závěr, milí Bílé Rasové Soudruzi, dejte nám vznikají! Pojďme vyčistit 
pavučiny z našich mozků! Pojďme uspořádat. Pojďme probudit naše spící bratry a sestry a 
navazovat bílá rasa v mocnou bojovou sílu , abychom mohli realizovat skvělou budoucnost, že 
příroda předurčen pro nás na prvním místě. Osamoceně jsme a máme geny. Je naše svatá 
povinnost chránit naše genofond, rozbalte ji a aktualizovat jej v každé následující generaci.  

To je naše víra a program. To je účel, pro kterého C hurch O F T HE C REATOR byl organizován 
na prvním místě. Pojďme kupředu!  

C REATIVE C REDO # 27  

P ROTECTING OUR G VSV P OOL  

Naším prvořadým cílem. V naší víry jsme opakovaně uvedl, že centrální cíl  

C REATIVITY je přežití, expanze a Rozvoj bílé rasy. Mluvili jsme o bílé rasy, o našich drahých 
krevních linií, a jak uvažujeme bílé rasy jako většina nevyčíslitelné hodnoty na tváři země.  

. Geny Priceless , co je skutečně zásadní pro to všechno je klíčové slovo: G ENES . Je to naše 
geny, které jsou nejcennější. Je geny bílé rasy, které jsou v nebezpečí, že budou vyhubeni z 
povrchu Země. Je to naše kolektivní genofondu , že Žid se vytrvale snaží snížit na kvalitu i 



kvantitu, a nakonec zničí navždy. Je to vášnivý odhodlání C hurch O F T HE C REATOR , aby se 
zabránilo této strašlivé katastrofě z vůbec děje. Ve skutečnosti je naším hlavním osud obrátit 
stoly na našem ničitele, k tomu, aby mu neškodný a dělat zatraceně jistý, že ani Žid, ani žádné 
jiné bláta závodů bude ještě někdy bude schopna ohrozit genofondu bílé rasy ,  

Potenciální ještě větší. V plánu ze svých genů je zastoupena jasněji, co opravdu jsou než jedné 
fyzické verzi sebe sama, které se vyvinuly do reality. Je tomu tak z mnoha důvodů. Co jste 
nemusí nutně představovat plný potenciál toho, co mohlo být. Tam by mohl být nepříznivé 
podmínky způsobené zářením, drogy, nedostatek správné výživy, etc., během devíti měsíců 
před jste se narodili a byli stále ve stádiu plodu. Tam by mohl být nepříznivé podmínky, které 
poškrábané nebo zakrnělé nebo zabránit svůj správný vývoj poté, co jste se narodili. Možná jste 
prošli několika trýznivých válečnými zážitky, byl snížen na uzlíček nervů, nebo přišel o ruku nebo 
nohu, nebo oko, nebo trvale zmrzačený v jiné formě.  

Aniž by nutně prochází zkušeností a drastické jak uvedeno výše, nějaký způsob, jak se na to 
díváte, průměrný člověk skrze nehody životního prostředí, nesprávné výživy, nebo jiných 
faktorů, je obvykle méně než potenciál svých genech.  

Geny Tenacious. Nicméně přes všechny stringencies války, hlad, oheň a povodeň, špatnou 
výživou, nedbalé zneužití našich duší a těl, a obecnými nástrahami života, naše geny obvykle 
dodávají prostřednictvím více či méně bez úhony a neporušený. Tím v žádném případě mám na 
mysli naznačit, že naše geny nemohou být poškozeny. Určitě může, a v žádném okamžiku v naší 
historii byly skutečně více zákeřně napadl přes ozáření, LSD a jiné podivné a nebezpečné drogy 
a jiné zneužívání, které jsou náchylné k našemu technickému věku. Ale přesto, navzdory všem 
řádění napadení a moderní technologie, naše geny i nadále udržovat ideální plán o sebe pro 
reprodukci budoucích generací.  

Součet našeho původu. Nejen, že naše geny představují to, co jsme, ale ve velmi malém balení, 
které představují celkový součet všech tisících charakteristik tisíc, ano miliony, z našich předků, 
kteří žili před námi, a jen proto, z nichž žijeme dnes. Dokonce i nejsložitější počítače dnes by asi 
těžko komprimovat tolik tisíce charakteristik milionů různých jedinců a úhledně dávat je 
dohromady do úhledného malého miniaturním balení, jako je naše geny. Když vezmeme v 
úvahu, že každá buňka v našem těle má kompletní sadu genů, které jsou duplicitní plán z nás a 
že průměrná tělesná dospělý obsahuje asi sto biliónů buněk, můžeme si pomoci, ale žasnout 
nad tím, co báječný systém Nature navrhl. Nechceme jít do biologické pojednání chromozomů, 
genů a buněk a nádherné designu obsaženou v nich, protože jsme krátce již zabýval této 
fascinující téma v bývalém kapitole.  

Kolektivní genofond. Co jsme zde zájem konkrétně v této kapitole je naše kolektivní genofond, 
celkový genofond jedinečné a nesrovnatelné bílé rasy. Když mluvíme o nejcennější hodnotou na 
tváři země, mluvíme o kolektivní genofondu naší rasy. To musíme chránit, bránit a chránit nade 
vše. Je nenahraditelný, a jakmile pryč, nikdy nemůže být znovu obnovena.  

Genofond ohrožen. I když ne všichni jsou ve stejné kvalitě, stále existuje pět set milionů lidí, více 
či méně, které nesou geny bílé rasy ve svých chromozomů. S takovým obrovské bazénu, měli 
byste myslet, že náš genofond bude v bezpečí převést své jedinečné vlastnosti na celou věčnost. 
Nic nemůže být dále od pravdy. Hořká skutečností je, že genofond bílé rasy je nyní pod silným 



útokem ze všech angles- úplně smršťování, znečištění, ředění, a dál a dál degeneraci, jak jsme 
upozornili v našem kapitole o genetice.  

Nejschopnějších nemusí být nutně přežili. Bohužel, v přírodě, to není nutně "nejschopnější", 
které přežijí, nebo to nejlepší, je to spíše těchto druhů a jedinců druhů, které jsou nejvíce 
vybavená přežít. Rozhodně podle našich měřítek ani švába, ani na žralok lze považovat za 
inteligentní, kreativní, produktivní, estetické, nebo některého z desítek dalších kritérií, podle 
nichž bychom soudit zvíře za "nejlepší." Ale oni přežili ve své základní podobě za stovky milionů 
let, no znamenat feat z vykonané práce žádnou normou.  

Další dvě generace kritická. Stejně tak je mezi rasami lidstva. Bílá rasa, ačkoli to je lepší v 
inteligenci, kreativitu, produktivitu, při vytváření civilizací a mnoho jiných velkých a významných 
aspektů, stále nemá pojištění vůbec, že to přežije příštích sto let, natož další milion let. Ve 
skutečnosti, to je otázkou, zda budeme přežít další dvě generace. A v tom spočívá velkou 
tragédii bílé rasy.  

Tragédie Římanů. Když jsme v předchozí kapitole se podíval na historii velkého římského lidu 
před dvěma tisíci lety, jsme zjistili, že měl všechny znaky jedinečný a pozoruhodný závod, který 
měl žil věčně. Oni byli velmi inteligentní, kreativní, konstruktivní, statečný, agresivní, logické, 
praktické, velký stavitelé, organizátoři a práva dárců, nemluvě o jejich bezkonkurenční 
schopnosti v umění války. Byli opravdu jedinečné a nadaných lidí, a to jak fyzicky, tak duchovně. 
Přesto na konci letopočtu prvním století, kdy Řím byl u jejího vrcholu, Římanů, sami byli všichni 
ale zaniklý. Závod, který stavěl největší civilizaci a největší říši sám zmizel ze scény. Proč? 
Protože ti samí lidé, kteří vybudovali nejlepší genofond všech dob nebyli ani informováni o svém 
genofondu, ani oni instinktivně přijmout žádná opatření k jeho ochraně.  

Dokonce i němý zvířata lépe poznat. To druhé je velmi podivné. Dokonce i nejhloupější zvíře, 
pták, nebo hmyz, ačkoli to má žádnou představu o "genofondu," dám tam namáhavá útrapy 
skrz větší část svého života na ochranu a rozšiřování své vlastní genofond. Ne všechny uspět, a 
některé druhy jako dodo a dinosauři jsou nyní zaniklé, stejně jako kdysi nádherné Římané.  

Vzbudit bílé rasy! Jaký rozdíl by to dělali v případě, že Římané měli rasově zaměřené 
náboženství, jako je C REATIVITY ! Jaký obrovský genetický pokrok by byly provedeny v 
posledních dvou tisíc let!  

Tak ať to být poučením pro nás. Můžeme být nyní na cestě k zániku, ale tento proces je daleko 
od nevratné, pokud bychom ale probudit.  

Je to všechno náročné účel C hurch O F T HE C REATOR se probudit a vzbudit bílé rasy do akce. 
Chceme, aby jasně stanovila alternativy tak jasně, že i nejhloupější a neinformovaný naivita 
nemůže pomoci, ale viz obrázek. Chceme vzbudit každého člena bílé rasy, aby se stal ohnivý, 
vroucí partyzán v obraně bílé rasy a zničení svých nepřátel.  

Second Chance náš poslední. Slavná Roman závod a jeho nepřekonatelný genofond jsou pryč. 

My, žijící bílé rasy, mají druhou šanci, a to bude pravděpodobně náš poslední. Pojďme se proto 

shromáždit a uspořádat. Jsme nejen chtít zachránit náš genofond, ale chceme ji rozšířit, a 



přispívat stále jemnější kvality se tak, že budeme plnit skutečně velkých osud Příroda má v 

obchodě pro nás. 



C REATIVE C REDO # 28  

C REATIVITY A E UGENICS  

Klíčem k našemu programu. Pokud existuje jedno slovo, které lze považovat za klíč k našemu 
hnutí, které slovo je eugenika. C jsme REATORS věří nejen v mysli způsobné ve zdravém těle, ale 
věříme, že v intenzivním, zdravé závodu, kdy zlepšování, neustále postupující do stále vyšších 
úrovní nebo dokonalosti.  

Co je Eugenika? Před padesáti lety to slovo bylo mnohem více zvyklí a pochopil, než je tomu 
dnes. To by se zdát zvláštní, protože v posledních 50 letech jsme udělali obrovské pokroky ve 
všech vědách, včetně buňky samotné, subjektu jsme vysvětlili v předchozí kapitole.  

Na rozdíl od toho židovského programu. Proč je tedy eugenika takový zapomenutý slovo? 
Protože samotná myšlenka, že objímá je v rozporu s ďábelským židovského programu 
závodního míchání, z mongrelizing bílé rasy do zapomnění. Židé chtějí zahladit nápad a samotné 
slovo, takže to nebude ani přijít k diskusi.  

No Born. Eugenika pochází z řeckého slova eugenes , což znamená dobře narozena. Jednoduše 
řečeno, Eugenika znamená rasové Zlepšení vědomým mohou dobře cílené úsilí.  

Je nedílnou součástí našeho C REATIVITY hnutí neustále zlepšovat rasové kvality přírody Finest- 
velká bílá rasa. Tím máme na mysli dělat vědomým, inteligentní a smysluplného směru tak, že 
každá generace našich lidí bude jemnější než předchozí generace.  

Určení naše kritéria. Tak jaká kritéria jsou naše cíle? Tato otázka, která všechny židovské mysli 
rušičky pořád říkám nás je nemožné odpovědět a nemožné smlouvy, není ve skutečnosti tak 
složité vůbec. Pokud bychom se na to dívat z pohledu toho negra anebo s Hind je, nebo indický, 
Or židovského pohledu, ano, to by bylo nemožné, aby se dohodly. Ale vrátíme k té již dříve 
uvedené základní koncept- nikdy přes eyes- hadího bychom C REATORS prohlédnout vše od 
bělocha pohledu období.  

. Naše cíle Podíváme-li se to z našeho úhlu Zobrazení- jediná, která matters- jsme pro budoucí 
závod, který je:  

Bílá a očistil všechny stopy některého z bláta závodů.  

Stále více Intelligent. Zatímco průměrné IQ bílé rasy je nyní přibližně 100, mohli bychom 
snadno, za pár set let, zvýší, průměrně 150 a vynikajících géniů dosáhnout tak vysoké 
jako 250 a mimo ni.  

Zvuk Minds stejně jako Intelligent. Tím máme na mysli duševně zdravá, bez neurózy a 
dalších nemocí mysli. Inteligenci a duševní zdraví nejsou synonyma, protože mnoho 
vysoce inteligentní lidé trpí duševní chorobou. Máme na mysli ke snížení tohoto 
postižení na minimum v naší budoucí bílé společnosti. Chceme, aby naši lidé energický, 



šťastný, optimistický a mající dobře upravené osobnosti. Chceme, aby nadšeně být 
schopny vyrovnat se s, a užívat si života.  

Fyzicky zdravé orgány. Chceme zvýšit budoucí generace šťastných, zdravých dětí, silný, 
sportovní a postrádá mnoho vad, které jsou plíživé do našeho rasové tělo jako celek. 
Chceme, aby k odstranění těchto defektních genů , které jsou semena současné i 
budoucí trápení rodičům a závod jako celek. Chceme, aby budoucí generace dětí, které 
se narodily být bez vrozených vad, jako téměř 100%, jak je to možné. Chceme, aby 
vyrůst do silné, zdravé, krásné a atletické exemplářů našeho jemného rasy.  

Chceme také, aby se staly esteticky jemnější jako každá generace postupuje - muži, aby se 
více pohledný a mužný, ženy krásnější a ženský.  

V N Povaha " S E terních R ELIGION jsem předpověděl, že když bílá rasa bojoval o kontrolu 
nad jeho osud z rukou Židů a cvičil genetické šlechtění, že během příštího století se 
průměrná Bílý muž a bílá žena by bylo nejen hezčí a krásné (v tomto pořadí), ale také o 
něco vyšší. Na další přemýšlení, zvyšující se výška není změna žádoucí a není jedním z 
našich dlouhodobých cílů. Inteligentnější, určitě. Hezčí a hezčí, ano. Zdravější, absolutně. 
Více atletický, ano. Ale vyšší je relativní rozměr. Šest-noha muž by byl krátký, kde 
průměr je sedm noh a sedm-footer by být krátká, pokud je průměr dosáhl deset stop. 
Závod by se mohl stát nekonečné. Mohli bychom dosáhnout 10 stop, 15 stop, 20 stop, 
ale to by bylo naprosto zbytečné a sebezničující. Domnívám se proto , že výška, stejně 
jako velikost obecně zůstat přesně tam, kde ho pohodlně se v současné době.  

Dočasné opozice. Práce proti nám v dosažení těchto cílů velmi žádoucí výčtu jsme dnes 
vyrovnány proti nám některé z nejmocnějších sil na světě. Oni jsou:  

Nejzákeřnější ze všech těchto sil je mezinárodní židovská síť jehož historické cílem bylo po 
staletí - jako je tomu dnes: k down-plemeno a mongrelize bílá rasa do zapomnění, aby 
jim překroutit do morbidní, odstoupil, němý stádo šelem , snadno manipulovat a 
ovládat. Bohužel jejich program je silný, dobře naplánované a dobře financované av plné 
obrátky dnes.  

Křesťanských církví. Každý vyznání a zásada, že křesťanství se přihlásil za posledních 17 
staletí ovlivňoval naše myšlení směrem dolů chov naší rasy. Křesťanství neustále a 
neustále rozhýbe proti fit a kompetentní a řídí náš zájem a sympatie k pomoci zastavit, 
chromé, slepé, chudí v duchu blbci a idioti, takovými učení jako " Blahoslavení chudí 
duchem " (blbci); " Blaze tichým, neboť oni zdědí zemi. " na to bychom C REATORS říci - 
ne, jestli můžeme pomoct. Samotná myšlenka, že jsme si všichni rovni v očích imaginární 
strašidlo je jen dalším re-hash starého židovského rovnostářskými podvod znovu a musí 
nevyhnutelně vést k závodu míšení.  

Sama civilizace. Jak jsme diskutovali v předchozí kapitole, zatímco v laboratoři přírody 
ztracené existence se neustále vyřazena z civilizace uloží Misfits přes charitu, lékařské 
pomoci a dotací tak, aby Misfits přežít chovat více Misfits. Zatímco my C REATORS jsou z 
celého srdce civilizace - White Man ' s civilizace - můžeme tak přímý civilizace, která 



pomůže up-množit závod, nikoli dolů vychovávat. Jak to můžeme udělat, dojdeme k o 
něco později v této kapitole.  

Špatně nasměrované pokrok ve zdravotní techniky vyrábí géniem bílé rasy. Bohužel, stejně 
jako mnoho jiných věcí vytvořených génia naší rasy, tento pokrok byl obrácený ku 
prospěchu našich nepřátel a směrem dolů pro chov náš vlastní závod. Stejně jako 
civilizace, " lék " pracuje proti Nature ' procesu ze dne utracení z The Misfits, a naopak, 
uloží Misfits znovu množit a množit jejich vady do genofondu naší rasy. Na druhou 
stranu, tato zdravotnických technologií a podpora převedena do zaostalých bláta závodů 
na světě způsobila populační exploze takové, jaké svět nikdy neviděl. Vzhledem k naší 
medicíny, naše jídlo, a naší charitě, že bahno závody na celém světě podobně jako 
pískomilů a potkanů jsou reprodukční fenomenální rychlostí a doslova tlačí bílé rasy z 
povrchu zemského. Opět chceme uvést důrazně budeme C REATORS nejsme proti 
správný druh pokroku v lékařských věd. Jsme pro zdravý Living, jak jsem již podrobně 
uvedeny v předchozích kapitolách. Ale jakmile bílá rasa je opět pod kontrolou svého 
vlastního osudu budeme dělat zatraceně jistý, že zdravotní vědy budou použity ke 
zlepšení bílé rasy, ne dolů plemeno jej, a za druhé, že nebudou použity k pomoci rozšířit 
naši nepřátelé bahno závody. Jsme také stanoveno, že taková věda nebudou využity k 
čím dál stavět větší a větší zátěž ztracených existencí. Nemáme ' t chtít mít budoucí 
populaci složenou stále více lidí, kteří jsou závislí na drogách a umělých mechanických 
zařízení pro udržení a prodloužit v nejlepším případě ubohou existenci.  

The White Man ' s Přirozená tendence k soucitu je Achillovou patou, která byla jeho vlastní 
nejhorší nepřítel někdy protože židovský křesťanství dobyt a zničen Římany. Zatímco 
každý jiný druh v přírodě instinktivně odmítá a porážkám ven Misfits, bílá rasa hloupě 
dělá pravý opak.  

Současnost antikoncepční metody a postoje. Vzhledem k tomu, že trvá určitou inteligenci 
používat antikoncepční prostředky vůbec, opět je to nejméně inteligentní, kteří nemají 
ani disciplínu ani know-how v oblasti jejich použití. V důsledku to mělo ničivý dopad na 
snižování porodnosti inteligentní segmentu bílé rasy jako celek, vzhledem k tomu nemá 
žádný odrazující účinek na negry, hinduisté, Mexičané a dalších závodů bláta.  

* * * *  

Zhoršení genofondu musí zastavit. To jsou tedy hlavní síly vyrovnané proti nám, i když existuje 
řada dalších drobných faktorů, které přispívají ke zhoršování a znečišťování našeho genofondu. 
Faktem je náš genofond se rychle zhoršuje a míříme k slopového pail- pro degenerovaná lidstva. 
Naši nepřátelé mají v úmyslu, že by to mělo být tak. Sir Cyril Burt L., anglický psycholog 
nejaktivnější mezi první světové války a druhé světové války, poznamenal, že anglická IQ klesá 
ve výši 1,5 až 2 bodů za generaci. To bylo před druhou světovou válkou. Co se stalo v Anglii od 
druhé světové války se příliv invazi z bahna závodů byla naprostá katastrofa. Ale i při rychlosti 
před druhou světovou válkou můžeme vidět, jak i Britové, pokuta lidí, před invazí z bahna 
závodů, byly down-chov se do blbců v několika generacích.  

* * * *  



Za prvé získat kontrolu nad naším osudem. Doposud jsme uvedli (a) své cíle a (b) překážek, 
které leží v naší cestě. Tak co s tím můžeme dělat?  

První věc, kterou musíme udělat, je samozřejmě pro bílé rasy znovu získat kontrolu nad svým 
vlastním osudem a rozbít, že kontrola ze z rukou našich židovských torpédoborců. Za účelem 
dosažení tohoto, C REATIVITY musí a bude stát univerzálním náboženstvím bílé rasy. Většina z 
toho, naše W HITE M " S B Pohledové , je zaměřena na dosažení tohoto cíle a dosáhnout ho 
budeme. Dokud nebudeme dělat žádné další problémy mohou být vyřešeny, a bílá rasa bude 
odsouzena k mongrelization, ničení a zapomnění.  

Program pro genetické Přechod. V této kapitole chceme naznačit jasněji, jak hodláme realizovat 
náš program eugeniky , jakmile jsme dosáhli kontrolu nad našimi vlastními vládami a vlastního 
osudu.  

V první řadě budeme fyzicky odstranit cizí závodů bláta z našeho středu. To zahrnuje negry, 
Židy, čínské, nebo cokoliv ze všech bílých zemí, ať už se jedná Anglie, Francie, Švédsko, 
Německo nebo Spojené státy. Musí být vyloučen, stejně jako lidské tělo identifikuje a 
vyloučí choroboplodné zárodky, bakterie, viry a cizích těles ze svých vlastních buněk.  

Musíme podpořit více žádoucí vzorek naší vlastní rasy mít více dětí. Ty páry, které jsou 
zdravé, inteligentní a dotoval s více požadovanými vlastnostmi je třeba podporovat mají 
větší než průměrné rodiny s dětmi. Vzhledem k tomu, v naší současné zkažené 
společnosti právě tito lidé mají nejmenší rodiny, jak je můžeme podpořit? Jedním z 
kroků v tomto směru je rasové povědomí, jak podporovaný v tomto náš W HITE M " S B 
Pohledové . Je to přirozená touha po zdravé páry mít dobré velikosti rodiny. Je židovskou 
propagandu o populační exploze (ve kterém Židé, aby se inteligentní lidé pocit viny, 
zatímco němých králíčky Don ' t péči a jen množí stejně), který způsobil zásadní omezení 
distribuce velikosti rodiny v těch samých páry, které by měly přispět k zdokonalení naší 
rasy. Pokud by se tento psychologický stigma zvrátit, že by výrazně pomoci při podpoře 
jemnější druhy naší rasy. Druhým faktorem je naše současná ekonomická šílenství. Je 
tloukl domů, že každé dítě by mělo jít na vysokou školu (což je velmi nadměrně 
jmenovitý výkon), že čím více úspěšné mladé páry potýkají s hrůzou finanční břemena 
budou muset převzít tím, že i průměrné velikosti rodiny. Na druhou stranu, co se 
podpory pro vyživované děti, šeků péče, a dalších státních dotací, negři nemohl ' t starat 
méně o své finanční odpovědnosti a začít chov jako králíci ve věku od 14 a nahoru a 
nechte otrávený produktivní White poplatníka nohu účet. Pokud se jich týkají se více 
malé parchanty, které produkují, tím více kontroly sociálního zabezpečení.  

Dvojí. Takže Odpověď je dvojí: (a) podporovat naše nejlepší bílí lidé mají větší rodiny tím, že 
přijala jako náboženská ctnost, a (b) struktura ekonomický systém tak, že nejžádanější páry 
budou trpět žádnou ekonomickou zátěž tím, že přispěje jemné děti do naší rasy.  

Přimět méně vyvolených bílé rasy mít menší rodiny.  

Nakonec budeme muset čelit skutečnosti, že i ve světě zcela bez bláta závodů (to je ale krásný 
den!) Budeme muset omezit růst populace. Jak jsme uvedli výše, násobení chovu je tak 
fenomenální, který začíná s jedním párem zamilovaných much na jaře, za ideálních podmínek 



by svět mohl být pokryt pevnou vrstvou much 60 stop tlusté na podzim. Čím více zdatní Bílá 
rasa budoucnosti, je extrémně schopný pěstování potravin a dodávat své další potřeby, brzy 
přeplnit svět do prostředí, které by způsobilo, že život ubohý břemeno spíše než radost 
pohledět.  

Žádná budoucnost přeplnění. To musíme bránit, a jediná odpověď, samozřejmě, je 
antikoncepce. Když jsme dosáhli optimální populaci bílých lidí, že tehdejší vedení pokládá za 
žádoucí (řekněme jedné miliardy, nebo bez ohledu na dobu a podmínky diktovat) je růst 
populace by pak byl vyřazen do stabilní situace. Tvrdí se, že rodiny mají v průměru 2,3 dětí 
představuje ZPG Protože v té době (jako vždy), že by bylo instinktivní touhu mnoho z méně 
žádoucí vyšší než toto číslo, budeme nakonec muset přijít k Genetic systému třídění, systém 
není na rozdíl od toho nyní zaměstnán v armádě fyzické zdatnosti. Na síle jejich fyzické, duševní 
a genetické vhodnosti každý kandidát na manželství by měla být poskytnuta genetické 
hodnocení kartu s uvedením limitu počtu dětí, které by mohly mít. Vzhledem k tomu, oba 
partneři mohou mít různé kvalifikace, to nabízí žádný zvláštní problém, protože jejich počet by 
mohly být začleněny do konečné hodnocení pár. Tato hodnocení by také musela být upravena 
čas od času na celkovou celkovou situaci obyvatelstva.  

To vše může znít příliš složité, ale s moderními počítači a nejlepším zájmu bílé rasy na mysli, Bílý 
vedení časů by měl setkat s žádné zvláštní potíže vůbec.  

Sterilizace nevyléčitelné Misfits, idioty a geneticky nemocné. Možná to zní drsně v dnešním ' 
s světě zkroucené myšlení a nedbalý sentimentality, světě, který bude plakat krokodýlí 
slzy o osudu 50 černý jeřábů, ale zajímá jen málo o mongrelization a zánik velké bílé 
rasy, Nature ' s Finest. Neexistuje žádný větší smutek nebo zátěž, rodiče (a společnost) 
mohou trpět, než mít idiot narodí, nebo vadný dítě narodí, a neutěšený vyhlídky na péči 
o to prostřednictvím svého bídného života na příštích 60 let nebo tak nějak.  

* * * * *  

Součástí našeho náboženství. To je to, co chceme dosáhnout. To je to, co bílé rasy budoucnosti 
bude chtít dosáhnout. To je nejlepší nastavit ho v písemné formě a zapustit do našeho 
náboženství v tomto okamžiku. Eugenického programem naší rasy je nesmírně důležitou 
součástí našeho náboženství, a to nám sluší vědět, kam jdeme.  

Fantastický potenciálu. My bílé rasy samotné jsou hrdými nositeli božské semeno. Sám máme, 
že velký potenciál , který přes dlouhý proces evoluce přírody se implantuje do našich genů. 
Stejně jako časný americký (bílá) průkopník ji viděl, jak jeho osud manifestu postavit Bílou říši 
od Atlantiku k Pacifiku, to je osud manifestu současné generace bílé rasy usilovat o splnění této 
úžasné možnosti, že příroda má tak hojně obdařen do našima genů s vyloučením všech 
ostatních. Musíme v první řadě přežije, za druhé, rozšířit převzít veškerou dobrou zemi této 
planety, a za třetí, zlepšit naší genetické Kvality do stále větší heights-, aby se stal super člověk 
budoucnosti a oslňující mimo ni.  

Staří Řekové Cvičil eugeniky. Myšlenka eugeniky není nová. Sparťané starověkého Řecka zpět v 
pátém století před naším letopočtem byly již vědomi a cvičil mnoho z toho, co dnes 
navrhujeme.  



To je můj názor, že psychicky, esteticky a kreativním staří Řekové z doby před 2500 lety byly ty 
nejlepší a nejvíce inteligentní lidské bytosti, který kdy žil. Naším cílem je zachytit nejen do jejich 
měřítek, ale jakmile jednou plně uchopit a realizován náš program eugeniky, aby daleko předčí 
úroveň ušlechtilých Řeků. A nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je, že to zasazen do našeho 
samého náboženství.  

Obrovský požehnáním pro bílé rasy. Co požehnání to bude pro budoucí lidstvo! Kolik více 
žádoucí bude svět jemné, zdravé, krásné, jednotlivci snadno schopen zvládnout, než degeneruje 
svět bláta závodů (jako je Indie nebo Haiti) kteří žijí ve špinavých špíně, hladu a nemocí, ale 
množí až na hranici jejich živoření.  

* * * * *  

The Dark Alternative. V další kapitole se chceme podívat na druhé straně obrázku, černé 
alternative- svět zamořen negrů. Chceme-li studovat tyto ohavnosti spodní příčce závodu 
"lidské" a zajistit, abychom pochopili, co to je, že Židé mají v úmyslu "integrovat" nám. V 
kapitole následujícím negry chceme přejít přímo k největšímu učitel all historie, a uvidíme, co se 
stalo v tomto kdysi drahokam z Karibiku, San Domingo, nyní na Haiti, kdy černoši převzala bílou 
civilizaci.  

C REATIVE C REDO # 29  

W HO N EEDS N Iggers ? OR , E LIMINATION OF THE B LACK P Lague  

Černá smrt. Během středověku, byla Evropa znovu a znovu zameten zpustoší černý mor, také 
známý jako černá smrt. Některé z těchto epidemií byly tak zničující v jejich mýtného, že jeden z 
nich, během 1348-50, zabil polovinu populace v Evropě.  

Se zálohou vědy a objevu mikrobů, bakterií a virů, Bílý muž se naučil zdolat v rámci snadno 
zvládnutelných mezích dříve ničivé řádění přenosnými nemocemi, včetně černý mor.  

Tam je, nicméně, další projev černý mor dnes bílá rasa nebyl naučil ovládat nebo dobýt, a to nás 
ničí jistěji a dokonaleji než černá smrt středověku kdy udělal. Epidemie středověku alespoň měl 
několik konstruktivní a vyrovnávací nežádoucí účinky: (a) je stále dolů populační exploze (b) 
vyřazeno z slabší a menší elementy populace. Ti, kteří přežili, čímž zlepšila genetické kvality 
celkového genofondu, a (c) také vyvinula vyšší odolnost vůči nemoci samotné mezi svými 
přeživších.  

Mezitím today- Black Rot. Současný metla v podobě černý mor uprostřed bílé rasy nemá takové 
prospěšné kompenzace. Dnešní Black Plague je napsána negry. Je to hrozivější, více smrtelný a 
trvalejší než černá smrt ze středověku kdy byla. Dnes negři v Americe (také v Anglii a jinde) se 
množí v výbušné a nevídanou rychlostí. V Americe srdce většiny bývalých velkých měst, 
postavený génia bílého muže, jsou převzaty negrů. Ve Philadelphii, New York, Detroit, Los 
Angeles, Oakland, Cleveland, Newark, abychom zmínili alespoň některé, černá hniloba stanovila 
v. Naše kdysi hrdý kapitál, Washington DC, nyní zhoršila do bodu, kdy je téměř úplně černé. 
Ukázalo se do nebezpečné, kriminality zamořené černé džungle, ve kterém černé zvířata lovu a 



kořisti. Zločin je na denním pořádku a pod kontrolou, a kdysi bílé obyvatel, kteří postavili město 
už dávno uprchli do odlehlých předměstí. Dokonce i kongresmani, kteří musí dojíždějí do centra 
vlády, činíte tak na katastrofální ohrožení života a zdraví.  

Niggerization z našich měst. City poté, co město má nyní černou starosta, a pokaždé, když 
taková je volen, židovský tisk zazpívá v jásot a hlasitě tleskají "historický" událost. Co Židé jsou 
opravdu tleskají je rozdělení a rozpuštění bílé rasy. Židé, kteří nejsou bílé, ale semitský a žluté 
Asiatics, nenávidí bílé rasy s patologickou vášní, jako tomu bylo Římany z před 2000 lety, a jejich 
nejvroucnějším cílem je mongrelization a zničení bílé rasy.  

* * * *  

Negři jsou negři. Používáme termín "nigger" záměrně v této knize a doporučujeme jeho využití v 
běžné konverzaci a spisy členy naší církve. Jak jsme již bylo uvedeno v předchozí kapitole, druhý 
nejhloupější tvor na povrchu země je ten, kdo nemohou nebo nechtějí uznat své nepřátele a ta 
nejhloupější ze všeho je, že bytost, která bude aktivně spolupracovat s jeho nepřáteli k ničení ze 
své vlastní rasy.  

Smrtelných nepřátel. My C hurch O F T HE C REATOR uznat negry za nejpřednější mezi našimi 
smrtelných nepřátel, s Židé přičemž nejvyšší prioritu. Považujeme všechny barevné závody jako 
vážnou hrozbu pro naši další existenci na této planetě, ať už jde o černé, žluté nebo hnědé. V 
součtu budeme používat termín "závodů bláta" v protikladu k bílé rasy v celé této knize. Celá 
kolekce čínštině, japonštině Židů, Polynésany, na mongrelized Mexičané, Indů, negrů a cokoli, 
jsou odlišně non-bílé, a proto jsou zařazeni do této sbírce známý jako bahenní závodů na světě. 
Příroda učinil jim věčně naše smrtelné nepřátele, ať se nám teď to uvědomujeme nebo ne. Je 
úkolem C hurch O F T HE C REATOR , aby bílé rasy akutně vědom této skutečnosti a vzbudit ho 
do akce.  

* * * *  

Spodní část žebříku. Ze všech těchto ras, černí negři Afriky jsou bezpochyby na nejnižší měřítku 
žebříku pochybovačně zvané lidstvo. My z C hurch O F T HE C REATOR odmítají jakoukoli 
společného jmenovatele rasovou s negry, stejně jako my, pokud jde opice. Považujeme je za 
jeden sub-lidské, nebo humanoid, a uznat jako je blíže k živočišné říši než jakéhokoli druhu 
lidstva jako příklady jsou bílé rasy. Jsme pevně slib záměrně vylučovat z těla bílé rasové 
Společenství a navždy se zabránilo pronikání a směsi s naším rasové těla. Jakákoli společnost, 
která nedokáže vylučovat své odpady brzy zemře. Pro nás, negři jsou černé jed, a považujeme 
židovské cíle čerpání černou krev Afriky do žil bílé Ameriky jako nejvíce ohavný a zbabělý zločin 
někdy spáchaný v celé historii.  

Nepřátelství, pohrdání a výsměchu. Jedním z prvních kroků při střežení naši rasu z takové 
katastrofické ohavnosti je mít správný postoj k negry. Websterův slovník definuje "negr" jako 
"vulgární, urážlivé období nepřátelství a pohrdání The Blackman." Velmi dobře. Budeme 
akceptovat. To je přesně to, jak se cítíme kolem negrů a přesně popisuje, co bílý muž je správný 
postoj by měl být vůči těmto zvířatům. Náš postoj k negrů za všech okolností musí být jedním z 
nepřátelství, pohrdání a výsměchu. Musíme myslet, pokud jde o: do pekla s negry, k čertu s 
Židy.  



* * * *  

Naprostý Savage. Jak již bylo řečeno, černá africká představuje nejnižší měřítko v lidském 
žebříku, pokud může být v lidském skupiny vůbec. My z C hurch O F T HE C REATOR věří, že si 
nezaslouží klasifikaci "člověk", a to z dobrého důvodu. Po celou dobu zaznamenané historie za 
posledních 6000 let africký byl vynalezen nic. Nemá ani tolik jako vynalezl kolo, ačkoli on měl 
dostatek příležitostí, aby ji zkopírovat z tisíců Egypťanů Bílé lety. Nikdy se naučil plést tkaninu, 
ačkoli to taky mohl dozvěděl před tisíci lety z Bílých Egypťanů. Nikdy domácký jediné zvíře. Jeho 
jediný způsob přepravy zboží byla jeho tvrdá, Burry hlavu jako prostředek svozu. Nikdy 
pokročila nad rámec stanovený společným bahenní chatě jako prostředek k úkrytu, jehož 
konstrukce je sotva nad rámec, který byl postaven bobry nebo ondatry. Nikdy produkoval psaný 
jazyk. Prakticky jediný obchod, kterou kdy oddával je obchodování slonoviny, korálků a otroky, 
jinými slovy, prodeje a obchodování s vlastními příbuznými.  

Negři A míšenců. Černý Afričan je neschopný, líný a hloupý. Je naprosto neznalý koncepce 
odpovědnosti a má sklony ke kriminalitě a násilí. Průměrná čistá černá africká negr má IQ asi 40 
bodů nižší než průměrná White. To dá jeho průměrnou hluboko pod blbče linky. Průměrný 
Američan negr, nicméně, je kříženec, nebo mulat, že nejhrůznějších ze všech bláta závodů poté, 
co se přizpůsobil velké procento bílých genů. Tito kříženci mají poněkud vyšší IQ asi 80, a to díky 
jejich bílé geny. To staví tyto kříženci jen na hranici klasifikace blbec, přičemž asi polovina z nich 
nižší a druhá polovina výše, v závislosti na výši jejich bílých genů.  

Plodný a extrémně nebezpečný. Negrem má určité vlastnosti však, že ho extrémně nebezpečný 
k dalšímu přežití bílé rasy. Zatímco jiných závodů, jako Indů, které uschl a zemřel při předjíždění 
běloch civilizace, je negr, na druhou stranu, přežil nejen, ale stejně jako u krys, prosperovala a 
násobí. On je tvrdý, odolný a přestože k ničemu ve všech ostatních aspektech, že je plodný v 
jedné oblasti výrobně že produkovat více negry.  

Z výše uvedených důvodů proto, že negr je němý, podřízená a těžké, on byl historicky dobře 
přizpůsobené pro otrockou práci v rámci směrů nadřazené rasy. Ze stejných důvodů on byl 
velmi užitečný a mimořádně nebezpečný nástroj v rukou věrolomná Žida, jehož stáří-old cílem 
bylo mongrelize a zničit bílé rasy. To byl Žid, za posledních několik tisíc let, sahající až do 
egyptských a římských dob, který byl především do obchodu s otroky, a táhl tyto černé zvířat do 
středu každého bílé civilizace s cílem mongrelize a zničit bílé rasy.  

Destroyer White civilizací. Tedy, historicky, a to prostřednictvím mongrelization negrem byl 
schopen zničit každý závod a civilizaci, který byl tak hloupý, aby ho přetáhnout do jejich středu.  

Žid využívá každý finanční, právní nebo propaganda znamená dnes mongrelize White Ameriku, 
aby pumpovat krev černé Afriky do žil bílé Ameriky. Žid tlačí tento program v plné síle a 
zuřivosti jedinečné v historii, a mohli bychom dodat, s ohromujícím úspěchem. Race míšení v 
Americe stala jeho nejvyšším svatou věc.  

Musí být očištěn. V nejvyšším zájmu vlastního přežití, Bílý muž musí očistit tento jedovatý prvek 
ze svého rasového těla a dopravit negry, všechny negry, zpátky do Afriky.  



Předtím on může udělat, Bílý muž musí nejprve získat kontrolu nad svou vlastní vládou a jeho 
vlastní osud. A před tím, než to dokáže, Bílý muž musí v první řadě narovnat své vlastní myšlení. 
To je to, co C REATIVITY je vše kolem.  

* * * * *  

Prime židovské cíle. Vzhledem k tomu, průměrný White buran je tak zcela zmatený a popletený 
o vztahu Žid-nigger na bílé rasy, dejte nám to hláskovat jasně. Po tisíce let Židé vedli 
neúprosnou (i když skrytou) boj proti všem gojimu národy světa. Goy nebo goyim je jejich 
termín pro všechny nežidů, a to je hanlivý termín znamenat "dobytek." Ale ze všech ras vždy 
bylo jejich hlavním cílem pro ničení a je dnes bílá rasa. Proč bílé rasy? Vzhledem k tomu, žid ví, 
že inteligentní a nesmírně schopný bílá rasa by jednoho dne mohlo probudit, zachytit jejich 
zrádné podvod, který bude organizovat jeho vlastní úžasnou sílu a zapnout Židů, jak dělal lid 
Německu za Hitlera. To je věčná noční můra Židů, a čím dříve se může snížit běloch němý mulat, 
budou překonány tím dříve toto nebezpečí Židům.  

. Mongrelization Toto zůstane věčným a konečným ambicí židovské rasy: na mongrelize, 
strhnout kdysi hrdého bílé rasy a aby jim podřízené mulat otroky.  

Vykořenit nepřítelem. Je to posvátný a nepolevující stanovení C hurch O F T HE C REATOR 
dohlédnout na to, že Žid nikdy nedosáhne svého cíle. Naopak, to je náš cíl a účel vykořenit a 
zničit Židy a negry před tím, než nás zničit.  

Organizovat bílé rasy. My z C hurch O F T HE C REATOR jsou odhodláni uspořádat úžasnou sílu 
bílé rasy a učinit svět navždy odolná proti mongrelization a zničení bílé rasy.  

Negři nástroje. Nebezpečný role negři hrají v tomto trojúhelníku je, že oni jsou prostředky , jimiž 
Židé plánují zničit bílé rasy. Vzhledem k tomu, Žid je parazit, nechce úplně vymýtit produktivní 
bílé rasy a tím zničit jeho husu, který udržuje snášející zlatá vejce. Chce se množit negry mezi 
bílé rasy, aby podporovaly rasovou-obalovny, sňatek a nakonec mongrelization bílé rasy do 
hnědého mulat, němý a podřízené, ale schopnější a produktivnější než černého afrického 
nigger. Tak žid bude mít stále to nejlepší z obou races- hloupý podřízenost a produktivitu pro 
své vlastní cíle.  

* * * * *  

Equality Swindle. K dispozici je v amerických dějinách žádný dokument, který byl více pomoci 
Židům v vytažení tento ďábelský kousek šikanování rasové míšení než ústavy samotných 
Spojených státech.  

Když "otců zakladatelů" napsal Deklaraci nezávislosti, které v něm vložen do očí bijící lež, 
chybu, která žila, aby nás trápí dodnes. Ovlivněn židovskou propagandou "Volnost, rovnost, 
bratrství" z Francie, kde byli Židé vaření piva revoluci, chtěli vložit do tohoto historického 
dokumentu nějaké krví míchání křik svobody. V návalu štědrosti, která byla překročena snad 
jen hloupost, ale velkodušně vložen do prohlášení, že hodně předznamenala frázi, "všichni lidé 
jsou stvořeni sobě rovni," lež tváří v tvář historii a přírodě. Po této nejednoznačné a 
podvodném klamu Židé postavili celou monumentální síť lží pro mongrelization bílé rasy.  



Nevěřil, že to sami. Můžeme být jisti, že "otců zakladatelů" sám tomu nevěřil. Ani oni ve svých 
nejdivočejších snech v úmyslu, že prohlášení rovnost by měla obsahovat černé negry jako je 
rovna sebe nebo bílé rasy. Oni sami vlastnili stovky otroků a kupovat, prodávat a obchodované 
je jako movitost. Jak by mohli mohlo znamenat, že oni byli rovná bílé rasy a pro sebe?  

Ústava považován za negry jako movitý majetek. Později, když se "otců zakladatelů" napsal 
ústavu (skupina pouze částečně totožné s autory Deklarace) neměli považovat negra jak se 
rovnat, ale stále jen jako movitost, podobně jako u dobytka, země, strojů, atd. nedali negři 
jejich "svobodu", ani dávají negři hlas, ani občanství, ani jakoukoli účast ve vládě vůbec. Je to, že 
pokud jde o nich není pravá? Sakra ne. Rovnost s negry k nim byl odporný hnus, není cílem má 
být sledován. To nejlepší, co udělal pro negry v rámci ústavy bylo poskytnout Bílého majitelům 
další hlasování "hodnoty" tři pětiny počtu hlavy negrů, které vlastnil v určování počtu 
Congressmen mají být přiděleny každý stát. To je vše. Žádný hlas. Žádná občanská práva do 
negrů sami.  

Nekonečná Závod-Mixing propagandy. Dnes, o dvě století později, slyšíme, že stejná lež "všichni 
lidé jsou stvořeni sobě rovni" dinned do našich uší v té či oné podobě znovu a znovu, v televizi, 
v rádiu, v novinách, časopisech a každý jiný způsob židovského sdělovacích prostředcích. Z 
miliard dolarů vynaložených na inzerci každý rok, téměř v každém inzerátu vidíme v televizi i 
jinde, vliv reklamy je tak nakloněný, že to dělá více ve snaze prodat závod míšení než pro daný 
výrobek inzerované. Téměř v každém inzerátu vidíme v televizi a jiných zemí ukazují, šťastně 
integrované černé a bílé, s malý černý negr obvykle brát přední středem pozornosti na obrázku. 
Být kladivem do našich mozků den a noc, mladí lidé, zejména začínají věřit pobouření, že rasa 
míšení je správné a přirozené věc.  

Nás vybourání. Mladými lidmi, být vnímavý a snadněji podvedl, jsou samozřejmě hlavním cílem 
Židů. Jsou to mladí lidé Bílé chtějí zvrátit do brát si negrů. Chtějí nás táhnout dolů někde u 
hanebného úrovni džungle obytného kanibalové sami. Zatímco Žid přesně ví, co dělá je naivní 
White buran nemá ani slabou podezření.  

Židé Supreme Rasisti. Zatímco všechny tyto závod na míchání propaganda je zaměřen na 
bělochy a hloupé negry, Židy tlačit zcela opačnou řádek svým vlastním lidem. Židé jsou žluté 
Semité, že rasově vědomi a fanaticky loajální k jejich vlastní, kázat rasové lhostejnost ke svým 
vlastním lidem. Prostřednictvím jejich synagogách, a to prostřednictvím vlastního židovského 
tisku, přes tisíce výlučně židovských organizací, které důrazně varují před inter-rasových 
manželství, proti inter-manželství víry, a to nejen s negry, ale také kázat proti sňatku s bílými 
pohany.  

No Závod-Mixing pro Židy. Stručně řečeno, Žida, zatímco zlomyslně podporovat bastardization 
bílé rasy, fervidly chrání jeho vlastní proti němu. V Izraeli někdo nenarodil židovské matce je 
góje, non-Žid, za outsidera, a nemůže být ženatý nebo zakopána v Izraeli, ani nemohou stát 
občanem nebo si užít některou z dalších občanských práv rozený Žid , Rasová solidarita je na 
denním pořádku, ať Žid žije v Izraeli nebo kdekoli jinde na světě.  

Rasové uvědomění. I my se musí znovu naučit ty primární instinkt pro přežití příroda zasazeny v 
našem genes- rasové povědomí, rasovou loajalitu, rasovou čistotu, rasovou solidaritu. Jedná se 
o Program C hurch O F T HE C REATOR .  



* * * *  

Dostat se zpátky do Sanity. Jak jsem již několikrát uvedl, bílý muž má problém není překonání 
černocha, nebo dokonce zrádný Žid. Hlavním problémem je narovnat běloch vlastní myšlení a 
dostat ho zpátky k rozumu. Poté, co jsme dosáhli, že mnoho, bude zbytek bitvy být hračkou. 
Poté, co jsme obnovili bílý muž rozum na místo, kde jeho přirozené instinkty budou znovu 
vystupovat v souladu s přírodou zákonů, bude bitva být tak dobrá jako vyhráli. Deset milionů 
výtisků této knihy a přírody věčného náboženství umístěné v rukou našich bílých rasové 
Soudruzi by nás vidět daleko na cestě k dosažení tohoto cíle.  

Úžasné Power solidarity. Běloch, přivedl zpět k rozumu, a osvobodil ze spárů židovské 
propagandy, je nejmocnější síla na povrchu země. Ve skutečnosti je běloch a organizovanou, je 
desetkrát silnější než celý zbytek bláta "lidstva" dohromady.  

To je cílem této knihy, aby o této situaci.  

* * * *  

Poučení z historie jasné. Jak jsme se dozvěděli nebo měli zjistit, z minulost, pouhá přítomnost 
negrů nebo jakýkoli jiný bahno závod, uprostřed bílé populace vede k mongrelization a 
bastardization. To vede ke zničení naší rasy a také naší civilizace. Toto se ukázalo v historii 
Egypta, Indie, Španělů v Mexiku a Jižní Americe, a to se děje před našima očima tady v Americe. 
Jsem poukázal na to zdlouhavě v prvních kapitolách N Povaha " S E terních R ELIGION , a je třeba 
jej stěží zde opakovat.  

Je logickým řešením je loď negři výstup je vylučovat z naší rasové Tělo- loď zpátky do Afriky.  

Toto řešení je proto nezbytně nutné, tak zřejmé a tak zdravý, že prakticky nikdo argumentuje 
proti IT- výjimkou, říkají, že je nemožné, můžeme to udělat.  

Ke kterému říkáme, nonsense- je to vůbec žádný problém. Jediné zátarasy, které existují, jsou 
umělé zátarasy dal v myslích našich bílých rasové Soudruzi židovskou propagandou.  

Prostá skutečnost je, že jsme třeba ji odeslat negři zpátky do Afriky, čím dříve, tím lépe, máme-li 
přežít. A my jsme zatraceně dobře znamenat přežít. Takže pojďme analyzovat problém.  

Klamné protiargumenty. Argumenty proti němu podle našich zmateně Bílé trhanům jsou 
obvykle dvojí, a jeden argument ve skutečnosti v rozporu s druhou.  

Můžeme ' t možná si to dovolit.  

Ano, bylo by to dobrá věc, ale nikdy se americký lid, jak to udělat.  

Odpovědi. Při hledání odpovědi na první argument, ekonomika jsou tak zřejmě ve prospěch 
lodní negry zpátky do Afriky, že je stěží důvod pro argument. Údajně, pokud můžeme věřit 
statistiky vládní, tam je přibližně 35 milionů negři ve Spojených státech. (Ve skutečnosti je jich 
mnohem více, ale to podstatně nemění problém). Pokud jsme strávili tisíc dolarů za kus a 



dodáván je zpět ve velkém stylu, by to stálo jen 35 miliard dolarů. To je kapka v moři, když 
uvážíme, že náš roční rozpočet je více než dvacetkrát, že hodně a horolezecké astronomicky 
každý rok, z velké části kvůli problému nigger sám.  

Žádný ekonomický problém. Výhody plynoucí z tohoto historického kroku by byla okamžitá a 
monumentální.  

To by bylo jednorázový náklady a.  

Rádi bychom kompenzovat tento 35 miliard během několika měsíců uložením kontrol 
welfare bychom již nebude vyplácet na neschopný negry.  

Peníze, které bychom ušetřit drastickým snížením zločin sám splatí své náklady za dobu 
kratší než jeden rok.  

Tam by byl obrovské úspory v dotované bydlení, nuceni vývodky, na pomoc závislých dětí a 
tisíc dalších vládních programů v současné době promarnil na parazitování negrů.  

Nejdůležitější ze všeho bychom zachránit bílá rasa z mongrelization, zachránit naši civilizaci 
a ušetřete bílé rasy z genocidy. To musíme dělat i kdyby byly náklady tisíckrát větší, než 
ve skutečnosti jsou.  

Tento program by znamenalo triumfální znovuzrození bílé rasy. Náklady, jak jsme ukázali, 
budou kompenzovány za několik měsíců. Výhody by jít o rok co rok, a to navždy. Co šťastný den, 
který bude! V každém případě ve věci, jako je tento, musíme mít žádné myšlenky o ceně. 
Musíme udělat cokoli. Je to výhodná koupě za každou cenu.  

Žádné zdravotní problémy. Nyní, pokud jde o fyzický problém jejich přepravě, i toto by být 
žádný problém pro důmyslné a schopného bílé rasy. Mohli bychom použít 747 typ letadla, 
nákladní letadla, svoboda lodí jako v druhé světové válce, řada z nich jsou stále kolem a je 
nečinná a desítky dalších lodí.  

Můžeme a musíme. Nyní se dostáváme k argumentu číslo 2, které nelze získat americký lid, jak 
to udělat. I to je klamný židovský argument implantovány a podporovány Židy, a to také může 
být překonána.  

V první řadě, jak jsme již několikrát poukázal na to, že je to otázka přežití pro  

Bílá rasa. Musí se to udělat, pokud chceme přežít, a máme na mysli přežít za každou cenu. Bílá 
Race chce přežít. Příroda nám říká, že tohle je náš nejvyšší pravdu. Jsme zatraceně dobře 
rozhodnuti uplatnit toto právo a nikdo, ale nikdo, bude stát v cestě.  

Morálně svatý příčina. Ale říkají idiotské krvácející srdce mezi námi, to je nemorální. Ne, můj 
příteli, to není. Podle našeho náboženství je nejen morální, je to svatou věc, posvátnou 
zodpovědnost.  



Při pohledu na to z historického a morálního hlediska, dejte nám stačí prozkoumat nějaké dávné 
i nedávné historie.  

V průběhu dějin (a dokonce prehistorických dob) pozemky a území vždy patřila k těm lidem, 
kteří byli dostatečně silná, aby ji ovládnout a držet ji. Jedná se o základní právo historie a 
přírody, a vždy bude.  

Židé sami jeli jeden a půl milionu Arabů ze své vlasti v Palestině, a vyhnal je do suché, horké, 
vyprahlé pouště hladovět, nebo zemřít žízní. To byl Arab vlasti, že jejich předkové žili na 
2000 let. My, Spojené státy americké, pomohla židé jej a povzbuzovali je na naší pomoci, 
kdy byla tato zvěrstvo spáchal. Kde byli všichni zatraceně krvácející srdce pak?  

Vezmeme-židovsko-křesťanské Bible v nominální hodnotě, najdeme ve Starém zákoně Židé 
řídil Pelištejci, Hetea, Kenaanci, od ven z Palestiny a převzali jejich zemi, a Bůh 
podněcoval je na tak učinit. Takže Boží morálně přehlíží takové jednání.  

My Američané neměli žádné velké morální zábrany o tom jít do války a zabíjení miliony  

Němci, i když více než 30% americké populace sám o sobě je německého původu a Němci jsou 
naše vlastní rasové příbuzní. bombardoval jsme německá města v trosky a zabila tolik jako 
50.000 muže, ženy a děti v jedné noci náletu na Hamburk; Opakovaně oheň-bombardoval 
krásné město Drážďany a spálena 300.000 muže, ženy a děti do dvou dnů. To jsme měli tu 
drzost a hloupost dělat navzdory skutečnosti, že Němci jsou naši Bílé Rasové bratři, představují 
velkou a konstruktivní část americké populace a nikdy nebyli hrozbou pro naši existenci, jak ve 
skutečnosti jsou Židé a černoši ,  

Ani se zdá, že cítit žádné výčitky svědomí asi čtrnáct milionů Němců, zatímco oni byli 
vyhnáni ze své rodné půdě v Prusku a východním Německu jako židovské komunisty 
vraždila, genocidy a masového znásilňování na bezbranných obětí.  

Naše srdce ani krvácet jako bílý Belgičané byli zrazeni jejich vlastní vláda a vyhnán z Konga 
černé zvěři. I když jsme věděli o znásilnění, drancování a vraždění, že se děje, jsme nární 
slzu ani nehnul prstem, aby pomohl naší bílé s rasovými kamarádů.  

S potměšilý ze zrádných Židů, bělma Rhodesie a Jižní Afriky jsou nastraženy za genocidu, 
stejný osud jako postihly bělma Belgickém Kongu, Angole a dalších oblastech, jednou 
kolonizována naší bílé bratry.  

Tato zvěrstva se stáhl s výslovným pomoc a spoluúčasti vlády Spojených států. Je někdo dostat 
nadšeni, nebo ubývání slzu za genocidu bílé rasy v Rhodesia nebo Jižní Africe?  

Proč krvácet pro negry? Tak proč bychom měli být všichni slzy, velrybí tuk a krvácející srdce pro 
neschopný negři v Americe byl poslán zpět do své vlasti?  

Ale, ah, říkají krvácející srdce, Afrika patří k Afričanům, a White Man je tam zasahující. V 
pořádku, pokud je to tak, pak Amerika patří k Whites. Pojďme se používají stejné standardy a 
získat negři sakra odsud.  



. Shrnutí Na závěr shrňme, že:  

Je nezbytné, aby negři být odeslány z Ameriky zpět do Afriky.  

Neexistuje žádný ekonomický problém. Bylo by to největší dobrodiní a nejlepší hospodářské 
investice v této zemi někdy dělal.  

Nejen, že můžeme si to dovolit, můžeme ' t si dovolit ne.  

Neexistuje žádný morální problém. morálně Dlužíme to sami sobě, našim dětem a na naši 
budoucí potomstvo.  

Existuje celá řada historických precedentů pro pohyb osob, a to jak nedávné i staří. 
Kdybychom mohli před dvěma sty lety loď negry z Afriky do Ameriky, můžeme zvrátit 
tento proces dnes.  

Není tam žádný fyzický problém dopravy.  

Jediným skutečným problémem je čistě v myslích bílých lidí. Tím máme na mysli korigovat 
naší víry a náboženství.  

* * * * *  

Naše pozice. Pojďme shrnout a učinit naše pozice naprosto jasné.  

Židé sledovaly spiknutí pro mongrelization a zotročení bílé rasy po tisíce let.  

Jsou to dnes sledují s obnovenou virulenci a zlověstně se rychle rostoucím úspěchem.  

Negrem se o nezbytný nástroj pro bastardizing bílé rasy.  

Židé jsou proto šíleně tlačí program modernizace negry a tahem dolů Whites; násobení a 
množícím jejich čísla; propagaci mezi rasové manželství mezi negry a bílé.  

Za účelem provedení tohoto programu Židé potřebují pomoc oklamaný a / nebo zrádný  

Whites. (Tyto zrádci se nazývají Chabez-indická vláda Židy).  

To působí proti této strašlivé katastrofě z děje, to je program C hurch O F T HE C REATOR :  

Nejprve ze všeho narovnat běloch " myšlení je a přivést ho zpět k rozumu.  

Tím máme na mysli dělat uspořádáním C hurch O F T HE C REATOR v celosvětovém měřítku 
a jejich uvádění této knihy je W HITE M " S B Pohledové , v rukou desítek milionů naší 
bílé rasové kamarádů.  



Máme na mysli uspořádat úžasné potenciál bílé rasy pro své vlastní přežití a vlastních 
výhod. United a organizované bílá rasa bude desetkrát silnější než všechny Židy a 
bahenní závodech dohromady.  

Jakmile jsme, bílá rasa, znovu získat kontrolu nad naším osudem a naše vláda plánujeme loď 
negerskou post-spěch zpátky do Afriky.  

Máme na mysli vyhnat Židy z moci a činí je neškodné, takže nikdy nemohou nebo někdo jiný 
ohrožují přežití a bezpečnosti bílé rasy.  

Máme na mysli pověsit zrádců naší vlastní rasy, které poskytují pomoc a útěchu na 
nepřítele.  

Nechť Historie nás učí. V další kapitole se chceme dále poučit se z historie samotného. Chceme 

vidět, co se stalo v tomto kdysi krásném klenot Karibiku, kdysi "klenotem" francouzského 

impéria, San Domingo. Chceme vidět, co se stane, když negři násobit do drtivá většina, 

nepokojů, šílet a zavraždit Bílé stavitelé civilizace. Vidíme sami an vře příklad toho, co se stane, 

když jste "vyhráli svoji svobodu" a nastavit negr republika. Dnes Haiti je nejchudší, nejšpinavější 

a nejvíce tyrannyridden republika na západní polokouli. Dnes boatloads špinavých chudobou 

sužované Haiťanů jsou přistání na pobřeží Floridy, přinášet s nimi lepru, syfilis a další nemoci. 



C REATIVE C REDO # 30  

T HE G RISLY L Esson OF S AN D OMINGO - AF ORERUNNER FOR W HITE Merica  

Jakmile je klenotem nebo v Karibiku. Západním třetinu karibského ostrova Hispaniola v Západní 
Indii se dnes nazývá Haiti. Je to jediný kompletně negr "republika" na západní polokouli. To 
mělo nezávislost od roku 1804, jen asi 25 roků méně než samotných Spojených státech. Před 
1789 tento malý kus nemovitostí ve vlastnictví francouzských a dalších evropských pěstitelů, byl 
tak bohatý, nebo bohatší, produktivity protože všechny třináct amerických kolonií v kombinaci.  

Nyní Pest díra. Do roku 1804, o patnáct let později, San Domingo, neboť byl povolán pod 
francouzskou vládou, ležela v troskách. Bílé populace byl brutálně mučeni, zavražděni a 
vyhlazeni do posledního muže, ženu a dítě. Anarchie, bída, bída, hlad a kanibalismus byly na 
denním pořádku od té doby. To je nyní, a byl po více než sto let a tří čtvrtin nejvíce dozadu, 
chudobou sužované "republiky" na západní polokouli i přes svou bohatou podnebí a jednou 
produktivní půdy.  

* * * * *  

Výkonný lekce pro nás. Je nutné, abychom se hromadně studovat bouřlivou historii Haiti, 
protože se domnívám, že tam, v teleskopické verzi, můžeme zobrazit případné budoucí zničení 
bílé rasy v Americe. Tytéž síly jsou v práci, stejné problémy jsou v sázce, a stejné metody jsou 
employed- všechny soustředila na ohnisku židovského goals- zničení bílé rasy. Měli bychom (a 
musíme) naučit mocné ponaučení z jeho historii.  

Rok 1789. Zkusme použít rok 1789 jako výchozí bod v historii San Domingo. V té době, jak jsme 
uvedli, San Domingo byl prosperující prosperující francouzskou kolonií, které se považují za 
"korunním klenotem" francouzského koloniálního systému. Bylo to ve skutečnosti nejbohatší 
kolonie kdekoli na světě. Populace mělo jen čtyřicet tisíc Whites, většinou francouzských, s 
houfem dobrodružných a vytrvalý Holanďané, Němci a dalších národností. V té době tam také 
existovala přibližně 27.000 Mulattos, z nichž mnozí byli osvobození mužů a vlastníků 
nemovitostí. Přidejte k tomu rasové rvačce přibližně 450.000 Černoch negry, z nichž většina 
byla africký narodil, a jako divoch a učenlivý jako jejich kanibal příbuznými na samotném černý 
kontinent.  

Nejvíce prosperující. Pod genialitou a vedením Bílých majitelů plantáží kolonie těší vynikající 
prosperity. Ve skutečnosti, i když velká část tohoto malého prostoru je hornatá, v roce 1789 to 
bylo považováno za bezpochyby nejúspěšnější ze všech evropských kolonií. Kromě toho, její 
prosperity rostla mílovými kroky, plantážníků, kteří zdvojnásobí své investice a produktivitu ve 
třech předchozích letech. Je dodáván nejen Francie, ale polovina Evropy s cukrem, kávou a 
bavlny.  

Židovská Havoc ve Francii. Budeme si pamatovat, že to bylo o této době byli Židé podněcování 
francouzskou revoluci zpět do Francie sám, s výkřiky "Volnost, rovnost a bratrství," - židovské 
hesly, jako "protokoly" bod ven, přičemž který odzbrojit a zničit své nepřátele. Tyto židovské 
myšlenky byly brzy exportována do San Dominga, aby působili zkázu na tomto prosperujícím a 



prosperující kolonii. Byly šikovně použity k masakru obyvatel Bílou a zase zbývající binec se k 
divokými negry.  

Nová revoluční francouzská vláda v Paříži udělal víc než jen vyvážet své revoluční myšlenky.  

Hybridní vláda a Polyracial předměty. Zatímco tento klenotem francouzské koloniální říše těšil 
silnému růstu a prosperity, hybridní civilní a vojenská správa nazýván vláda byla strašná směs 
tyranii a anarchie. Kolonisté sami byli horké s nespokojenosti. Přidán do tohoto kvasu byl multi-
rasové příměs populace. Nedostatek bílých žen udělal ilegální vztahy mezi Bílým kolonistů a 
ženských černoši nevyhnutelných od prvního. Výsledné mulati vystupoval jako určitou kastovní 
uprostřed mezi bělochy a černochy a byl známý jako "volné barevné lidi." Číslování některé 20-
7000 a vlastnit značnou část ostrova bohatství, byli faktor strategického význam, ačkoli v roce 
1789 neměli mít hlasovací právo.  

Blacks převládají. Nejpočetnější zdaleka však byli afričtí otroci sami, číslování, jak jsme řekli, 
přibližně 450,000. Jak již bylo uvedeno pozorovateli časů, africké otroctví bylo prokletím San 
Domingo. Byly popsány současného spisovatele jako "hašteřivý, vychloubačný, vzhledem k 
krádeže a lhaní." "Afričané," říká, "obvykle zůstal netečný a líné" a závislý na mnoha 
nesmyslných pověr. Více než polovina populace otroka se narodil v Africe, ale zůstal tam velmi 
malý rozdíl mezi těmito divochy a nativního narozeného odrůdy.  

Rasová Hot-postel. Jednalo se o rasové hot-lůžko 1789. V mulati nenáviděli Whites a byli 
intenzivně žárlí na své nadřazenosti. Oni také nenáviděl negry a díval se na ně s pohrdáním a 
opovržením. Negři kryl patologickou nenávist k oběma bílými a mulatů. Bílí sami (jako obvykle) 
bylo zle rozděleni do různých frakcí, ale byly sjednoceny v přísně kresba barevnou čáru. Sedící 
na této nebezpečné kotli vzpurných divochů a nepřátelských mulatů, Bílí si uvědomil, že 
jakékoliv porušení barvy čáry znamenala zničení sebe a jejich majetku a bílé populace žije v 
neustálém strachu z černého povstání.  

Židovské zápalných bomb. Do této prosperující, ale kypící kotel přišel židovské škůdců z Paříže. 
Samy o sobě nikdy plantážníci, ale hlavně otrokáři a vykořisťovatelé, byli připraveni rozpoutat 
peklo na této prosperující "klenot Západní Indie."  

Způsob, jakým to udělal by měla být tvrdá, ale nesmírně cenná lekce pro naše bílé rasové 
Soudruzi dnes. Politika pro zničení San Domingo byl M ADE I N P ARIS , S TEP B Y S TEP .  

Revoluce ve Francii. Když se zpráva o útoku Bastille v Paříži dne 14. července 1789 dosáhl San 
Domingo, to šokové vlny ozývat po ostrově. Vláda ve francouzském vlasti byla velmi nejistá a lid 
usilující o revoluci. Židé položil základy s jejich různých politických organizací, z nichž jeden byl 
silný Jacobin klub, židovský předchůdce dnešní komunistické strany. Dalším Paris organizace, 
která měla zlověstný vliv na bílých kolonistů v San Domingo byla organizace s názvem "Amis des 
Noirs" - Přátelé Blacks.  

První krok nové Národní shromáždění v Paříži dělala byl celá řada vyhlášek v březnu 1790, který 
pověřil každou kolonii formulovat její budoucí statut a rám ústavu pro své vlastní vlády. 
Namísto stabilizaci situace, že nabroušený politické rozdělení mezi bělochy a vrhl je do stavu 



hořkosti nade vší pravděpodobností smíření. Výsledný listina nikoho neuspokojilo a zpět ve 
Francii tento koloniální ústava byla ostře odsoudili.  

Hlasujte pro Mulattos. Tento svár a neshody položila základy pro druhý krok.  

Od úvodních měsících roku 1791 tam přišel odbočku přílivu a vlnu revolucí v  

Paříž byla rychle roste. S manévrování a promíchávání "Amis des Noirs" a dalšími židovskými 
frakcemi, Národního shromáždění vyhlášky ze dne 15. května 1791, porušila Color Line v San 
Domingo a dal hlas a právo na kanceláře na mulatů. Odtud tam venku byl uveden do pohybu 
sérii událostí, ze kterých nebylo cesty zpět.  

Předtuchy. Když zprávy dosáhl ostrova se mulati byli u vytržení, zatímco bílí byli ponořený do 
předtuchy katastrofy. Věděli, že tento výnos byl jen dočasný a jeho samotného jazyka odsoudila 
otroctví a byl nastiňovat jeho konec.  

Furious White Resistance. Bílé kolonisté byli šokováni do akce a růže v deliriem zuřivý odpor. 
Guvernér Blanchelande byl stejně šokován jako ostatní a vzkázal do Paříže, že "strašná občanská 
válka a ztráta kolonie do Francie může snadno vyústit." "Vyhláška je považován za vražedný ke 
kolonii" napsal do Paříže dne 31. července , 1791.  

Odvolat žádostí o pomoc. 20. února 1792 Colonial shromáždění na ostrově vypracoval odvolání 
20.000 vojáků z Francie. Ale jakobíni a "Amis des Noirs" samy stanovily pevně proti němu a 
zabránila vyslání nějaké skutečné pomoci San Domingo.  

. San Domingo byla odsouzena Vrácená kolonista z Bordeau popsal situaci: "Můžete oznámit, že 
je to všechno za sebou San Domingo. Jeden ze tří věcí bude následovat: Bílí vyhladí celou mulat 
kastu; že mulati zničí Whites; nebo černoši budou profitovat z těchto neshodami zničit oba 
Whites a Mulattos. Ale v každém případě  

San Domingo by měly být vymazány z mapy Francie. "  

Stab do zad. Národní shromáždění v Paříži hodil další palivo do ohně. To odvolal bývalý výnos a 
rozhodl, že kolonisté měli rozhodnout své vlastní požadavky pro povolení. Toto dále rozzuřilo 
Mulattos. Pak v zametání vyhláškou ze dne 4. dubna 1792 se opět dal povolení ke všem mulatů 
a volně negrů stejně. To pokračovalo dál: zaslala tři občanská komisaře z Paříže k prosazení 
vyhlášky.  

Když se tato zpráva dosáhl ostrova populace White byl rozdrcen v zoufalství.  

Negři vzpoury. To byl začátek dlouhého temného epoše hororu, vraždy a zabití.  

Plantáže byly spáleny. Černé negři vzbouřily se mulati vzal jednu stranu, pak na druhou.  

Občanská válka. Anarchie a zničení takového rozsahu, že nemůžeme popsat následoval této 
vyhlášce. Toto bylo brzy následovalo další vyhláškou dává povolení ke všem divokých afrických 
černochů, ale toto dělalo malý rozdíl. Občanská válka, mučení a vyhlazování byl puštěn a 



židovští civilní komisaři nejenže ustupují příliv, ale vyvolala na přelomu příliv proti Whites pro 
příštích deset let.  

Pomoc od Napoleon. Tato smrt a zkáza následovala až Napoleon Bonaparte pevně uchopil 
železné otěže moci ve Francii. Být rozhodný stejně jako praktický muž, on rozhodl ukončit tuto 
idiotskou frašku. Poslal svého bratra-in-law, generální Le Clerc, se dvěma flotil a 20.000 
francouzských vojáků obnovit pořádek a zachránit kolonii. Vypluli dne 14. prosince 1801 a první 
kontingent přijel 29.ledna 1802.  

Negři od tohoto okamžiku běžely nekontrolovatelný nad ostrovem a měli obrovské 
organizované armády pod vedením veterána vůdce takový jako Generals Toussaint, Christophe, 
Dessalines a mnoho dalších menších dílčích poručíků, to vše vyhrazený na masakr a vyhlazení 
bílé rasy.  

Island zachytil. Když dorazil generál Le Clerc a jeho zkušený bílá vojska, oni zahájila agresivní a 
brilantní kampaň s cílem zachytit ostrov, a obnovit bělošské nadřazenosti. V krátkém pořadí, v 
jakém zachycen města, pevnosti a silné stránky ostrova. Černé povstalci byly sledovány do lesů 
a hor a loveni. Černé vůdci brzy se vzdal a spojil do nového francouzského úřadu v servilní 
podání, a prohlásil věčnou věrnost.  

Vojáci udeřil žloutenkou. Pak přišlo jaro a léto 1802 as ním i horké, malárie klimatu, který byl 
prokletím unacclimated Evropanů. Do poloviny května žlutá zimnice udeřil.  

Hrůza, který udeřil odsouzena armády byl obdoby v celé historii nezávislých producentů 
západu.  

"Zub onemocnění jsou nepopsatelné" napsal generál Le Clerc k jeho Napoleonovi bratr-in-law. 
"V současné době jsem ztratil 160 mužů denně." Le Clerc sám byl nemocný člověk a většina z 
jeho důvěryhodných asistentů bylo mrtvých nebo umírajících.  

Situace zoufalá. Černé vůdcové, kteří přísahali nehynoucí věrnost francouzské armády byly nyní 
začíná přeběhnout a plánování masakr zhoršujícími se a klesající francouzské síly. Situace 
francouzštiny se stal zoufalý. Le Clerc byl prosil Napoleona poslat zesílení a náhradu za sebe, 
protože věděl, že umírající člověk. Přes zoufalou situaci dělal co mohl, aby žonglovat, jaké síly a 
prostředky nechal, aby výbušné černé divochy pod kontrolou.  

Do 6. srpna, Le Clerc oznámil, že čtyři pětiny jeho armády byla mrtvá. Bilance byly slabé a 
vyhublý. Prosil a prosil Napoleona okamžitě vyslat 12.000 čerstvé, aklimatizovaný vojáky nebo 
všechny by byly ztraceny.  

Od 2. listopadu téhož roku ho dorazil, Le Clerc sám byl mrtvý. Povstání bylo znovu zuří po celém 
ostrově.  

Další nápověda. Napoleon nebyl opustil kolonii. Poslal přes nový generální guvernér jmenován 
ROCHAMBEAU a 10.000 nových vojáků, který spojil se zbytkem Le Clerc v kontingentu. 
Francouzská pozice byla výrazně zlepšuje. Většina z prvních příchodů, které přežily byly nyní 



aklimatizovat proti této chorobě děsivého. V každém případě to byl zimní sezónu znovu a 
nemoc polevila.  

Rochambeau nyní rozhodnut získat zpět ztracenou půdu. Bylo už válka rasy, černá proti bílé, a 
boj zaujal nejvíce divoký charakter.  

Drastická opatření. Rachambeau a Bílé kolonisté rozhodli, že kdyby mohl někdy doufat, že získat 
zpět na ostrov, musí přijmout drastická opatření. Musí to být vyhlazovací válku. Musí vyhladit 
všechny černé obyvatel nad 12 let věku, neboť oni odůvodněné jakékoliv dospělých černými, že 
za 12 let byl voják vede válku proti Whites už nikdy vrátit do práce na polích a pokud by do 
konce svého dny být potenciální povstalce a vrah. Musí být nahrazeny čerstvými otroků z Afriky. 
Totéž platilo i pro ženy, které byly krutější než muži.  

S nemilosrdným energie Rochambeau uplatnil svůj úkol. Prostřednictvím březnu a dubnu 1803 
rebelové stále zakořeněn z otevřené krajině a sledován, a loveni i do horských úkrytů.  

ROCHAMBEAU triumf rostla jasnější každý den. Napoleon byl nábor 15,000 čerstvých vojáků 
udržovat armádu během nadcházejícího léta.  

Angličtina Intervene, černoši pomoci. Ale historie zasáhl. Od 12. května 1803 neklidný Peace 
Amiens dával cestu k nové válce s Brity. Anglická válka zněl smrtelnou umíráček San Domingo. 
Anglická flotila nejen odříznout další podporu pro angažovanou francouzské armády, ale 
anglický najednou pomáhal černé rebely a plamen povstání tam praskla s obnovenou zuřivostí. 
Rozptýlené francouzské posádky na pobřeží měst byli přemoženi a poraženy divokých černých 
vojáků pod vedením Dessalines. 10. listopadu 1803 generální guvernér Rochambeau vyplula z 
přístavu Le Cap a vzdal svůj meč k čekajícímu anglický admirál.  

Francouzský dokončeno. Bylo po všem Francouzům. Z celkového počtu 50.000 vojáků poslaných 
přes dva krátké roky zachránit kolonii, jen několik tisíc kdy viděl Francii znovu, a ty teprve po 
letech anglického zajetí. 10.000 námořníci mrtvé žluté zimnici byly bolestně chybět v den 
Trafalgaru.  

Whites nelítostně vyhladila. Se zničením francouzského orgánu, vyhlazení ostatkům Whites 
pokračoval s krutým rychlostí. Dessalines, identifikovaná černý náčelník, neztrácel čas vyhlásit 
San Domingo nezávislou černou republiku. V prosinci roku 1803 obnovil indický název "Haiti" 
označit úplný rozchod s koloniální minulostí.  

Black and mulat Warfare. Pro příští rok divoký boj následovala s ostatními černých a mulata 
náčelníků, ale nakonec Dessallnes triumfoval nad všemi svými nepřáteli a v říjnu 1804 on 
prohlásil jeho vítězství tím, korunovat sebe "císař" ve stylu evropští panovníci.  

Whites povolán zpět. Odchod z francouzské armády nebyla tak docela konec Bílé přítomnosti v 
San Domingo, nyní volal Haiti. Když francouzská armáda opustila v listopadu 1803, Dessalines, s 
cílem udržet ekonomiku z totálního kolapsu, slíbil ochranu všem White civilisty, kteří se rozhodli 
zůstat. Toto zvýhodnění dokonce vyvolal značný počet koloniálních Whites k návratu na ostrov. 
Sotva Dessalines pevně etabloval na trůn jako Emperor, když tyto nešťastné oběti objevil chybu 
svého života.  



Masakr Whites. Sotva Nový rok 1805 začal, když objednávky vyšli masakru bílé populace. Hrůza 
a brutalita nastalém masakru byla nepopsatelná. Vražda Whites, které začalo v prvních 
lednových dnech byla dokončena masově od 18. března všech úmrtí byly provedeny s 
mimořádnou krutostí. Muži a ženy byly vytesány dolů ženistů, kteří odřízl jejich zbraně a rozbil v 
hrudi. Někteří z nich byli poniarded, jiní poškozené, jiní vykuchány s noži, ještě jiní přilepená 
jako prasata. Všichni byli zmasakrováni do posledního ženu a dítě.  

Black Anarchy. Bílé rasy, s pomocí židovských zrádců ven z Paříže, zahynul úplně ze země a 
francouzského "Jewel of West Indies" se nyní stal nekontrolovatelný anarchii, černý "Haitská 
republika."  

* * * * *  

Budeme přeskočit většinu z historie tohoto páchnoucího černé díry škůdců na příštích 175 let, s 
výjimkou vyplnění několika obrysy, neboť ztělesňuje nic jiného než anarchie, teror, špíny a 
naprosté chudobě.  

Zpět do otroctví. Po Dessalines korunoval sebe "císař Jacques I" v říjnu 1804, a zmasakroval 
všechny Whites do března 1805, nebyl nikdo na ostrově, aby negři fungovat. Dessalines nařídil 
nucenou práci (otroctví), mnohem krutější než černoši ještě nikdy trpěl pod Bílými. Byl tak 
nenáviděn svými vlastními lidmi on byl zavražděn v roce 1806, dva roky poté, co korunoval 
sebe.  

Z výsledného anarchie dva negrů státy se objevily: na severu vládne Henri Christophe (jako 
"císař" Henri I) a na jihu vládne krutou rukou Alexandre Petion jako prezident pro život. Tam byl 
pokračující soupeření a válčení mezi těmito dvěma. V roce 1818 Petion zemřel nebo byl 
zavražděn a Christophe převzal.  

Christophe byl neobvykle energický negr, které mají nějaký bílých krvinek v něm. Stal se 
mimořádně ješitný, arogantní, pompézní a krutý. Zášť a povstání vzplanul proti němu. Uvědomil 
beznadějnost své situace, spáchal sebevraždu v roce 1820.  

Zbytek historie Haiti až po současnost je nesmyslné pokračování dalšího anarchie, krutosti a 
špinavé chudoby, přelidněný ostrov doby kamenné divochy, neschopný udržovat běloch 
civilizace a neschopný vládnout sami, a nejhorší ze všeho , nemohl uživit v produktivní půdy.  

* * * * *  

Poučení musíme naučit. My, musí být bílá rasa naučit nějaké drsné a nevyhnutelné poučení z 
historie Haiti, máme-li přežít. V tragédii a vyhlazení bílé rasy na této nejžádanější kus 
nemovitosti stanovené v tropických vánku nezávislých producentů západu vidíme předehru k 
osudu bílé rasy tady v Americe i jinde ve světě. Tyto lekce jsou:  

Ne multi-rasová společnost nemůže dlouho přežít jako civilizace.  

V každém multirasové společnosti, instinktivní nenávist mezi závody je trvalý a neslučitelné. 
Je nepřekonatelný. Chce to jen příležitost znovu propuknout do otevřeného masakru.  



Stejně jako v Egyptě, stejně jako v Indii, stejně jako v Haiti, tam je vždy křížení mezi rasami. 
Výsledné mulati jsou hybnou klín rovnosti s vynikající Whites. Mulati spojí s negry zničit 
Whites, potom negři obrátí na mulatů a zničit své nadřízené v konečném důsledku 
snížení populace na svém nejnižším jmenovateli.  

Negři uvedené " nezávislost " a ponechány svému osudu nejsou schopni vládnout sami (s 
výjimkou na úrovni primitivního kmene), nebo dokonce krmit sami nad úrovní 
hladovění.  

Mulati out-plemeno Whites a negry out-plemeno Mulattos.  

Triumf nad negry Whites je vždy a pouze provádí zrádné přihlížejí židovské rasy. Jsou to oni, 
kdo využívají a zhoršit White Rozpolcenost a poté naplánovat a provést destrukci bílé 
rasy. Negři jsou jejich nejefektivnější trik a nástrojem, jehož dosažení tohoto cíle.  

Otroctví bylo prokletím pro bílé rasy.  

Nikdy jsme potřebovali negry kdykoliv, jak dokazuje budovy a zvítězit Západu. V dnešním ' s 
vysoce rozvinutou technologii negři jsou nejvíce zbytečné a nebezpečné parazit na 
zádech bílé rasy.  

Musíme se zbavit negři mezi námi a loď po nich pospíšila zpátky do Afriky.  

Negři jsou naprosto jed uprostřed bílé společnosti.  

Aby bílá rasa přežít, Bílý muž musí mít silný smysl pro rasové vědomí a musí uzavřít pozice 
vůči nejen negři, mulatů a bahenních závodech, ale především proti Židům.  

Základní k tomu všemu je potřeba bílé rasy k mít rasové náboženství , kolem kterého 

polarizovat svou rasovou loajalitu. To C hurch O F T HE C REATOR poskytuje v C REATIVITY , naší 

náboženské vyznání. V něm White Man má celkovém programu, je konečné řešení, a Konečným 

vyznání. 



C REATIVE C REDO # 31  

T HE R ACIAL S PECTRUM - F ROM P RIMATES SE W HITE R ACE  

Rovnostářská idea. Největší podvod našeho letopočtu, vedle samotného křesťanství, je moderní 
myšlenka, že "všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni." Ačkoli křesťanství nebylo zrovna vynalézt 
tuto myšlenku, že udělal víc než cokoli jiného, aby položily základy pro tuto nebezpečnou lež, 
lež, která je nyní pomalu zabíjí mysl bílé rasy sám a připravovat naši rasu k zániku.  

Křesťanství Jakmile přehlížely otroctví. Kupodivu, po více než tisíc let své existence, křesťanství 
ani vezmou záležitost proti instituci otroctví jako takové. Ve skutečnosti v mnoha biblických 
pasáží to přehlíží otroctví. Starý zákon, což je tři čtvrtiny (židovské) křesťanské bible také horlivě 
obhajuje rasovou segregaci, rasovou nadřazenost, s Židy (samozřejmě!) Je Božího vyvoleného. 
Zbytek lidstva, pokud jde o starozákonní jsou nepřátelské inferiors, které mají být zničeny.  

Vydláždil cestu. Přesto židovské křesťanství se připravit cestu pro velkou část dnešních bílých 
lidí akceptujících absurdní falešnou zprávu, že jsme všichni Rovně rovnostářský práce. Jak se 
křesťanství přispět jde?  

No, v první řadě, židovsko-křesťanská bible je množství rozporů , které má co říci pozitivně i 
negativně na všech stranách každém čísle. Je to jako muzikál pro přístroj si můžete zahrát na 
něm žádnou melodii si vyberete. Tím vybírala ty konkrétní pasáže, které se hodí vaše argumenty 
a ignoruje všechny ostatní pasáže, které ho v rozporu, můžete mít Boha a Bible na vaší straně 
zálohovat argument, žádný argument, bez ohledu na to může být.  

Židovští hesly. Rovnostářská práce je historie relativně nový, ve srovnání se křesťanství 1900-rok 
se točil. To začalo být podporovány v vážný Židy před více než 200 lety, kdy se připravovali na 
francouzské revoluce. S cílem zničit francouzskou elitu a vedení francouzského lidu Židé 
podpořil hesly "Volnost, rovnost, bratrství." Když poukázat na Protokoly sionských mudrců, tato 
slova jsou selfcontradictory a myšlenka nemožný splnění. Jak se také poukázat na to, že lidé 
jsou příliš hloupí, aby si uvědomit tento rozpor, a vždy spadají pro návnadu. Židé brzy inveigled 
křesťanské kazatele s cílem pomoci šířit myšlenku. Jako Židé často poukázal na to, že vždy na 
prvním místě zajistit pomoc hloupých kazatelů pomáhat šířit své myšlenky korozivní. Tyto 
pasáže, které byly dnes zdůraznil bylo, že "všichni jsme Boží děti", že "jsme si všichni rovni v 
očích Páně", že "všichni máme duši", že Ježíš přišel na "uložit všechny hříšníky", a hodně 
podobný blábol.  

Podporovány kazatelů. Ale myšlenka pochopil, díky hloupým kazatelů, kteří nevěděli, co oni 
mluvili, nebo jejichž hnízdo byli opeření. V jednom z těch nešťastných faux pas historie Otcové 
zakladatelé Spojených států začali Deklaraci nezávislosti tím, že řekne "Považujeme tyto pravdy 
být samozřejmý -" a pak pokračoval prohlásit něco, co nebylo samozřejmé při vše, ale do očí 
bijící lež proti přírodním zákonům samotného "- že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni." To byla 
tak hloupá a rozporuplné, jak říká, Mimochodem, Židé a "všichni víme, že zřejmě dvě a dvě je 
sedmnáct." kazatelé udělal svou práci dobře, a dokonce i zakladatelé, inteligentní, jak tomu 
bylo v mnoha jiných ohledech byl také poněkud nakaženi tímto nebe volající lež, a Bílý muž 
bude platit draze za to v budoucnosti.  



Double Talk. To, že Otcové zakladatelé zřejmě nevěřila jejich vlastní propaganda svědčí i fakt, že 
téměř každý jeden z autorů Deklarace nezávislosti a později spisovatelé ústavy samy vlastnil 
passels negrů jako otroci. To zahrnovalo lidí, jako je George Washington a Thomas Jefferson. Ve 
skutečnosti, když ústava byla napsána negři nebyla dána hlas nebo jiná občanská práva, ale 
počítá jako 3 / 5 z hlasování pro své bílé pány při stanovení rozdělení poslanců Kongresu pro 
každý stát.  

Židů nabažit. V každém případě, tuk byl v ohni. Deklarace  

Nezávislost byla nyní ballyhooed k nebi jako bytí jako nezpochybnitelné jako samotné bibli a 
Židé nabažit odtamtud dál.  

Revoluce ve Francii. Ve Francii se jim podařilo v odbočce tuto zemi vzhůru nohama a odrovnat 
většinu z francouzského vedení. To se neomezuje pouze na zabití krále, královnu a šlechtu, ale 
někdo, že buď byl, nebo potenciálně mohlo stát, vůdce. Židů motto vždy bylo "zabít nejlepší." 
Tento vzestup byl následován dvaceti letech válčení mezi White evropských národů, dále 
krvácení Francii k smrti a odrovnat krém Bílé mužství ve Francii, ale i v Evropě. Francie nikdy se 
zotavil a nikdy nebyl stejný od roku. Židé zpřísnily kontrolu nad tímto nešťastné zemi a její 
vedení od té doby nestabilní jako kuře s uříznutou hlavou.  

Občanská válka v Americe. V Americe se tato myšlenka příliš brzy přinesla své špatné ovoce a 
kuřata brzy přišel se jako bumerang. Přes agresivní prosazování propagandy ze strany Židů a 
znovu pomáhal a naváděl křesťanských kazatelů, tento mladý zaslíbená země byla brzy ponořila 
do začarovaného občanské války, to vše v příčině (pravděpodobně) o rovnosti všech lidí, aby " 
free "negři, a ve jménu lidských práv. Skutečným cílem Žid měl na mysli, byl samozřejmě zcela 
odlišné. Bylo rozdělit a dobývat Ameriku, a my jsme objasnili v těchto příčin ještě v naší první 
knize, N Povaha " S E terních R ELIGION .  

Celková Mongrelization brance. Ale nejhorší důsledky tohoto neslavného lži, rovnost člověka, 
jsou ještě před námi. Konečný Konečným výsledkem je, že celková mongrelization a zničení bílé 
rasy, a tím dává Žida pojištění pro celý čas přijde, že přežívající hloupý, mongrelized stádo nikdy 
nebude mít buď vedení nebo inteligenci, aby již nikdy napadnout jeho neomezené řízení. Bílá 
rasa bude pryč, a zbývající hnědé "Melting Pot" (do kterého Židé nejdou dohromady) bude 
němý, servilní, snadno zotročil, a držel ve věčném otroctví.  

Konečným Židovská vizí je mít židovský útlak zatlačíte na krku gojimu, s obličejem gojimu dole v 
blátě.  

To má drahá White rasové soudruh, je cíl a konečný výsledek ušlechtilého znějící, ale zrádné 
židovského úlovku frázi, že "všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni."  

* * * * *  

Bílý muž zmateně. Vzhledem k tomu, stejně jako naši otců zakladatelů, takže mnoho z našich 
bílých rasové Soudruzi dnes jsou stále zmateni a zmátl tímto zrádným židovské myšlence 
"rovnost," pojďme to zkoumat dále, takže můžeme ho rozbít a zbourat ji pro všechny časy.  



V rozporu s přírodou. Tento do nebe volající lež je urážkou zákonům samotné přírody. 
Podíváme-li se na různé druhy přírody najdeme nerovnost všude. Tyto druhy jsou inequal k 
sobě navzájem, a jednotlivé jedinci stejného druhu jsou také inequal. Například lev není rovno 
myš, a mezi lvy sebou, některé jsou silné a agresivní, někteří jsou slabí, neduživý a plachý. Je to 
stejné u myší. Nejen, že máme celou dělení mnoha poddruhů myší po celém světě, stejně jako 
klokana myši, myši pole a desítky dalších, ale znovu oni se značně liší v stejného druhu, s 
přírodou věčně utracení ven slabé a vadné aby to nejlepší může přežít, rozmnožovat a 
modernizaci druhu.  

Řád primátů. Je to přesně to samé s druhu "lidstvo", pokud budete prominete ten výraz. Lidstvo 
je druh savce, a dále zúžit pole dolů, patří do řádu primátů. Věřím, že je mnohem užitečnější se 
dívat na člověka jako člena primáta pořadí než jako "lidstvo". Ta se zdá, je zmatený deka kryt 
pro celou řadu poddruhů, které nějakým způsobem se odliší od jiných savců, protože prý máme 
"duši", i když nikdo ve skutečnosti neví, co je to duše. Nicméně, když se díváme na člověka jako 
člen primátů, aby se obraz stává mnohem jasnější definování rozdíly v druhu úplně ze dna na 
vrchol.  

Primáti Nerovný. Takže začněme s celým spektrem primátů jako takových. Na spodním konci 
spektra v tomto pořadí savců máme lidoopy, opice, lemurů, šimpanze, gorily, orangutani, atd  

Nyní někdo, kdo byl do zoologické zahrady zná z první ruky pozorování, že tyto primáti nejsou 
zdaleka rovny. Oni nejsou stejné velikosti, tvaru, barvy, inteligence, síly, ani stejný v primitivních 
společenských řádů, které zřizují v divočině. Gorila je větší a silnější než šimpanz, avšak šimpanz 
je považován za inteligentnější a rychlejší studenta. Ale pak je zde široká škála mezi šimpanzi se 
jako existují mezi gorilami, a tak dále ad infinitum. Jen idiot nebo šílenec by mohl usoudit, že 
příroda propůjčuje žen a mužů na všech jejích tvorů.  

Negři Nerovný. Vyjdeme-li (jen mírně) až primáta žebříku z opic se dostáváme ke kmenům 
negry, což opět mění celou cestu z AUSTRALSKÉ mužů, k Papuans Nové Guineje, aby africké 
Křováci, africkému Swahilis, a tak dále ke stovkám jiných kmenů, které jsou odlišné poddruhy 
téhož původního závodu. Jakmile jsme poukázat na těchto různých kmenů je zřejmé i těm 
náhodného pozorovatele, že různé kmeny negrů iv afrického kontinentu samotné jsou velmi 
nerovné. Afričtí Křováci jsou malé trpaslíci asi čtyři stop vysoký, zatímco Watusi jsou vysoký a 
athletic, mnoho z nich je sedm centimetrů.  

Negři Prodává své vlastní. Stejně tak jsou všichni ti negři sobě rovní co do inteligence nebo 
temperamentu.  

Některé z nich jsou hloupí, a jiní jsou ještě hloupější. Některé z nich jsou učenlivý, některé z nich 
jsou bojovní. Když židovští obchodníci s otroky poslal své lodě na Gold Coast Afriky vyzvednout 
otroky, tím agresivnější kmeny na pobřeží by kole do více submisivní negry z různých kmenů 
dále ve vnitrozemí, a mít zboží připraven a čeká na prodej.  

Darwin chybně. Je tam jeden další faktor, který jsme měli uklidit v tomto bodě. Jakmile jsme 
poukázat na to, že "lidstvo" je pobočkou řádu primátů, křesťané (jak byly naprogramovány) 
vyskočit na "vyvrátit" Darwinova evoluční teorie a jak pohrdavý jsou to "oni" neupadl od 
lidoopů a opic. Nyní Darwin nikdy řekl, že bychom sestoupili z opic a lidoopů. Všiml si, a logicky 



tak, že všichni primáti pravděpodobně měl společného předka, stejně jako všichni členové 
rodiny kočky, jako jsou lvi, tygři, rys atd pravděpodobně měl společného předka. Tam je rozdíl 
mezi těmito dvěma myšlenkami. Například, pokud máte bratrance, máte společný soubor 
předků, a sice jednu sadu prarodičů. Nicméně, toto neznamená, že jste potomkem svého 
bratrance, nebo naopak. Potřebujete jdeme dál?  

Negři nejnižší. Pokračující nahoru "člověk" žebřík z negrů, nepochybně velmi nejnižší, máme 
celou řadu bláta závodů různých směsí, druhů a odrůd. Je nezbytné ani v našem zájmu zařadit je 
tady, ani dokonce nastavit v jejich správném hierarchii. Každý, kdo se špetkou zdravého rozumu 
a minimálně analytické schopnosti říci negr od Číňanů, z indický, od Eskymák, z Polynésané, a ví, 
že nejsou stejné fyzicky, ani inteligencí, ani v temperamentu, ani morálky, ani v kultuře, ani sto 
jiné kategorie a charakteristiky můžeme přát přezkoumat. Ani jedno  

Číňan se rovnat jiného, ani jeden Ind se rovnat jiného. Pokud všichni Indové byli stejní, nikdy 
bychom našli stovky různých kmenů na americkém kontinentu, celá cesta od Mayů v Mexiku 
Iroquoisem v oblasti Velkých jezer. Ani v případě, všichni Indové ve stejném kmenu byly stejné 
jako by tam někdy vyvinuli dokonce nejnižších společenských řádů, a to kmene, který se skládá z 
vrchního a Indů. Bez nerovnosti tam mohl nikdy byli některý šéf, jen neorganizovaná 
konglomerát rovných (stejně hloupý) Indů.  

Nemožné "pozvednutí" Niggers. Je tam jeden další myšlenka bych chtěl prohodit v tomto bodě. 
"Humanisté" (silně podpořil Židy) za posledních několik staletí, od té doby rovnostářská idea 
začala vzít držení, které horlivě podporoval myšlenku učinit negry a závodů bláta rovné bílé 
rasy, finančně, kulturně a intelektuálně. To je samozřejmě nemožné, a parodie proti přírodě se 
dokonce pokusit. Mohli bychom udělat negři finančně rovná nám pošetile prodejem "všechno 
co máš" a dávat to negry. Ve skutečnosti až (židovské) vládního donucení jsme právě dělá právě 
to. Ale kulturně a intelektuálně to je nemožné, protože to prostě není v genech negři "někdy 
dosáhnout našeho úroveň inteligence a kultury, ne více, než je možné, gorily, aby tak učinily.  

Není naší povinností. Neexistuje také žádný důvod, proč bychom se měli pokusit. Žid se tvrdě, 
aby o "rovnosti" tím, že nás (ne na ně!) Křížit s negry. To je genocida pro bílé rasy a ohavným 
zločinem proti našim slavných předků, našich budoucích generací, a, samozřejmě, zrádné zrada 
současné generace.  

Pozvednutí Apes dosahuje až do úrovně Niggers místo toho. Pokud tyto krvácení-srdce 
"humanisté" (ubozí zrádců, že jsou!) Chtějí "pozvednutí" jen "méně štěstí" na světě, proč 
nezačít nižší dole na primátů žebříku, a nechť je pokusit se "pozvednout" opice, kteří jsou ještě 
"méně šťastným", více "zbaveni" než negrů. Proč nezkusit, aby opice až do úrovně negry a 
nechat křížit? Pokud budeme start "povznášející" a křížit, proč nezačít na nejnižší příčce žebříku, 
kde je největší "potřebu"? To by bylo sakra hodně lepší než "monkeying" s geny přírody policí, 
příroda elitu velkého a nádherné bílé rasy. Nechť tyto opovrženíhodné "humanitární" race-
mixéry zkusit představu o tom, na velikosti. Nechte jim kříží opice s negrů a pak poslouchat tyto 
zrádný prasečí výkřik.  

Bílá rasa Naším jediným zájmem. Proč bychom měli mít zájem o povznášející negrů nic víc, než 
bychom mít zájem povznášející opic? My C REATORS nejsou. Existuje pouze jeden závod my, C 
hurch O F T HE C REATOR , zájem o "povznášející" a že je bílá rasa a bílé rasy sám.  



White Man stavitel všechny civilizace. Historikové mají rádi tvrdí libovolný počet civilizací, které 
přicházejí a odcházejí a připsáním různé "národy," (nikdy bílá rasa) s těmito úspěchy. Jedná se o 
povrchní ztvárnění a zcela nespravedlivé bílé rasy. Jak jsem již uvedl v několika prvních 
kapitolách N Povaha " S E terních R ELIGION , každou civilizaci, která kdy byla postavena, zda 
nedomyšlené nebo plnohodnotného, byl postaven přes invaze bílého člověka, ať se jedná o 
starobylý hinduistická civilizace, Číňané, Mayové, nebo to, co jste, Bílý muž přestěhoval do cizí 
rasy, kterému dominují ji postavil civilizaci. Vzhledem k tomu, White Man nebyl správně 
pěstovat a chránit jeho geny, ale bláhově interbred a smíchaný s inferiors tyto civilizace pak 
stagnovala a klesal, nikdy být oživen.  

Opakovaně Zničený Mongrelization. Poučení je jasné. Je to vynikající geny bílého muže a jeho 
samotné, které mají vestavěný každou civilizaci. Tyto civilizace pak zahynuli jako geny bílé rasy 
byly ponořeny a rozptýlena v moři rychleji rozmnožovacích míšenců. Přečtěte si opět tragickou 
historii opakovaného mongrelization velkého bílého závodu v N Povaha " S E terních R ELIGION .  

Netřeba tragédie. To je to, co je na bílého muže děje opět v Americe a po celém světě. Bílá rasa 
je mongrelized a civilizace je opět na sjezdového snímku do zkázy. Tentokrát, protože se jedná o 
celosvětový jev, by to mohlo být terminál, nevratný, navždy pryč. Zatímco v Egyptě tento 
mongrelization proces trval tři tisíce let, v Indii (před 4000 lety) trvalo přibližně šest set let, v 
Americe ve výši hodláme s Židy využitím našich moderních technologií k urychlení procesu, 
mohlo by to být celé v generaci nebo dvě. To je ale hrozné, zbytečné tragédie!  

Věnovaná odvrácení Mongrelization. To je účel a cíl C hurch O F T HE C REATOR dohlédnout na 
to, že tato tragédie nikdy nebude opakovat. To je naše hlavní důvod pro being- přinést 
jedinečné bílé rasy k realizaci své velké hodnoty; jasně vystavit nebezpečí pro jeho přežití; jasně 
ukázat prstem na culprit- super-parazit všech dob, a sice destruktivní Žida; izolovat tento jed a 
zničit. Je to náš jednoznačný cíl bojovat o kontrolu našeho osudu zpět do svých vlastních 
schopných rukou, a jakmile mít hotový tak, aby pohánět velkou bílou rasu dopředu, výš a výš, 
takže jeden den bílá rasa bude rozšiřovat, prosperovat a kolonizovat všechny dobrými země na 
této planetě Zemi, sans negři, sans Židé a sans bahenní závodů.  

Získat naše smysly. Za účelem dosažení tohoto skvělého a slavnou cíle musíme v první řadě 
získat zpět naše smysly. Znovu se musíme vrátit k základním přírodním zákonům, které nám 
říkají nahlas a clear- pečují nebo sami. Musíme se zbavit naši mysl veškerého židovského 
nepřeberné množství jedovatých myšlenek, které kouzlo své vlastní zničení. Musíme zahodit 
přes palubu destruktivní myšlenku, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni. My, bílá rasa, musí 
uvědomit to zřejmé jsme na samém vrcholu žebříčku přírody stvoření a jsou její koruna slávy.  

Pýcha a Exkluzivita Essential. Pokud to zní jako hrdý prohlášení, to je chtěl být.  

Nic je dosaženo bez pýchy, a nikdo nebude bránit to, co nemají hodnotu. Bílá rasa musí 
fanaticky jako poklad svého nejcennějšího hodnotovou jeho genovou pool- za každou cenu. 
Přitom musíme mít pouze jednu viewpoint- běloch pohledu. Jak jsme uvedli v předchozí 
kapitole, nikdy se díváme na svět očima hada. Bílý muž úhlu pohledu musí být kritériem pro 
všechny naše postoje a činy. Rozbředlý sentimentalita a fuzzy myšlení může mít žádné místo ve 
válce v bělocha o přežití. Musíme jasně uznat naše nepřátele a být nemilosrdný a agresivní v 



jejich zničení. Musíme si uvědomit, ohromující skutečnost, že život je buď je, nebo nás. Dali nám 
nezbývá. Pouze jeden nebo druhý přežije.  

C hurch O F T HE C REATOR chce, aby se zatraceně jistý, že to bude bílé rasy, která přežije.  

* * * * *  

Ostatní Mud závodů. Teď, když jsme se důkladně seznámili s ohavného nigger a mají reálnou 
představu o tom, co je to nebezpečné a ohavné zvíře je, pojďme se podívat na některé z dalších 
závodů bláta, které jsou dire hrozbou pro naše rasové tělo ,  

Otravy náš genofond. Žid dnes násilně vstřikování miliony nemocných, ochuzený, 
mimozemských ras bláta do našeho těla rozvážný a rasové krevního oběhu. Dělá to zlomyslně, 
záměrně a násilně, otravy našeho genofondu, a popírat nějakou budoucnost pro naše potomky 
kromě mongrelized pekla.  

Robustní Men akce. Pojďme se podívat na rasové postoje našich předků, a to zejména v první 

polovině 19. století před jejich mysl stala otrávený s propagandou občanské války. Pojďme se 

podívat na slavnou epizodu známý jako Manifest osudu a vítězný západu. Tak se podívejme na 

přímý přístup ne-nesmysl, že došlo k nižšími Mexičanům na jih od nás, jak se jim podařilo 

rozlišovat mezi " přátelské "a" nepřátelé "a jak se silou zbraní oni vyhráli velkou a slavnou říši. 



C REATIVE C REDO # 32  

W E S HALL BE M aster Z O UR O WN M AniFest D ESTINY -  

W směně W EST : P ROTOTYPE FOR W směně W Orld  

Robustní Energy. Ve všech slavných stránkách bílý muž historie, tam je asi nikdo, která zazáří 
jako brilantně stejně jako ságu bílý muž jízdy na západ překlenout americký kontinent od 
Atlantiku k Pacifiku v devatenáctém století.  

Vynikající úspěch. Z hlediska úspěchu; rozšiřování území a čísla bílého muže; pokud jde o 
budování měst, železnic, farem, silnic, přístavů, telegrafní a telefonní linky, a mnoho dalších 
základních základy naší bílé civilizace; pokud jde o zatlačování dolní divochy a vytváření 
produktivních nový životní prostor pro bílé rasy; pokud jde o organizaci a vytváření politických 
institucí, stabilitu a vládu nad bývalými divočiny; V těchto a mnoha dalších oblastí úspěchu, 
nikdo nemůže konkurovat fenomenální úspěchy surovém i rvoucí se tlačit na západ, která byla 
zářící americký epos shrnout do "vítězného Západu".  

Manifest Destiny. Bílá Američan hlasitě prohlásil, že měl "Manifest Destiny", aby tak učinily, a 
měl bujnou pocit z vykonané práce v jeho duši. Měl bílé rasy devatenáctého století měl rasový 
náboženství jako C REATIVITY , že by udělal práci i better- rychlejší, důkladně a trvaleji.  

Naše Blueprint. My z C hurch O F T HE C REATOR dělají bezuzdné White  

Duch člověka dobytí a expanzi jak ilustrovaný budování Ameriky a W směně O F T HE W EST 
nedílnou součástí naší vlastní dynamické filozofie. Stavíme na tom, jak náš plán, velké modelu a 
poukazují na to jako explicitní morální ospravedlnění pro vítězství na světě bílé rasy.  

. Nejvyšší Mora1 ctnost v našich očích Jsme kategoricky stát: že v případě, že budova Ameriky a 
vítězné Západu bylo morálně špatné, a pak bychom mohli stejně odsoudit White  

právo člověka na život, jeho právo na život, jeho právo obývat tuto zemi, jak je také morálně 
špatné. takový přístup jako oba šílený a sebevražedné odsuzujeme. Pokud filozofii a programu 
tlačí dolní divochy nikdy na západ a budování budoucí vlast a národ pro bílé rasy v 19. století 
bílý muž je morálně správné, pak bílý muž Program pro to, aby ve zbytku světově Afriky, 
Austrálie, atd., je stejně správné dnes, ve dvacátém století, a stále dál.  

Co Zrádci se dá dělat. Každý, kdo popírá právo bělocha vybudovat Ameriku v 19. století, je 
pokrytec a zrádce bílé rasy. Jakékoli White Man, jehož srdce krvácí pro divokého Inda může 
snadno vytvořit svůj vlastní restituce. Dokáže zmírnit jeho Žid-kódovaný "svědomí" by se vzdal 
jeho členství v bílé rasy, prodávat svůj majetek a dává výtěžek na indiány, a spáchání harikari. 
Kolik pokrytci blabbering o právech Indů (a jiných závodů bláta) jsou ochotni zálohovat své 
šílené postulátech s tímto druhem akci? Když se dal do rozhodující zkoušku, tam není nikdo, 
snad s výjimkou několika, kteří byli vyhnáni na hraně šílenství předávkováním židovské 
propagandy. Nicméně, já vím o žádném.  



* * * * *  

Analyzovat naše silné stránky. Pojďme se krátce přezkoumat jev, který je Amerika a analyzovat 
faktory, které dělaly to nejproduktivnější, nejbohatší, nejsilnější národ v celé historii. V tomto 
přehledu, dejte nám také zahrnovat naší bílé s rasovými kamarády v Kanadě, kteří jsou ve 
skutečnosti nedílnou součástí běloch dobytí severního amerického kontinentu, a my bude 
obsahovat stejně, když mluvíme o Americe a Američanů.  

. Poslední bašta bílé rasy Dnes, ve čtvrtém čtvrtletí 20. století, Amerika stojí jako poslední bašta, 
poslední pevnost bílé rasy, ačkoli to obsahuje méně než 6% obyvatel světa; i když jen přibližně 
polovina dokonce i té populace je nyní bílé, stále Amerika produkuje tolik, pokud jde o zboží a 
potraviny jako zbytek světa dohromady. Pokud bychom odečíst produktivitu Whites v Evropě i 
jinde, produktivitu potraviny, ošacení, technologie, strojní zařízení atd. By tak daleko předčí to 
produkovalo 30 násobku počtu podřadných bláta závodů, kterých se můžeme jen stěží 
považovat za žijící na stejné planeta.  

. Závěr tedy, pojďme přistoupit k nevyhnutelnému závěru:  

V Americe, bílá rasa, o dobývání a tlačí před sebou dolní Redskin divochy a kříženec 
Mexičany, vyrábí nejlepší, nejbohatší a pokročilou civilizaci, jakou kdy svět svědkem.  

My z C hurch O F T HE C REATOR nejen schvalovat tento úspěch a to jak morálně a eticky, 
ale hlasitě A PPLAUD I T jako nejlepší, nejproduktivnější úspěch v brilantní historii bílé 
rasy.  

Že tento velký a obrovský úspěch , musí sloužit jako prototyp pro budoucí bílého muže " s 
výhrou na světě.  

Součástí naší Creed. Máme přijmout jej jako nedílnou součást naší náboženské víry, a vzhledem 
k tomu vítězný Západu bylo provedeno ve více či méně nahodilé a neplánované módy, chceme 
výrazně zlepšit na našich další fázi, na výhru z World. Máme na mysli, aby to plán a účel a učinit 
z něj svatá křížová výprava, na kterou bude celá Bílé Bratrstvo dát svůj celkový obětavost a úsilí.  

Mexický problém. Velká část vítězný Západu nebyl jen otázkou ovládnutí a zničení divoké 
indiány, ale také otázkou dobývání Mexičany, kteří již mají velkou rozlohu pozemku v čem je 
nyní Texas, Kalifornie, Arizona , New Mexico a část států Rocky Mountain. Španělští dobyvatelé 
předcházelo Bílé Anglosasové do těchto oblastí o dobrých 300 let. V době, kdy Anglos přišel tyto 
oblasti byly stále jen řídce usadil, a populace se zvrhla Mexicans- bahenní osoby se skládají 
převážně z Mestizo mix plemen a Indů.  

Budeme prohlídku tohoto nejzajímavější a významný kus historie v následující kapitole.  

C REATIVE C REDO # 33  

T HE W AR W ITH M EXICO 1846-48- N U NFINISHED W AR  



Většina amerických válek nákladné a zbytečné. Spojené státy se bojovalo mnoho válek ve své 
krátké historii něco málo přes 200 let. Většina z těchto válek byl nesmírně nákladný v životech 
peněz a materiálu a většina z nich nebyly v nejlepším zájmu amerického lidu. Naopak, většina z 
nich byly příšerné, hloupými válek ve kterém Spojené státy, i když je "vítězný" vyšel špatný 
poraženého. Jedním z nejvíce destruktivní, duševně nemocný a zničující byl  

Občanská válka bojoval mezi 1861 a 1865. Jiní byli WWI, WWII, korejská válka, vietnamská válka 
a další, které uvrhla zemi do hrozného finančního zadlužení vůči Židům a také Spojené státy a 
svět horší místo pro život.  

Konstruktivní a prospěšné výjimka. Jedním z nejpozoruhodnějších výjimek bylo mexické válce 
bojoval mezi 1846 a 1848. V té době byli Židé již manipulaci finančních záležitostí naší země a 
zběsile podněcování nadcházející občanskou válku. Ale jejich kontrolu nad základními 
jednotkami a instinkty lidí bylo daleko od toho, co je dnes. (Neměli televizi v těchto dnech.) V té 
době v historii americký lid byli rozjaření o myšlence dobytí kontinent a myšlenku "Manifest 
Destiny" překlenout tento kontinent od Atlantiku k Pacifiku s bílou závod byl stále vzrušující sen. 
Naštěstí v této době ve Spojených státech měla klidný, nenáročný, ale rozhodně prezidenta, 
který byl jedním z našich greatest- James K. Polk. Jak lze očekávat, následná židovské dějiny dal 
tento velký muž velmi málo oznámení, a ještě méně úvěr. Přesto jeho krátký 4-leté režim byl 
jedním z nejproduktivnějších a významný v historii naší mladé republiky.  

Nation Rozptylovaný Slave otázce. Tato skutečnost je o to pozoruhodnější, protože jeho éra 
byla jeden ze kterého se zdálo, že žádný prezident mohl přijít k sevřením s případnými životně 
důležitých problémů. Mezi obdobím 1837 a zvolení Lincoln, každé otázce, bez ohledu na to nyní 
odpojena, skončili v profesionálním nebo podvodník starostí o otroctví, problém Židé byli 
podněcování hlučně řídit mladý národ do občanské války.  

President Polk se jedná o muže akci. Z Polka podařilo problém jako "mor na obou svých 
domech" a zarputile pokračoval o své činnosti úspěšně dosáhnout svých historických cílů.  

V krátkém přehledu byly tyto úspěchy (a) anexe Texasu 29. prosince,  

1845; (b) šlehání celé mexické národ (s pozadím téměř 300 let  

Španělský civilizace) a zabírat svůj kapitál, Mexico City; (c) smlouvou Hidalgo Guadalupe získání 
současnou území Nového Mexika, Arizona, Nevada, Idaho; (d) další vojenskou akci , přičemž 
stát nebo Kalifornie; (e) koupí a vyjednávání s Velkou Británií získání "Oregon území ", která 
zahrnuje stavy Washingtonu, Oregonu a severní části Kalifornie.  

Rozšířil bělocha území polovinu. Tím Polk ve svém krátkém horizontu získaných v celkem 
západní třetina amerických 48 [Státy] a stanovila své konečné jižní, západní a severní hranice. 
To vše v polovině období, kdy ostatní "velcí" politici byli trhání národ od sebe s židy vymyslel 
otázce otroctví. To není špatné na "zapomenuté" prezident, prezidenta, jehož paměť budeme C 
REATORS bude znovu rozdmýchat v srdcích naší rasy.  

Ale vraťme méně než deset let před Polk času. Válka s Mexikem skutečně začala v roce 1836 s 
hrdinné drama na malém mise na řece San Antonio. To bylo nazýváno Alamo.  



* * * * *  

C ONQUEST O F T EXAS  

Pamatovat Alamo! Mexické historie začala s dobytím aztécké říše Cortes v 1521. Ačkoli španělští 
dobyvatelé měli dobrý dvě stě let náskok před jejich anglosaské soupeři na sever, tam byl tento 
rozdíl: Anglosasové vyhnal indiány před nimi, vzal půdu a vdané bělošky. Španělé na druhé 
straně využil pozemek pro zlato a stříbro, zotročil Indy a sňatky s nimi. Na konci indiáni 
vstřebává Španěly, redukovala obyvatelstvo ke směsi mongrelized mesticy (s indickými geny 
převahou) a vrátil se do jednoho z více zaostalých zemí na západní polokouli. V průběhu staletí 
dolní Indické geny čirou čísel dobyl Španělska Conquistadores.  

Mexické nezávislost. V roce 1810, zatímco Španělsko sám byl pod napoleonského zaměstnání, 
Mexičané se vzbouřil. Po více než deseti letech anarchie, zabíjení, lupičství, válčení a chaos, 
Španělsko nakonec uznal mexické nezávislosti. Mezi kříženci byli sami o sobě.  

Anarchie nekontrolovatelné. Během čtvrtstoletí mezi nezávislosti v roce 1821 a na počátku 
mexické války v roce 1846 Mexiku měl více než 40 různých "vlády." I když Mexičané kopírovaly 
americkou ústavu, revidována a přepsal ji desetkrát, anarchie a revoluce byla normou spíše než 
výjimkou.  

K mání. Ačkoliv práva na rozsáhlém území Texasu byl vzdal do Španělska smlouvou USA v roce 
1819 výměnou za Floridu, drsné hraničáři z roku 1830 tuto "sell-out." Nikdy nepřijal Považovali 
ji za součást bílá rasa přirozeným právem a v cestě na západ expanze. "Manifest Destiny" patřil 
k nim. 1835 tam bylo přibližně 30.000 bílými osadníky v této oblasti běžně známý jako Texas. 
Mexičané nárokoval si území jako oni, ale v nejlepším případě jejich požadavek byl slabý. Ve 
skutečnosti země byla k mání. V Anglos považoval to za přirozené rozšíření národa pohybující se 
na západ. Texans byli připraveni vyhlásit nezávislost.  

Trestnou výpravu tím, Santa Ana. Do tohoto obrázku vystoupil kruté, spontánního a zrádné 
mexické V obecnější Santa Ana. Ve hře hudebních židlí, podle intrik, brilantní vojenské výkony a 
klamu, že byl o 1836 nesporným diktátorem Mexika. Když gringos Anglo odmítli sklonit před 
svým celníky a rozpoznat mexické domény se přes Texas že se chystá jim lekci. Vyrazit s 
armádou 6000 mužů v zimě 1836 pochodoval na sever, s přiznaným úmyslem podrobovat a / 
nebo řízení před ním a zabíjet všechny White Anglo osadníka v Texasu. Nejprve musel podrobit 
malé Texan posádku u San Antonio de Bejar.  

Vlastenci a dobrodruhy. Většina z 182 Texas dobrovolníků, která se konala San Antonio tam byli 
téměř náhodou. Jim Bowie, z hraničního slávy, přišel tam méně než o měsíc dříve s malou 
skupinou asi 30 mužů a objednávek od Sam Houston vyhodit do povětří Alamo. Tato 
objednávka on ihned neuposlechl a rozhodl se zůstat. Plukovník William B. Travis, pouze 27, 
tam přijel se skupinou 25 mužů asi dva týdny poté, co Bowie. Také on měl rozkaz vyhodit do 
povětří Alamo mise takže by nedostaly do rukou Mexičanů. Jeho rozkazy od  

"Guvernér" Henry Smith z Texasu, jeden ze dvou soupeřících politických frakcí. Stejně jako 
Bowie, plukovník Travis taky, neuposlechl tyto příkazy a rozhodl se zůstat. Tyto dvě skupiny, 
připojil se k nevelký kontingent 104 mužů již existuje v rámci plukovník James Clinton Neil, který 



opustil krátce z důvodu nemoci. Co s dalšími odjezdy Celkem bylo nyní 150 muži na San 
Antonio.  

K tomuto smíšené skupiny, některé z nich byli vojáci v pravidelném slova smyslu, je třeba přidat 
přítomnost Davy Crockett, indický bojovník, hraničáře, bývalý Tennessee zákonodárce a 
americký kongresman, nyní 50, již žijící americkou legendu.  

Provizorní a zmatený. Stejně jako rozdělení, provizorní, rodící se vládu Texasu, velení posádky v 
Alamo byla rozdělena mezi plukovník Wm. B. Travis a James Bowie, přičemž většina mužů se 
sklony k Bowie v jejich loajalitu.  

Taková byla neorganizovaná situace, kdy dorazil Santa Ana a jeho armáda 6000. 23. února 1836.  

Plukovník Travis shromáždil své muže z města San Antonio do mise nádvoří Alamo, protože 
kaple stavba byla jediná ve městě s hradbami vhodné pro jakýkoliv druh obrany. Během prvního 
dne, plukovník James Bowie byl vážně zraněn při pokusu připojit dělo, hruď málem rozdrtil. 
Toto opustilo plukovníka Travise do nejvyššího velení, povinnost mu vybitou s srdnatost a slávě.  

Žádost o pomoc. Kurýři rozeslané Travis se zapsat pomoc v jejich zoufalé situaci nesl málo 
ovoce. Plukovník Fannin na Goliadu s 400 dobrovolníky dostal zprávu, ale ani nechtěl, ani 
nemohl pohnout. Jediná pomoc obdržel desátého dne obležení byl malý kontingent 32 
dobrovolníků z města Gonzales (zvyšování jejich celkový počet na 182 v Alamo). Bylo to 
podpora, která by mohla znamenat málo úspěchu výsledku. V Gonzales muži věděli, že i jejich 
statečné rozhodnutí pomoci bylo rozhodnuto zemřít v boji.  

Dny hrdinství. Po dvanácti dnech ostrostřelci Texas měl vymáhal těžkou daň z Mexičanů, a to i 
přes neustálé cannonading, a to navzdory nespavosti, a to navzdory krátkosti prášku a střely, by 
neměli jedinou oběť mezi svými muži.  

Útokem Alamo. Brzy na ránu třináctého dne Santa Ana se rozhodl zaútočit na stěnách. Jeho 
trubači hrál slavnou "Deguello", primitivní a starobylé maurské pochod, signál křik, že žádná 
čtvrtina by být věnována, které bylo přijato živý žádné vězně. Od 9 hodin ráno bylo po všem. 
Každý Texan byl zavražděn, bajonety a znetvořený.  

Glorious Legacy. Ale Texans nezemřel nadarmo. Zemřeli jako hrdinové, jejichž příběh stále 
inspiruje s ohromnou pýchou Texans dneška a Američané obecně. Budou žít v historii stejně 
jako galantní 300, kteří zemřeli, bránil přihrávky na Thermopolae v Řecku dvacet tři století dříve. 
Kromě toho si vynutil extrémně těžkou daň. Mezi 1 500 a 1,600 Mexičanů zahynulo při těchto 
třináct dní.  

Katastrofy a pomsta. Ale to není všechno. Jejich smrt šokovala všechny Texasu. To konečně 
probudily hašteření Texans sjednotit a brát jejich nezávislost silou. To přece něco jiného: to 
vyrazil hluboký a trvalý vztek v Texans, že vykřikl po pomstě. Bylo to vítězství ve smrti.  

Zničení Texans. Tam byl další špatné zprávy pro Texans. V nyní vítězného Santa Ana Texans tváří 
v tvář nepříteli chladnokrevně rozhodnut rozdrtit tak dokonale, že by nikdy znovu stoupat. Nic 



menšího než celkové vyhlazení všech Bílých gringos udělá. Bude učit měly uvedené Americanos 
lekci, že nikdy nezapomenou.  

Goliad poslal žádnou pomoc. Devadesát pět mil na jihovýchod od Alamo položit malou vesnici 
Texasu Goliadu, obsazena 400 mladých amerických branců pod velením plukovníka Jamese 
Fannin. Byla to právě tato skupina, která plukovník Travis požádal o pomoc při obraně obležené 
Alamo. Plukovník Fannin byl podivný a kolísat člověk. Částečně díky nerozhodnosti, částečně 
díky neštěstí, žádná podpora nebyla nikdy poslán z Fannin do zoufalých mužů v Alamo. To bylo 
stálo Texans a posádky v Goliadu draho.  

Goliad zachycen. Ve svém pochodu vymazat z mapy Texas síla 1,400 Santa Ana mužů pod 
vedením generála José Urrea dorazil Goliadu dne 19. března 1836, a je obklopen Fannin jeho 
posádku. Po dvou dnech těžkých bojů, Američané vzdali na mexické slib, že budou léčeni cti a 
poslal na podmínku do Spojených států. Za osm dní se Fannin muži drženi v zajetí v Goliadu a 
zacházeno lidsky. Pak přišel Santa Ana v pořadí: Muži byli všichni zastřeleni.  

Mexické zrada. Brzy na Květnou neděli, 27. března 1836 mexičtí vojáci pochodovali vězňové z 
Goliadu říkat jim, oni měli být propuštěn na čestné slovo a poslal do New Orleans. Najednou v 
blízkosti řeky San Antonio a půl míle od pevnosti Mexičané se obrátil na Američany a stříleli je v 
chladnokrevně. Pouze 60 se podařilo uniknout.  

Panika. Zprávy o Santa Ana je porážce hit Texan civilisty jako úder hromu, urychlovat šílený 
exodus z farem a osídlení.  

Houston čeká na svou příležitost. Mezitím se Sam Houston byla organizování zbytky jeho 
potrhané armádou, ustupující před mexické náporem, pečlivě vybral jeho místo a čas.  

* * * * *  

Pomsta. Jen o několik týdnů později, 21.dubna 1836, Sam Houston se sílou 600 dobrovolníků 
uvězněných Santa Ana své síly u San Jacinto. S rallye výkřikem "si pamatovat Alamo!" Zběsile 
Texans zničil Mexičanům v bitvě, která trvala pouhých 20 minut. General Santa Ana byl zajat. Ve 
skutečnosti to bylo pravděpodobně jediná důležitá bitva v americké historii, kdy ani jeden 
nepřítel voják unikl jsou buď zajat nebo zabit.  

Hloupý Clemency. Existuje jedna poznámka pod čarou k tomuto vítězství, které by však měly být 
i poučením i pro nás varováním. Namísto zabíjení všechny Mexičany za vraždu hrdiny Alamo, a 
opět porážku v Goliadu, Sam Houston udeřil dohodu s Santa Ana, který byl koneckonců, El 
Presidente Mexika a jeho vrchním velitelem armády. Santa Ana může žít v případě, že by poslal 
své zbývající vojáky domů a odevzdá mexické nároky do Texasu. Santa Ana souhlasil.  

Zapudil a zradil. Santa Ana nástupci okamžitě zavrhl reklamaci ao rok později Santa Ana byl 
propuštěn, k boji proti Američanům opět 10 roků později, jak uvidíme.  

Do té doby, po dobu 10 let Texas šel na silnici sám, pod neustálou hrozbou od mexického 
invaze.  



* * * * *  

Ponaučení. Poučení, že my, bílá rasa, mohou učit od této dramatické epizody ve výherní Západu 
je několik.  

Pouze jednotě můžeme vyhrát.  

Pouze boje a oběti můžeme vyhrát doménu přes zemi a území, a oponovat závodů bláta.  

Že když jsme umožnit bahenní závody (prostřednictvím naší štědrosti charity, hlouposti 
nebo cokoliv) k vítězství nad námi mohou být brutálně krutý a bude se snažit vyhubit 
bílé rasy vždy, když mají příležitost.  

Bohužel to často trvá zásadní tragédii přinést bílé rasy k rozumu, než budou spojovat se a 
bojovat.  

Nikdy nedovolte poražený nepřítel přijít později znovu bojovat. Budeme mít víc o tom v další 
epizodě naší historie.  

T HE M EXICAN W AR O F 1846-1848  

Mexiko překypoval Revenge. S malou nebo žádnou pomoc od Spojených států řádné, Texas 
zůstal nezávislým "republiku" téměř deset let, před tím, než byl nakonec přijat státnosti 29. 
prosince 1845. Toto zpoždění, jak jsme uvedli na začátku , bylo vzhledem k idiotský handrkování 
ve Washingtonu mezi jednotlivými frakcemi o otázce otroctví. S amerikanizaci Texasu v roce 
1836 se vztahy mezi USA a Mexikem pokračoval růst více drsný. Zatímco Mexičané se vztekat 
nad ztrátou Texasu (kterou neuznala) byly také vře po pomstě. V Mexico City byl ješitný rétorika 
o pochoduje na Washington. Americký pohrdání mexické anarchie a kontinuální revoluce, na 
druhou stranu, vyvedl válečnou horečku zaútočit na "sálech  

Montezuma "a naučit těmto Greasers lekci. Ale hlavně, za tím vším byla základní americká 
touha po těch západních zemích, že Mexiko i nadále tvrdili, ale nebyl schopen držet, a Mexičané 
ji znal.  

Muž činu. Trvalo President Polk, aby danou záležitost na hlavě. Zatímco ostatní prezidenti (i 
politici) plýtvá své síly v neustálé frakčních hašteření ohledně problematiky otroctví, Polk 
rozhodl se jednat. My, bílí lidé Ameriky, mu dlužím obrovský vděk za jeho prognózy, odvahy a 
odhodlání.  

K Rio Grande. V březnu 1846 Polk objednal Brig. General Zachary Taylor armáda ze svého 
tábora v Corpus Christi na pochod na jih "bránit Rio Grande." Po 20 dnech "Old Rough & Ready 
je" 3000 muži dostali místo zvané Arroyo Colorado, asi 30 mil severně od Rio Grande. Silný 
Mexická síla varoval je, aby přes potok, protože by to znamenalo válku. Taylor muži okamžitě 
přešel potok. Mexičané prchli bez boje. Taylor muži pochodovali k Rio Grande, kde se podíval 
po celé šířce 100 yardů řeky u mexického města Matamoros. Navzdory texaské nezávislosti oni 
byli teď na území stále nárokuje Mexiku. Ten se rozhodl vybudovat pevnost proti mexické 



město. Američané nevěděli, že mexický Army of the North se jich čeká na Matamoros s alespoň 
tolik mužů a dvakrát tolik děla.  

Nakročeno k válce. Takto dva armies- a dvě nations- byly balancuje na pokraji války s Američany 
odvážné Mexičany, aby první krok.  

Mexické síly Superior ve formátu. Musíme si uvědomit, že v té době Mexiko mělo větší populaci 
než USA, stejným množstvím území, a mnohem větší armádu vyškolených v nástrahami 35 let 
válčení a hlavního města, který byl čtyřikrát Počet obyvatel města Washington. Americká 
armáda, na druhou stranu, nemá žádný skutečný válečný zážitek pro dvě generace, s výjimkou 
bezvýznamných Seminole indické války na Floridě o deset let dříve. Jeho celková síla byla jen asi 
5300 mužů šíří tenký jako papír nad některými 100 základen. Kromě toho, s výjimkou stanovení 
Polk, válka doma způsobily rozsáhlou a někdy i divoké divize amerického veřejného mínění. 
Mnoho Američanů, stále dbát revoluce a nenáviděným britských vojáků měl málo využití pro 
"štamgasty".  

Krev se vylila. Do té doby, zatímco Taylorův síla byla slábnoucí kvůli dezerce a onemocnění, 
mexické straně byl posílen novým kontingent 2000 mužů a novou generál Mariano Arista, 
převzal velení. Přišel k boji. Odeslání generál Taylor zdvořilou poznámku, že "nepřátelství byly 
zahájeny," jeho jízda překročili Rio Grande dobře proti proudu od Matamoros. Když Taylor 
poslal jízdní hlídku 65 mužů vyšetřovat, byli přepadeni. Válka byla dál.  

Kongres Drags nohy. "Americká krev vnikla", generál Taylor napsal prezident Polk. O dva týdny 
později, 09.5.1846 zpráva dosáhla Polk. 11. května Polk poslal zprávu rozděleném Kongresu. 
Spíše než žádat o jednoznačné vyhlášení války, požádal Kongres "uznat" válečný stav již 
existujícího "aktem Mexika sama." Po hodně hořké a vzrušené debatě, kongres nakonec "uznal" 
takový stav, a navrhla dodat prezidenta s 50.000 vojáků a 10 milionů dolarů s cílem uvést 
"stávající" válku k rychlému ukončení.  

Dobrovolníci Eager. To je zajímavé čtení studovat podrobnosti o válce, která následovala. 
Bohužel, nemáme prostor tady, aby tak učinily. Poté, co byla vyhlášena válka, Američané 
dychtivě se přihlásil do služby, i když nikdy neměl USA sebrat armádu 50,000 mužů v tomto 
okamžiku.  

Dva američtí vítězství. S jeho zdecimoval armády 3000 mužů Taylor porazil vynikající mexické 
síly ve dvou po sobě jdoucích engagements- v Palo Alto, a na Resaca de Palma, a to jak na 
severní straně řeky Rio Grande. Dne 18. května 1846 Taylor překročil řeku a zabíral město 
Matamoros samotného, město 4,000. Nicméně, on byl pošetile dovolil poraženým zbytky 
obecného Arista armády k útěku a bojovat další den.  

Taylor národní hrdina. První zprávy o Old rough & Ready to skvělé vítězství dosáhl ve 
Washingtonu dne 23. května 1846, deset dnů po průchodu válečného zákona. Taylor, neznámé 
hraničář, se stal národním hrdinou téměř přes noc. Dobrovolníci spěchal k barvám. Od léta 
1846 Taylor měl nějaké 14.000 mužů na Texas-mexické hranici.  

Na Monterrey. V polovině srpna, Taylor rozhodl přestěhovat do vnitrozemí, aby se zapojily 
nepřítele. Užívání pouze 6000 vojáků s ním přešel na Monterrey, impozantní pevnosti-město 



15,000, kde se setkal generála Ampudia je vynikající armády severu, nyní znovu zesílené a dobře 
vybavené. Po třech dnech těžkých bojů Američané konečně rozběhl vlajku vítězství na Citadele. 
Jejich ztráty byly velmi těžké.  

Mylný Velkorysost. Poražený generál Ampudia navrhla příměří a General Taylor velkomyslně 
přijat, což mexičtí vojáci pochodovat ven s rukama o dva dny později.  

To bylo podruhé Taylor udělal stejnou nákladné mistake- chybu bílé rasy obecně je až příliš 
náchylný při páchání. Když se naskytne příležitost, nepřítel by měl být zcela zničen tak, že nikdy 
nebude moci znovu bojovat.  

O deset let dříve Sam Houston udělal stejnou charitativní mistake- připustil generální  

Santa Ana žít poté, co zachytil jej u San Jacinto. Tento zrádný a nejoslnivější mexických generálů 
mělo být Taylora dalšího protivníka, omyl, který President Polk pomohl přinést.  

Zrádný Santa Ana je zpět. Santa Ana, před zahájením nepřátelství, byl v exilu na Kubě. Tento 
lstivý starý lišák byl jeden muž, který mohl úspěšně shromáždit Mexičany k účinnému odporu a 
Mexičané, protože si uvědomil to, odpustil všechny své dřívější hříchy. Otázkou bylo, jak ho 
dostat přes americkou blokádu, která nyní se klenul nad Mexický záliv.  

Polk se Tricked. Polk, doufá, že přesvědčit Mexičany "prodat" sporných území, věřil, Santa Ana, 
když poslal Polk poznámku naznačující, že, Santa Ana, byl jediný mexický dostatečně silná, aby 
uzavřít dojednaný mír a ukončit válku. Polk navázala na popud a nechá Santa Ana proklouznout 
námořnictva blokády.  

Po návratu do Mexico City, Santa Ana neměl v úmyslu dělat mír. V krátké době se opět získala 
kontrolu nad mexickou vládou a shromáždil armádu odrazit Gringo útočníky. On byl zdaleka 
nejlepší zbraně Mexičané měli.  

Za méně než měsíc Santa Ana zvýšil armádu 25,000 mužů. Mezitím Taylor se svými vyčerpaných 
sil, pochodoval jih směrem Saltillo. S posilami z 2,400 dobrovolníků pod vedením generála Vlna, 
Taylor připravena splnit Santa Ana, který byl pochodující na sever-liž a zničit útočníky.  

Vítězství v Buena Vista. U bitvy Buena Vista šlo o 4,500 amerických dobrovolníků oproti 15,000 
mexických početného vedených Santa Ana. Po krvavé a nákladné bojovat po celý den 23. února 
1847, ve kterém Taylorovy armády několikrát byl na pokraji byl zničen, Mexičané ustoupil druhý 
den ráno a zamířil na jih. Bylo Taylora poslední bitva, a příští volby ho katapultovala do 
kanceláře prezidenta.  

General Winfield Scott převezme. Mezitím Polk se rozhodl umístit General Winfield Scott na 
starosti mexické války. Použití ostrov Lobos, 180 mil od Vera Cruz, jako obojživelné staging area, 
Scott závodil s časem. Musel porazit smrtící žluté zimnici metlu věděl by bylo smrtící ke svým 
mužům než nepřítel. To bylo jeho cílem je zaútočit na Vera Cruz, pochod svým mužům, aby 
vyšších postoje před letním žáru a pak na Mexico City.  



Přistání na Vera Cruz. Spouštění v únoru 1847, po nekonečných zpoždění a foulups konečně v 
5:30 hod 9. března, Scott přistál vojáky na pláži Collada několik mil na jih od Vera Cruz. Od 10 
hodin té noci všichni muži 11000 přistál bez jediné nehody. To je ještě puzzle s vojenskými 
historiky, proč Mexičané v očích povoleno přistání bez odporu.  

Vera Cruz se vzdá. Vera Cruz sám byl vojenská pevnost s přístavem střežené pevnosti Ulua, se 
stěnami 15 stop tlusté. Za tři dny Američané obklíčili Vera Cruz v sedm mil oblouku a uříznout 
jeho dodávku vody. 22. března americký minometné baterie (zřízené v souladu obtěžuje 
mexické oheň z Vera Cruz) byly na místě a připraven odpovědět. Po několika dnech intenzivního 
bombardování v obou směrech, Mexické morálka uvnitř Vera Cruz začala se zhroutit. Do 28. 
března Vera Cruz se vzdal, a posádka uvnitř Fort Ulua, závislý na město na výrobu potravin, 
kapituloval také.  

Scottovy ztráty byly minimální pro obrovské vítězství achieved- 13 zabito, 55 zraněno.  

Žlutá zimnice. Ale období bylo pozdě. Rozptýlené případy žloutenky již byly vypuknout. 8. dubna 
první američtí kontingenty začaly na cestě do Mexico City a vyšších poloh.  

Ambush na Cerro Gordo. Do té doby General Santa Ana stáhl své síly dohromady a pečlivě 
vybrány nejvíce strategicky průsmyk do přepadnout Americans- malého města Cerro Gordo. S 
12.000 vojáků dobře zakořeněné na kopcích, on se setkal s Američany 18. dubna Po celý den 
těžkých bojů Američané směrována Mexičané. Američané utrpěli 431 obětí, ale Mexičané 
utrpěla 1200 zabil nebo zranil a 3, 000 vězňů. Později byli propuštěni vězni.  

Americké vítězství. Generální Scott byl radostný. V hlasitým vítězství u Cerro Gordo mu rozbil 
jedinou nepřátelskou armádu mezi ním a Mexico City 180 mil daleko. Určitě teď Mexičané by se 
jednat o míru.  

Divoký nepřítel. Ale on se mýlil. Nejhorší boje mělo teprve přijít.  

Mexiko byla ošklivá enemy-, že nebude bojovat a ona by se vzdát, nebo to tak alespoň 
vypadalo.  

Dissention ve Washingtonu. Doma ve Státech válka slov zuřila ještě zuřivě. Ve Washingtonu, 
politika vzplanul plnou silou. Někteří respondenti vyzývali k odstoupení Rio Grande. Některé 
dožadovali okamžité míru. Někteří argumentovali pro dokončovací to přesvědčivě. 
Problematika otroctví vzplanula znovu a byl spojen s prováleční sil. Místo toho, aby Všeobecný 
Scottova Valiant vojákům svou plnou podporu, polovina země je opustila.  

Americký Síla eroduje. Přidal se k Scott problémy, které v té době byly krátkodobé (1 rok) 
dobrovolníci, jejichž čas byl nyní vzhůru. Většina z nich se rozhodly k re-získávat a 3000 
pochodoval zpátky do Vera Cruz, které mají být odeslány domů, čímž se sníží Scottova početný 
stav na pouhých 7,000. Jeho Napájecí vedení z Vera Cruz bylo přes-rozšířil a výztuhy byly 
hubené a pomalu blíží. Chcete-li přidat do Scotta problémů, prezident Polk poslal civilní mírový 
vyjednavač, Nicholas Trist, který out-zařadil Scotta, se zapečetěným mírového návrhu mexické 
vlády. Scott byl rozzuřený a on se zarazil. Požádal třeba připomenout.  



Fierce Nenávist k Yankees. Ale Mexico nebude jednat stejně. Scottovy nálada, když konečně 
dorazil 4000 dlouho očekávané posily. Dne 6. srpna 1847 dalších 2,500 rekrutů pod Brig. 
General Franklin Pierce (budoucí prezident) dorazil na Puebla. To s sebou přineslo sílu 
Američanů až asi 13000, z nichž 2200 byli nemocní a nevhodný pro povinnost. Před nimi ležela 
údolí Mexico City s 200.000 obyvateli obhajované některými 30.000 vojáků v Santa Ana, 
naplněni divokou nenávistí k útočníkům Yankee.  

Vítězství a podvod. Po vyčerpání Puebla jako shromaždiště pro závěrečný útok, Scottovy muži 
pochodovali přes průsmyky do údolí Mexika dne 20. srpna a hned zabývá nepřítele. Po dni 
těžkých bojích a těžkými ztrátami na obou stranách Američané rozbitých mexickou armádu, 
zlomil mexické obrany u mosty a měl město na jejich milost. Santa Ana mazaně navrhl příměří v 
délce jednoho roku pro diskuzi o "přípravných jednání o míru." To, co se ve skutečnosti pokouší 
se získat čas, aby znovu shromáždit své síly. Scott klesl o trik. I když odmítl rok čas jako příliš 
dlouhá, on souhlasil s krátkým příměří.  

Santa Ana byl potěšen, a příměří vstoupila v platnost dne 24. srpna.  

Velkou chybou v nemístnou důvěřovat. Scott udělal největší chybu své kampaně. Opět doufá v 
"upřímnosti" nepřítele, byl oklamán. Santa Ana horečně reorganizovat své síly, nasadit nový 
dělo a baterie na strategických budov a komunikací a budovat své obrany. Dokonce i běžné 
američtí vojáci věděli, že je to ztřeštěné chyba. Namísto rozbíjení nepřítele jednou provždy, 
jejich velitel "Mluvil." Muži reptali, že poté, co vyhrál největší vítězství v celé kampaně, budou 
muset znovu bojovat bitvu. Byli tak pravdu.  

On do chodeb Montezuma. "Smírčí" trvala dva týdny. Od této chvíle se Scott měla méně než 
8000 početný a nepřítel na domácí půdě byl dobře zakořeněné s 18.000. Dne 8. září Američané 
opět zaútočili zaútočit na hrad Chapultepec a nakonec řídit do středu města samotného. Po 
týdnu těžkého boje a těžkými ztrátami na obou stranách Mexičané vyběhl bílou vlajku a zeptal 
se vyjednávat. Tentokrát Scott nebyl zmást. Měl v úmyslu mít město a jeho vojáci pochodovali 
do Grand Plaza a vyběhl americkou vlajku na Národní palác. General Scott přišel v plné polní 
šatech a jásot z amerických vojáků by mohlo být slyšet na bloky.  

Kompletní vítězství. Scott jmenován generálním QUITMAN jako vojenský guvernér a kampaň 
byla u konce. Jeden z Scotta mužů, Capt. Rowell S. Ripley později obvinil dvoutýdenní příměří 
jako zbytečně stojí Američany 1,652 mužů a důstojníci mrtvých a raněných.  

* * * * *  

Věčný lekce. Tam je další epizoda v této válce, která by měla být poučením a varováním pro 
všechny rasa zrádců dnes.  

Američtí Zrádci. Když generál Taylor armáda čelí město Matamoros přes Rio Grande v roce 
1846, Sargent John Riley Co. K přeplaval řeku a už se nikdy nevrátil. Vstoupil do mexické 
armády. V měsících, které následovaly, stovky dalších, dojatý nudou, pití, nebo mexických 
lichotky volné země, následovaný Rileyho příklad. Mnoho byl přesunut mexické propagandou, 
že protestantští Yankees snažili zničit katolickou církev. Vzhledem k tomu více než 20% z 
některých pluků byli irští katoličtí přistěhovalci, tato propaganda zejména apeloval do této 



skupiny. Oni tvořili San Patricio praporu a bojoval proti Američanům, a velmi efektivně tak, 
protože oni byli ve většině případů více technicky zběhlý než Mexičany.  

Court Martial. Nejméně 65 San Patricios byly pořízeny v Churubusco, souzen vojenským 
soudem a odsouzen k zavěšení.  

Oběšen. Jak američtí vojáci zpoplatněny hrad Chapultepec, 30 z těchto dezertérů stál na mezka 
vozíky, pod lešením, s smyček kolem krku, sledoval stožár v horní části hradního věže. Zvedání 
Stars and Stripes by byl signálem pro kata na pohyb ovladače vozík dopředu a nechat zrádce 
zavěšení.  

General Scott měl přezkoumat případy 65 dezertérů. Ti, kteří nebyli oběšeni dostali 50 řasy, 
písmeno D (dezertéry) Firemní na tvářích a opustil ponuré práci kopání hrobů těch oběšen.  

Varování na příkaz Všechny zrádců. My z C hurch O F T HE C REATOR trvat ještě tvrdší postoj. 
Tvrdíme, že je zrádce svého závodu je dokonce víc než odporný zločin velezrady do země nebo 
armádě. I my, musí mít den zúčtování se všemi těmi zrádci, kteří dnes věří, že mohou zradit bílé 
rasy beztrestně. I my vydá staromódní dobrý hraničního spravedlnost závodit zrádce.  

* * * *  

Mezitím, v Kalifornii. Zatímco generálové Taylor a Scott se vede boj na jih od Rio Grande, další 
soutěž byla vedena v dalekém západě bohatý prize- Kalifornii, což je oblast rovněž uvedly, 
Mexika, ale téměř nezávislá na jakékoli kontroly ze Mexico City. Nicméně, pro několik století to 
bylo urovnána španělsko-mexický obyvatel, jejichž věrnost byl ještě ke svým příbuzným na jih. 
Ale bílí osadníci začali se nechat unášet dovnitř, ve stále větším počtu.  

Zachyťte Rich říše. Invaze do Kalifornie American úřednictva opravdu začalo nenápadně v roce 
1845 s malým "průzkumné" expedice v čele s John C. Fremont, který měl provést "průzkum" o 
projít horách do Kalifornie. Předtím, než bylo po všem, s dalšími dobrodruhy a vojáků, jako Brig. 
General Stephen Kearny, Commodore John Sloat, Commodore Robert Stockton, že zajali 
bohatou říši pro Spojené státy. To se jim podařilo dosáhnout s relativně málo sil, až na malé 
bitvách a jen malým ztrátám na životech. To je fascinující čtení, ale nemáme prostor jít do 
podrobností zde.  

* * * *  

Smlouva z Guadalupe Hidalgo. Postačí zde říci, že po celkovém vítězství generála Winfield 
Scottova a povolání Mexico City dne 14. září 1847, Mexičanů, nepřátelské jak oni byli, byli 
nuceni vyrovnat. Jedním z hlavních problémů bylo najít odpovědnou skupinu, která by mohla 
být uznána za vládu, protože Santa Ana vláda byla svržena a on se opět uprchl ze země. 
Nakonec taková vláda byla formována pod Manuelem Pena y Pena. Po dlouhém bojkotem ze 
samotná vláda Spojených států, vyjednavač Nicholas Trist, tvrdohlavý člověk, uzavřel smlouvu 
Guadalupe Hidalgo, kterou Pena vláda podepsala 2. února 1848. Po hodně hořké debaty byla 
ratifikována Senátem USA dne 10. března 1848 ,  



Bílá Závod vyhrál polovina z Mexika. Přes všechny překážky, které mu ukládá Polk na své 
vyjednavače (Polk stáhl jeho mírové návrhy a instruoval jej, aby se vrátil domů, objednávky Trist 
zamítnuta), hodně k Polk překvapení ve smlouvě o Trist ho dostal jen o vše Polk se optimisticky 
stanoveno získat dříve, než vůbec začala válka. Podle Smlouvy byla založena jižní hranice 
Spojených států, běžící podél Rio Grande do nové mexické hranice a odtud dosáhl na západ k 
Tichému oceánu až k bodu níže San Diegu. Na druhé straně by USA zaplatí Mexiko 15 milionů 
dolarů a také převzít 3,25 milionů dolarů tvrzení amerických občanů proti mexické vlády. 
Stručně řečeno, Mexiko postoupilo více než polovinu jeho území, včetně Kalifornie, Arizona, 
Texas, Nové Mexiko a jakýmkoli nárokům, že musel na kteroukoli další západní země.  

Oregon vyřízených pojistných událostí. Velké Británie nárok na Oregonu byl urovnán klidné 
kompromis v červnu 1846, což USA severozápadním Pacifiku do 49. rovnoběžky.  

Polk jeden z největších. My, bílá rasa, by proto hrdě dát naši náležitou čest a čest prezident 
James Polk, který provedl další dva roky k rozšíření území pro expanzi bílé rasy, než jakýkoli jiný 
prezident v historii. A to navzdory skutečnosti, že prakticky všichni ostatní politici jeho desetiletí 
byly hloupě zamotaly do šílené hysterie o otroctví, do okamžiku, kdy prakticky všechno bylo 
příležitostí pro pozitivní akce téměř nemožné. Naši školáci nebyli řekl, celý příběh této slavné 
kapitoly v historii bílé rasy. Pravděpodobně právě z tohoto důvodu, protože to bylo nejvíce 
konstruktivní a produktivní válka v americké historii, židovští spisovatelé se snížila Polk a 
mexické válce za bezvýznamnou součást naší historie.  

Mexická válka slavná vítězství. Místo toho Židé udržet omílání občanskou válku,  

"Nostalgie" z toho všeho, na "barevné" generálů, a tak dále, do omrzení. Skutečnost, že mexický  

Válka byla velice konstruktivní a produktivní válka a občanská válka strašná příšerný omyl, 
spáchal Židy sám, nikdy poukázal. Když se odvolávají na mexické válce vůbec, oni líčí to jako 
jeden z velkého tyran (USA) využít slabšího souseda.  

Mexické Resources překonal americkou I to je nehorázná lež. V roce 1846 Mexiko mělo 
populaci je přinejmenším shodný s USA to mělo co největší území pod jeho doménou. Jeho 
hlavním městě Mexico City měl populaci 200.000 více než čtyřikrát se počet obyvatel 
Washingtonu,  

DC mexický historie sahá do roku 1519, dobrých tři sta let před Anglos části  

Severní dokonce začali na jejich cestě k Manifest Destiny. Kromě toho, za velkou nevýhodu, že 
Američané měli bojovat proti této válce proti nepřátelským územím daleko od domova s velmi 
nadměrně prodloužené vedení přívodu proudu v čase a místě, kde bylo dosud žádné železnice, 
žádné telegrafní linky, i když doprava a komunikace byly stále nesmírně pomalý a obtížný. V 
každém střetnutí, v každém střetnutí, v každé bitvě, byli Američané mimo očíslovány v počtu 
zaměstnanců a předčil v počtu děla a dělostřelectvo. Jakýkoliv bitva by ztratily na mexickém 
území by nepochybně znamenalo celkovou porážku amerických sil. Tak to bylo sotva válka 
unequals, jak zkreslené židovské historické knihy by se nám věřit.  



Nadřazenost bílé rasy nad míšenců. Přesto v každé bitvě Američané zvítězil nad Mexičany, i když 
byli v přesile pět ku jedné, protože často byli. Proč zvítězí? Odpověď je v našich genech, ve 
vyšších zpravodajských a bojových schopností bílé rasy nad bláta závodech: v mesticy, směs 
plemen a Indů. Pojďme nikdy nezapomenu. Existuje mnoho dalších ponaučení si můžeme vzít z 
této slavné kapitoly našich dějin, pokud chceme poučit se z historie.  

Co se můžeme naučit od mexické války  

Nejviditelnější a důležitá lekce se musíme naučit je, že Amerika, jako každá jiná země, říše, či 
civilizace, byl postaven dobývání. Bylo silou boje tím, že prolití krve, a podrobovat 
nepřítele, že Bílý muž násilně vzal pozemků od indiánů, nebo Mexičanů, a dokonce 
vyhrál svou nezávislost od Britů.  

My z C hurch O F T HE C REATOR považují války proti Indy a Mexičany jako daleko větší 
význam než války americké revoluce proti Anglii. Koneckonců, Kanada dařilo stejně 
dobře, i když to nikdy formálně se odtrhly od Anglie. Jeho menší populace je pouze kvůli 
tomu, že pouze jeho jižním okraji ležet v pohostinné prostředí.  

V případě, že mexická válka tlačí zpět závodů bláta a usadil ji s bílými lidmi bylo tak 
produktivní v minulosti a byl " americký způsob, " proč šrot z recept? Proč ne použít 
stejný úspěšný program se zbytkem pozemních oblastí světa, a to nejen pro USA, ale pro 
bílé rasy jako celku? My z C hurch O F T HE C REATOR navrhnout, že to je přesně to, co 
jsme nejen může dělat, ale musí udělat, chceme-li přežít. Máme inteligenci, máme sílu a 
příroda nám dal přirozené právo tak učinit. Ve své krédo C hurch O F T HE C REATOR 
také dodá nám nejen morální právo tak učinit, ale také o morální povinnost tak učinit.  

Pro ty fádní krvácející srdce (jejichž mozky byly převrátil židovskou propagandou) jsme 
shodit tuto výzvu: Pokud opravdu věří, že bílý muž byl v dobývání Ameriky špatně, 
pokud jste don ' t věří v americký způsob, proč nedělej ' t nastavíte-li příklad 
demonstrovat své přesvědčení činy? Dejte svůj majetek zpět do mexické nebo indické, 
vzdát se svou amerického občanství a zalézt do díry a zemřít. To " je ten spodním řádku 
svých závěrech idiotský, ať už to vědí nebo ne.  

My C hurch O F T HE C REATOR zastávají opačné stanovisko. Bereme postoj, že oba  

Příroda a historie učí od nepaměti, a to je: Land a Race jsou všechno. Land a území jsou stojí za 
to bojovat a umírat. Pozemek je důležité pro život a zachování naší rasy. Přežití, expanzi a rozvoj 
závodu je nejdůležitější gól v naší existence. My z C hurch O F T HE C REATOR věří nejen v 
rozšiřování amerického území, stejně jako naše slavné předky z 1846-48, ale podle stejného 
skvělý "americký způsob" rozhánění obytnou plochu bílé rasy po celém svět, dokud bílé rasy 
obývá každý pohostinné čtvereční míli na tváři země.  

Co se můžeme naučit od mexické válce o Jednání s našimi nepřáteli.  

Válka, první ze všech. Mezi Texans a Mexičanů a mezi Spojenými státy a Mexičané deset let 
později byl v první řadě, je rasová válka. Byla to válka rasové nesnášenlivosti mezi horší, 
nečistokrevných Mexičané a zdravé expanze bílé rasy ,  



Mexičané nenáviděl bílé rasy, protože se cítil méněcenný a protože ve skutečnosti byly (a 
jsou) nižší. The White Man v té době ještě měl zdravou rasovou hrdost a instinkt a 
nechtěl horší Mexičan smíšené plemena chovat a rozmnožovat na jeho území.  

Mexičané nás stále nenávidí se stejnou divokou intenzitou, jako tomu bylo před sto nebo 
dvě stě let, a vždycky budou. Důvodem je stejný, jako proč negři a všechny ostatní 
bahno závody na světě nás nenávidí: cítí (a) nižší, a (b) ohrožen, a to jak z dobrých 
důvodů.  

Při Santa Ana získal vojenské vítězství v Alamo pomocí svým počtem, jejich nenávist a 
krutost neznala mezí. Hra na zlověstné " Deguello " nejenže zmasakroval každého vojáka 
v Alamo, ale i tak jejich zuřivost neznala mezí. Oni pirát, bodl a znetvořil mrtvoly za 
hodinu později, a dokonce šel tak rozzuřil, jak natočit celou řadu svých vlastních mužů, i 
když ne jediný Američan byl ještě naživu. Opět platí, že když Santa Ana porazil Colonel 
Fannin ' s 400 muži na Goliadu, které padlo do zajetí pak byly nemilosrdně střelen do zad 
do posledního muže (s výjimkou těch, které se podařilo uprchnout). S Texas dokořán 
Santa Ana pak systematicky se pustil do zabití každého White osadníka jim stojí v cestě, 
dokud Santa Ana byl chycen a poražen Sam Houston v San Jacinto.  

Zlověstný Lekce je toto: jestliže a když Mexičané nebo negři, nebo jakékoliv jiné bahno závod, 
má moc nad námi, aby tak učinily, budou nemilosrdně porážku bílé rasy. Nenávist mají za bílé 
rasy, zhoršuje celosvětovou židovskou propagandou, je neslučitelné, stejně jako vydávání mezi 
pionýrské matky a chřestýše.  

Never Give Your Enemy druhou šanci. Když Sam Houston poté, co porazil Santa Ana v  

San Jacinto v roce 1836, nebyl parleyed s Santa Ana, nebyla sjednána, nevěřil Santa Ana, aby 
udržel dohodu, ale místo toho se oběsil (měl dostatek morálních důvodů pro to, aby po Alamo a 
Goliadu), pak to udělá uložili Američany a bílé rasy mnoho, mnoho životů. Santa Ana by nebyl 
kolem shromáždit mexické silám a zabít tisíce Američanů o deset let později.  

Stejně tak, pokud generál Taylor byl zcela zničen mexické síly u Palo Alto a na Resaca de Palma, 
když je poražen, nebyl by musel znovu bojovat některé stejné přeživších v Monterrey a Buena 
Vista.  

Stejně tak, pokud General Winfield Scott, který byl jinak brilantní vojenský stratég, by se zastavil 
vyjednávat a "jednat o míru" s Santa Ana, když porazil mexickou armádu u vchodu do Mexico 
City, nebyl by musel bojovat Santa Ana znovu o dva týdny později na obrovské náklady na 
životech.  

. Totálně zničit nepřítele Závěr Měli bychom se poučit ze všech těchto zkušeností (a tisíce 
dalších bojů Bílý muž bojoval), je toto: když máte svého nepřítele na uzdě, ho zcela zničit a 
zároveň máte možnost tak, že mu nikdy nebude být schopen se vrátit a znovu bojovat. nevěřím 
mu, nemají jednat, nebuďte charitativní, nebuďte rytířské, nemusí být velkorysý nebo velké 
srdce. Jen ho úplně zničit.  

* * * * *  



Heroic skupiny. Ve válce proti Mexičanům, existuje jedna skupina hrdinských mužů v eposu 
jihozápadní, která si zaslouží naši zvláštní zmínku. Vzhledem k jejich houževnatost, jejich 
statečnost a zvláště jejich nadšení pro přežití a expanze bílé rasy, budeme C REATORS bod s 
hrdostí k tomuto galantního kádru bělochů, Texas Rangers. Byly to těžké, neúprosný a 
neúnavný ve vedení války tlačit zpět a pátrání po mexické a indické nájezdníky, který se pokusil 
zabít a vyhnat časné Texas osadníky.  

Tvrdá Spearhead. Vzhledem k tomu, že nemáme prostor zde, aby byť jen povrchní historii 
tohoto elitního pásma mužů zákona, chci jim dát své právě splatné v aby bylo možné pro 
bělochy a jejich rodinám, aby v první řadě usadit a Za druhé, udržovat jejich jemnou stup na 
drahých půdě vyhráli. Když mexická válka konečně přišel dát mongrelized Mexičany na svém 
místě, bylo to tvrdé jádro bývalých Texas Rangers, které byly úderné jednotky. Prakticky každá 
velká bitva a každý hrdinské vítězství, celou cestu z Matamoros do chodeb Montezuma, 
relativně malé síly šesti společností Texas Rangers udělal obrovský rozdíl.  

Přísně žádný nesmysl. Když válka skončila, hranice Texasu stále zůstala pod divokým útokem z 
neposlušných mexických kříženců a jejich předků příbuznými, divokými Indiány. Jednotlivě a ve 
spolupráci s navzájem, jak Mexičané a Indi rovin pokračovali ve svých vražedné nájezdy na 
osadníky Texasu po celá desetiletí poté, co mexická válka byla u konce. Zvláště houževnatý mezi 
indiánskými kmeny byly divoké Comanches a Cherokees. To bylo úkolem Texas Rangers řídit 
tyto nepřátele bílé rasy z Texasu a ujistit se, že zůstal ven. S takovou velkorysí obětavosti a 
vytrvalé energie se Strážci dělat svou práci, že jak Mexičané a Indové brzy poučili tvrdý 
průběžný přijít proti Texas Rangers měl platit v hematoencefalickou opustit své mrtvé zdechliny 
na pláních Texas.  

Texas Devils. A tak impozantní pověst udělal Strážci získat pro sebe, že když generál Winfield 
Scott vojska vstoupila Mexico City v triumfu v roce 1847, to bylo Texas Rangers že Mexičané 
obávali nejvíce. Oni se odkazovali na ně jako "Los Diables Tejanos" - The Texas Devils. Byla to 
pověst, která s nimi zůstal ještě dlouho po válce Mexičana a název jak Mexičany a indiány naučil 
nenávidět a bát celém výhru Západu.  

Federální vláda zhoršila indický problém. Je tu ještě jedna poznámka pod čarou v historii 
Texasu, který je velmi pozoruhodné, k našemu boji proti bahenní závodů. Když Texas vstoupily 
do Unie v posledních dnech roku 1845, federální vláda ve Washingtonu předjímá indický 
problém. Zatímco Texans a Rangers vzal tvrdý postoj vyhoštění vůči indických predátorů, 
federální vláda zvrátit tuto politiku a nastavit indické výhrady k Texas půdě, učinil řadu 
nesmyslných smluv s nimi, a ve skutečnosti chráněné, krmili, a různými způsoby, dotované tyto 
nežádoucí divochy. Zmatek a frustrace následovala. Indický problém nebyl vyřešen, ale naopak 
zhoršila, ke zlosti Texans.  

Konečné řešení By Texans. Bílí lidé z Texasu začali zajímat o to, čí straně spolková vláda byla 
dále. Za 14 let budou tolerovány tento stupidní nesmysl. A konečně v roce 1859 vzali věci do 
svých praktických a zrušil každou výhradu, a vyhnal indiány z jejich území, úkol dovedně 
prováděných Rangers. Poté, co že jakákoli Indian nalezen v Texasu byl tam na vlastní nebezpečí.  

Kreditní a zdiskreditovat. Je věčný prospěch Rangers a časných Texas osadníky, že indický 
problém byl likvidovaných jednou provždy, a bez výhrad nebo za mokra s pečovatelskou 



službou sloučeniny pro podřadných červené kožešin zůstal v Texasu. Nikoli ve prospěch jejich 
potomků je tolerance a šíření obrovské a rostoucí mexické prvkem, který je nyní dusivou bílé 
rasy v Texasu a jihozápadní státy, a ve skutečnosti, mexická nemoc se šíří do zbytku Ameriky.  

Eternal Heroes. Mezi těmi Texas Rangers budeme C REATORS zejména bod s hrdostí, že mají 
velmi přispěl k budování hranice pro bílé rasy jsou taková známá jména jako poručík Jim Rice, 
plukovník Henry W. Harnes, především těch, které velcí hrdinové mexické války, Captains Ben 
McCulloch a Sam Walker, který vedl mnoho z hlavních útoků z Matamoros do Mexico City. 
Pravděpodobně největší z nich je plukovník Jack C. Hays ze Strážců San Antonio Company. Jejich 
činy a ty z bezpočtu dalších  

Rangers, který bohužel nemůžeme seznam, číst jako heroického fikce v análech běloch války 
proti zrádným Indy a jejich mongrelized nevlastních bratrů, na perfideous Mexičanů.  

Tyto of Texas Rangers našich cílů. V dnešním pokračování války proti Mexičanům je naším 
záměrem oživit ducha a cíle devatenáctého století Texas Rangers. Jejich cílem was- jako je naše 
today- řídit každý Mexičan a každý Ind z území bílého muže. Co se ani Mexičané ani Indové 
vyhrát v 19. století silou zbraní, naše židovské zrádná vláda pomáhal jim umožňují dosáhnout ve 
20. století přes čirou zrady: pomocí imigrace; pomocí dobrých životních podmínek; 
prostřednictvím dotací; tím, že ilegální mexické cizinci napadnout naše hranice po milionech. 
Nyní máme neúnosné situaci, kdy mongrelized mexické Indové přebírají nejen Southwestern 
uvádí, že Bílý muž získal ve válce 1846-48, ale šíří po celých Spojených státech do měst jako 
Chicago a mnoho dalších. Invazí a čirou chovu (dále jen "Hispanics" jsou ještě plodnější než 
negry) jsou vytěsnění bílý muž ve svém vlastním území, tajně podvádění bílý muž z příchodu k 
sevřením pomocí jakéhokoliv válečné konfrontace.  

Rostoucí "hispánský" Menace. Chcete-li ukázat, jak vážná mexický Problém je v tom, podívejme 
se na některé postavy jako v roce 1980. Počet obyvatel samotného Mexiku je nyní 70 milionů 
mizerných drápat bytosti. Do konce 20. století Mexico City sám předpokládá, že má populaci 32 
milionů, pravděpodobně out-distancovat i Tokio, zatímco svět je nejlidnatější město.  

Tyto "hispánský" skupiny ve Spojených státech jsou nyní pronikavě organizovat politické svalu. 
Patří k nim ve svých řadách Mexičany Kubánců Portorikánců a Phillipinos, a tvrdí, že počet 20 
milionů. nejsou zahrnuty v této skupině profesí uvolněno dalších 10 milionů ilegálních 
mexických cizinci, kteří jsou každý den napadající naše hranice beztrestně po tisících. Sečteme-li 
70 milionů v samotném Mexiku 20 milionů "Hispanics", a 10 milionů ilegálních cizinců, to 
přidává až impozantní 100 milionů nepřátelský, rychle chov kříženců, kteří nenávidí bílý muž s 
vášní a čekají na den, kdy mohou způsobit pomstu nenáviděným gringo, kterého oba závist a 
neúctě.  

Projekce do budoucna. Nyní, stejně jako krysy a mouchy, tyto Hispanics, při krmení a dotován 
bílého muže, může zdvojnásobit jejich počet rychle. Mexičané jsou nyní v podstatě 
zdvojnásobení jejich počet každých 20 let. To znamená, že způsob, jakým se nyní děje, které za 
20 let bude 200 milionů z těchto kříženců na zádech. Za 40 let bude 400 milionů a za 60 let, 800 
milionů divoký, drápat, Vengeance-hledat nepřátele v našem středu. Šedesát let není tak 
daleko, ale dlouho předtím, než té doby, pokud změníme Samozřejmě, že bílá rasa v Americe (a 
svět) bude dlouho byli smeteni rychle chovu, drápat, nepřátelské bláto závodů na světě.  



Válka pokračuje. My z C hurch O F T HE C REATOR proto chtějí, aby naléhala a inspirovat 
všechny červené čistokrevný běloch akce, je, aby se znovu ve válce proti nepřátelským kříženců, 
kde naši předci hrdinské mexické války skončili. Znovu říkáme bílý muž se zbraněmi znovu oživit 
ducha Texas Rangers, jehož heslem bylo "jediná dobrá Indián byl mrtvý Indián" a slíbil řídit 
mongrelized Mexičany a indiány navždy z půdy a území Texasu. Stejně jako Texans Alamo My z 
C hurch O F T HE C REATOR vyhlásit válku míšenců. Stejně jako Texas Rangers, naše cíle musí být 
očistit naši zemi divochů a kříženců. Časné Texans si uvědomil, že ve svém rozsáhlém území 
došlo k neslučitelná střet tří races- Mexičana, indická a bílé rasy. Mohly by nikdy žít společně v 
míru a Bílý muž mohl přežít pouze jeden vyhnání nebo zničení další dvě. Jako Texas guvernér M. 
Bounaparte Lamar (1838-1840) výstižně uvedl: "Bílý muž a červená člověk nemůže žít v 
harmonii společně. Příroda to zakazuje. "Uvědomil politiku Spojených států umírněnosti a 
snášenlivosti vůči Indiáni byli totální selhání a správná politika byla jednou z celkového 
vyhoštění.  

Náš Věčný Legacy. S touto politikou souhlasíme, a to nejen na indiány, ale také ke svým 
soukmenovcům rasových Mexičany jako všechny ostatní bláto závodů. To není naše politika, 
aby byl svět bezpečný pro "demokracii", židovský nápad a podvod v nejlepším, ale naopak, aby 
se svět bezpečné pro bílé rasy, a to nejen v naší době, ale pro naše děti a jejich budoucnost 
potomstvo, věčně a navždy.  

* * * * *  

T HE W AR S M EXICO JE U NFINISHED .  

Explodující porodnost. Porodnost Mexičanů dnes (a jejich Latino sousedé na jih) je nejvyšší na 
světě, dokonce překonávat to dobře živených a dotovaných negrů ve Spojených státech. Oni, 
negři a další bahno závody na světě jsou větší hrozbou pro nás, než vodíkové bomby. Pokud 
nebudeme brzy čelit divoké a nekontrolovanou invazi do bahna závodů na území bílého muže, 
budeme brzy zaplavena do žumpy chaosu.  

Nekontrolovaná Invasion stává panika. Je těžké říci, v tomto bodě v historii, zda negři nebo 
Mexičané nebo Kubánci nebo Haiťané jsou největší hrozbou pro bílé rasy v Americe, ale 
neztrácejme čas dohadování o tom otázka. Jde o to, že všichni jsou, jak jsou obrovské příliv 
Číňanů, Jamaicans, Vietnamci a miliony dalších bahenních ras, kteří jsou hladovějících ve svých 
zemích a chtějí se dostat na zádech bílý muž velkorysé dotace. Mají s sebou přinést nic jiného 
než špatné sít'ové nemocí, chudoby a mongrelization.  

800 milionů Mexičanů v 60. letech. Z nich všechny mexické invaze je nejrychleji se zrychlující 
hrozbou. Toto je částečně kvůli našemu 2000 mil dlouhou společnou hranici. Populace Mexika 
dnes (1980) je sedmdesát milionů, a jak jsem již poukázal na to, že se zdvojnásobuje každých 
dvacet let. V 60. letech, jak jsem rovněž poukázal (v případě, že hispánský prvek neřešení) 
severoamerickém kontinentu budou zamořeny 800 milionů Mexičan-hispánských míšenců. 
Šedesát let není dlouhá doba. Potřebujete jdeme dál? Po celá staletí Mexico nebyl schopen 
nakrmit své lidi. V důsledku toho se rojí přes hranice do Spojených států miliony každý rok se 
dostat na welfare, krmit a chovat. V posledním desetiletí nebo tak učinily alarmující nájezdy v 
populaci v Kalifornii, Arizoně, Novém Mexiku a jiné jihozápadní stavy. S jednostranným pomoci 
židovského anti-White federální vládou, ale také získali obrovskou politickou moc. Mexičané 



provádět žádné kosti o jejich rasové nenávisti a jejich sociálních a politických cílů. Na školní 
tabule, na obecní úrovni, které se otevřeně chvástá, že budou outbreed a řídit gringo z těchto 
území, které kdysi patřilo do Mexika. V tomto okamžiku ani White Man ani vláda Spojených 
států se prstem k zastavení tohoto pobouření. Na contrary- spolupráce a zrady jsou na denním 
pořádku.  

Myslet pryč Berserk. Vzpomeňme si tedy, že Mexičané se daří jen proto, že White Man je 
nechat je, a Bílý muž se jim hloupě nechat, protože jeho rasový krédem je všechno zkazil o 
židovsko-křesťanské propagandy, spolu s židovskou zrady. Je až do C hurch O F T HE C REATOR k 
nápravě tohoto hroznou tragédii a zrušte bílý muž mozek.  

V záhlaví této kapitoly jsme nazvali mexické válce nedokončenou válku. Nemohli jsme být 
vážnější. Máme válku významných podílů na našich rukách, válku, v níž současná vláda (jako 
obvykle) zrazuje bílé rasy a je ze strany našich nepřátel. Ať se nám to vědí nebo ne, to je válka 
ztrácíme (v současné době), ale může snadno obrátit, pokud se dostaneme naše ložiska rovně. 
Takže pojďme odstranit mentální pavučiny, že třmen naše myšlení a přijmout agresivní, 
smysluplný program. Nemáme času nazbyt.  

Co musíme Do.  

První věc, kterou musíme udělat, je zapečetit naše hranice z jakéhokoliv dalšího invaze 
mexických hordy. Koneckonců, porušují naše imigrační zákony a proto jsou trestné 
útočníci. Vzhledem k tomu, že se rojí v po milionech, jaký je rozdíl, pokud jsou přitom 
jako vojenské armády nebo civilní útočníky? Tyto výsledky jsou stejné - jsou převzetí naší 
země a životní prostor. Proto navrhuji, abychom přitvrdit a prosazovat zákony máme 
nyní. Nastavit kulomety a sekat jim dolů nemilosrdně, když se nás snaží napadat. To 
bude určitě přítrž tomuto pobouření.  

Změnit imigrační zákony tak, aby imigrační kvóty z Mexika je absolutní nula.  

Dalším krokem je agresivně hřeben mexické populace nelegálních cizinců v našem středu. 
Jejich přítomnost taky, je urážkou proti našemu výsostném území a vše, co potřebujeme 
udělat, je přísně prosazovat zákon, jak to nyní stojí. Každý nezákonný pak musí být 
zaveden zpět do Mexika a řekl v žádných nejistých termínech, že pokud se ještě někdy 
překračují hranice nebo se nacházejí na americké půdě, které se bude natáčet na 
potkání.  

Poté, co jsme dosáhli, že mnoho, dalším krokem je, aby násilně loď zpátky do Mexika všem 
Mexičanům tohoto rasového původu, ať již jsou občany nebo ne, ať už tady nebo ne 
narozen. Těžká? Vzpomeňte si, co Santa Ana udělal Texans, když měl sílu.  

Dalším krokem je, aby přijaly stejný program jako naši skvělou prezidenta Polka a odvážní 
předkové dělali v roce 1836 a znovu v roce 1846-48, a to je tlačit běloch " hranice je dál 
na jih.  

Nyní máme rasové politiky. Tam bude jeden rozdíl v této fázi dějin. Zatímco bílý muž instinkty v 
roce 1846 byly v podstatě zdravý, neměl jasně formulovanou rasovou víru nebo politiky. Nyní 



děláme. Když jsme se rozšířit naše území, musíme to udělat v plánovaných kroků a každý krok 
bereme musí být očištěn bahna závodů a usadil a přizpůsobil bílé rasy před přijetím další krok. 
Tyto kroky musíme brát v rychlém sledu za sebou , dokud se znovu oslovit a získat Panamský 
průplav , že Židé ve spolupráci s bílým zrádci mají bezdůvodně předáni k nepříteli.  

Pokud se některé z těchto kroků se může zdát kruté, aby některé z našich stále zmatená Bílé 
rasové Soudruzi podívejme se na to takhle:  

Nemáme na výběr. V neúprosný boj o přežití, že příroda má uložené všechny své tvory závěr 
je nasnadě: buďto Mexičané převezme, (s naší pomocí) a nakonec masakr snížení bílé 
populace stejně jako Santa Ana v Texasu, nebo budeme tlačit Mexičany někdy na jih do 
zapomnění.  

Nejedná se o nový program, ale program zahájen našich statečných předků, kteří postavili  

Ameriky. To je ve skutečnosti 350 let a je základem, na kterém byla postavena Americe. My C 
REATORS ji nazývají "American Way." Chceš se proti němu a zapudit 350 roků americké 
historie?  

Podívejme se na to z morálního hlediska křesťanské Bible. Tato kniha nám říká, že Bůh je 
dokonalý a my chudí němý hříšníci mají snažit, aby se stal více božský. Dobře, ať ' s 
usilovat o tento přístup. Co ti Bůh udělá, když Nevěděl ' t jako lidé, které vytvořil? Zabil 
je všechny, utopil se jim jako banda nešťastných potkanů ve " velké povodni, " s 
výjimkou Noah ' s rodinou. Pak můžeme citovat desítky pasáží Starého zákona, kde je 
židovský Bůh podněcoval Židy na převzít pozemky Kananejských, Pelištejců, atd a vedla 
je k aktivní " zabít vše, co dýchá " . Pak také můžeme citovat už ' s vyvoleným lidem 
řidičské Araby ven z Palestiny jásot zbytku " civilizovaného " světa. Mám pokračovat? 
Takže pokud, že " je ten božský přístup, morální a křesťanský způsob, jak se vypořádat s 
celou masy lidí, proč bychom měli být odsouzeni za přijetí podobný, ale mnohem 
mírnější přístup k hliněných závodů napadající naše území a ohrožuje samotné naše 
přežití?  

Nyní se podívejme se na to z hlediska věčného přírodním zákonům pozici, že C hurch O F T 
HE C REATOR bere ve všech otázkách. Prvořadým zákon přírody je přežití druhu za 
každou cenu. Příroda nemá klást žádné otázky o tom, co vaše metody jsou nebo co 
(dočasné) morální kód, který se přihlásí, nebo cokoliv jiného. To jasně oceňuje každé 
bytosti starat se o jejich vlastní a krutě trestá ty, které jsou příliš laxní, nebo příliš 
loudalem, nebo příliš hloupý, přičemž konečným trestem - zánik. To je faktem, pokud 
jde o nás. Naše náboženské přesvědčení je založena na věčných zákonů přírody, a naším 
základním cílem je výsledná Uzavření těchto zákonů: Survival, Rozšíření a Rozvoj bílé 
rasy.  

T HE W směně W EST : O UR B LUEPRINT PRO W směně W Orld  

Naše Blueprint. Vzhledem k tomu, dobývání Západu byl nejlepší a největší úspěch v historii bílé 
rasy, chceme plést toto téma do našeho náboženského programu. Chceme připomenout, a je 
třeba zdůraznit našim White rasové Soudruzi z ducha práce, strádání, bojování a kolonizace 19. 



století, který produkoval skvělou hru Ameriky. Chceme připomenout našim lidem, že dobytí a 
kolonizace je American Way a mít nějaký fádní krvácení srdcí a uzavírku každou akci bílé rasy 
bere za své vlastní přežití nebudou odsouzeny pouze jako un-Američan, ale bude také 
považována za zradu proti bílé rasy sám. My zase chceme připomenout nějaké zrádce, jak 
General Scott zacházet zrádce u Churubusco.  

Západní dědictví naší ochranné známky. Proto namísto přijetí říci nacistický styl vojenské 

oblečení a formální (který také obdivovat) dáváme přednost západní styl oblékání, ve způsobu 

kovboje nebo amerického jezdectva, nebo Texas Rangers. Také budeme zdůraznit, kovboje a 

country hudbu, lidovou hudbu, tance pro čtyři páry a jiné zvyky, které odrážejí naši předčasné 

dědictví. Budeme také podporovat obnovu architektury západních hraničních měst pro naše 

náboženské stavby. Proč ne? To je náš skutečný dědictví a chceme zdůraznit, že základy C hurch 

O F T HE C REATOR nejen zakotvena v historii a dědictví bílé rasy samotné, ale tyto základy jsou 

také zakořeněné v časné Americe. Nejsou zahraniční dovoz, ale důkladně Američan v každém 

směru. Naše hrdý slogan musí být: vítězný ze západu je plán pro vítězný of the World. 



C REATIVE C REDO # 34  

P ARASITES A P REDATORS - T HE M AJORITY IN N Povaha ' S S CHEME  

Věčné zákony přírody. Židovská bible pošetile nám slibuje "přicházející tisíciletí", když 
univerzální mír sestoupí na světě, a "lev bude spát s beránkem," pravděpodobně bez lva jíst 
jehněčí na snídani. Si uvědomit, jak naprosto směšné takové fantazie jsou z hlediska přírody a 
skutečnosti, jediné, co musíme udělat, je zběžný studii o tom, jak velká většina všech živých 
tvorů jsou buď dravci nebo paraziti, nebo obojí. To oni byli miliony let, a zůstane navždy tak, 
nebo vyhladovět k smrti. Lev výsušných beránka pokojně spali spolu by mohl být velkým 
filozofie pro jehně, ale velmi nemocný a sebevražedné filozofie pro lva. V případě, že lev mělo 
stačit, aby ji obejmout hloupý, on a jeho druhy brzy vyhladovět k smrti a stal se zaniklý.  

Predators. Většina druhů ryb, ptáků, hmyzu, plazů a savců jsou dravé. Stručně řečeno, oni lovit 
a zabíjet jiné druhy života a konzumují je jako každodenní jídlo. Ryby jedí pulce, krevety, malé 
ryby, a obecně větší ryby jíst menší ryby. To je zákon přírody a ekologické "Chain of Life" v moři, 
od nejmenšího k největšímu živého tvora v potravinovém řetězci, plankton. Plankton, který 
odvozuje svou potravu z minerálů z vody oceánu, je velkou výjimkou, ale pak tam musí být 
výchozím bodem. Od této chvíle se, že to je většinou ryby jedí ryby, a nahoru po žebříku. Ptáci 
jedí hmyz, červy a další živé tvory odlišné od sebe. Nicméně, jestřábi, orli, sokoli také lovit a 
zabíjet jiné ptactvo, a konzumovat je jako jídlo.  

Jiní tvoří kořist. Živočišné říši je do značné míry rozdělen do šelem a Herbivora. Tyto šelmy jsou 
maso jedlíci, a býložravci jíst byliny, traviny, zelenina, nebo obecně, rostlinné potravy. Někteří, 
jako je medvěd, jsou všežravci, směs, jíst na obou stranách žlabu. Tam jsou také frugivores a 
graminivores, jak jsem se již zmínil. Ti, jako vlk, kojot, lev, tygr, a mnoho dalších, jejichž 
základem je maso, musí lovit a zabíjet sebe a své potomky živí. Jinak by hladovět. Nazývají se 
"predátoři" a jejich oběti jsou "kořist". Bez kořist, dravci by vyhladovět k smrti.  

Přežití jediná morálka. Příroda není handicap dravce s žádným morální "viset up." Vypráví 
kojota volně chytit králíka a přivést ho domů na večeři, a když ne, bude on a jeho druhy 
hladovět a stát vyhynulý. Kojot se neobtěžoval s bolestmi svědomí o "zabíjení jedním z Božích 
tvorů." Nature klade nejvyšší důraz na přežití . Klade konečný trest na ty, v boji o přežití příliš 
pomalý. Že konečná pokuta je vyhynutí.  

Člověk dravec. Nyní se dostáváme k naší druhově lidstva. Zde najdeme toho muže, stejně jako 
medvěd, je směs, masožravých a herbivorous- dravec a producent. V předchozí kapitole jsme 
ho již označen jako frugivora. V případě některých negr kmenů v Africe, on je dokonce kanibal a 
sní své bližní. Zatímco od nejstarších dob muž spoléhal na lov a hry na zabíjení pro jídlo, v 
moderní době civilizovaná bílá rasa vznáší roste, a v tak či onak, trvá ruku na výrobu většinu z 
toho, co spotřebuje, ať už je hovězí nebo vepřové maso, nebo ovoce, obilí nebo zeleninu. 
Nicméně člověk je pravda, dravec, a nepochybně nejúspěšnější dravý savec naživu.  

Některé druhy lidstva parazitických. Určitá část lidské rasy je jen dravá, ale intenzivně parazitní 
ne. Protože jsme především znepokojeni bílé rasy a protože naše rasa trpí mnohem větší škody 
z lidských parazitů než ostatní dravci, je parazitologie zejména chceme blíže zkoumat.  



* * * * *  

příživnictví  

Parasite Defined. Parazitismus lze popsat jako způsob života, v němž organismus jednoho druhu 
(parazita) žije uvnitř, nebo po, organismus jiného druhu (hostitelský), jejímž prvořadým cílem 
získat potraviny a výživu z hostitele ,  

Zatímco u šelem je vztah mezi dravce a kořisti, v parazitologie je vztah mezi "parazit" a "host", 
druhé bytí benevolentní termín opravdu, protože hostitel trpí parazita ne proto, že chce, ale 
proto, že to může 't zbavit se parazita.  

Parazit zcela závislé na Host. Paraziti se liší od predátorů v tom, že zatímco dravci obvykle 
zabíjejí, aby se pohltit jejich kořist, ideální vztah z bodu parazita je úhel pohledu je krmit na 
hostitele, ze kterého může donekonečna sát jeho krev a život šťávy bez zabíjení hostitele. 
Nejlepší situace ze všeho je, pokud je to možné, aby vypouštění životní šťávy z hostitele, aniž by 
způsobila značné škody na oběti. Koneckonců, v případě, že hostitel zemře, parazit zemře, 
protože nemůže žít bez hostitele. V každém případě je parazit, musí být schopen připojit se k 
hostiteli, a to buď na povrchu, stejně jako vši, blechy, klíšťata a komáři, nebo vnitřně, jako 
tasemnice, měchovec, améby, výskytu svalovce a mnoho dalších, včetně virů, bakterie a 
bakterií.  

Paraziti velmi početné. Kromě mikroskopických parazitů, jako jsou choroboplodné zárodky, 
které nemůžeme vidět, nejznámější jsou pro nás ty ze světa hmyzu. Nepochybně takové hmyzu 
jako vši, blechy, štěnice, komáři, mouchy tse-tse, které byly hodoval na nepříjemné a člověka a 
zvířat od nepaměti. Ale ryby, ptáci a dokonce i hmyz, mají své parazity, taky.  

Vzhledem k tomu, alespoň v současné době nejnebezpečnější hrozbou pro budoucí přežití bílé 
rasy je lidský parazit na hřbetě, že bílá rasa nezdá být schopni otřást, dejte nám studovat životní 
styl několika typických parazity v přírodě.  

* * * *  

Argulus Perfektní Parasite. Argulus je rybí vši. Je to parazit, který se váže na povrch kůže ryb. Je 
dobře vybaven pro jeho činnost. Ačkoli není dobrý plavec, to může volně plavat pod vodou, 
používat jeho nohy jako ploutve. Poté, co se rozsvítí na těle ryb, jeho nohy jsou úžasně navrženy 
tak, aby se stal háky a váže pevně k tělu jeho oběti, což může být kterýkoliv z řady ryb, jako je 
například kapr nebo sticklefish. Jakmile je sama připojena hostitelská ryba se zdá bezmocné 
setřást. Příští kus důmyslného zařízení Tento Argulus přináší do hry je dlouhý ostrý injekční 
jehla. To klouže podle stupnice oběti ryb a do tělní tkáně. Z nich ven Argulus má přímý potrubí k 
životu šťávy oběti, a může podávat podle libosti, s velmi málo úsilí z jeho strany.  

Paraziti mohou zabít. Často hostitele (oběť) je napadeno s řadou Argulus na povrchu těla, sání 
pryč na jeho životní šťávy. V takovém případě se ryba se stává pomalu, a jak se oslabuje, zemře. 
Tyto Argulus si pak ztratily šťavnaté hostitele jako zdroj a je třeba ji opustit a vynaložit úsilí k 
nalezení jiného. To však není ideální vztah z bodu parazita je úhel pohledu, protože má "zabil 
husa, která položila zlaté vejce", a tím alespoň dočasně zničila jeho zdroj.  



* * * *  

Výskytu svalovce. Zatímco Argulus je externí parazit (ektoparazit) Tento výskytu svalovce je 
interní parazit (endoparazit). Výskytu svalovce je malý spirála červ, příliš malé být viděn pouhým 
okem. Výskytu svalovce také žije u zvířat, zejména prasat a jíst maso z infikovaných prasat je 
hlavní příčinou lidského trichinelózu, onemocnění široce rozložené v různých zaostalých částech 
světa.  

Syrové vepřové zdroj největší. Nemoc je smluvně především lidmi tím, že jí syrové nebo 
nedostatečně tepelně upraveného vepřového masa obsahujícího cysty larvami. Cysty jsou 
tráveny v žaludku a uvolní larvy. Migrují do střeva, kde jejich splatnosti. Samičky jsou 
vivaporous (mladí jsou narozeni živý, žádná vejce), a mohou produkovat tolik jako 1800 
potomstva za 6 týdnů. Mladí paraziti pak najít svou cestu do lymfatického systému a jsou 
distribuovány po celém těle. Oni nakonec usadit ve svalech, zejména bránice, hrudníku a svaly 
jazyka. Po dobu několika měsíců těla hostitele vápenatých usazenin kolem encysted červy, snaží 
se je izolovat. Červi také často invazi do srdečního svalu, což způsobuje myokarditida. Odhaduje 
se, že pět červů pro každý gram tělesné hmotnosti může způsobit smrt.  

Ještě převládající. Podle 1948 encyklopedie jsem, 20 milionů lidí ve Spojených státech byly 
ovlivněny to. Vzhledem k lepšímu léčení vepřového masa (důkladně vaření) a některé moderní 
léky, nemoc je nyní prakticky vyloučeny ve Spojených státech, ale stále daří v mnoha zaostalých 
zemích.  

* * * *  

Součástí přírody. Mohl bych pokračovat dál a ilustrují modus operandi libovolného počtu 
dalších parazitů. Existují tisíce odrůd. Ale myslím, že dva výše uvedené postačí k ilustraci toho, 
jak parazity fungují a jak se živí na svých nedobrovolných hostitelů. Lidstvo (stejně jako další 
druhy) stále trpí bídného břemene komáři, blechy, vši, štěnice, červy, klíšťata a desítky dalších 
parazitů, a nepochybně má po celou dobu své existence. Nicméně, to přežilo je všechny, i přes 
moderní technologie je dokonce získat nějakou míru kontroly nad nimi.  

The Human Parasite nejnebezpečnější. Ale je tu jeden druh lidského parazita, že inteligentní bílá 
rasa dosud nebyla schopna buď kontrola, nebo setřást. To lidský parazit je Mezinárodní Žid. 
Vzhledem k neúspěchu bílého muže, aby správně ubránit tento parazit, jako příběh ryb s příliš 
mnoha Argulus, že zabíjí bílé rasy.  

V další kapitole se budeme stručně přezkoumat bílý muž má prodlouženou a neúspěšný boj se 
setřást této smrtící parazit.  

C REATIVE C REDO # 35  

U NRELENTING W ARFARE B ETWEEN P ARASITIC J EWS A T HEIR U NFORTUNATE  

V ICTIMS  



Antagonismus sahá 5000 let. Poslech dnešní židovské manipulovaného zpravodajství a 
propagandy, ohromující počet americké veřejnosti dojem, že nepřátelství vůči Židům je pouze 
nedávný izolovaným jevem vynalezen Adolfem Hitlerem. Byly řečeno, znovu a znovu, že Židé 
jsou sladké, laskavý lidé jako všichni ostatní, (jen víc) a to je jen kvůli demencí, paranoidní 
předsudky tohoto divokého muže, Adolfa Hitlera, že Židé byli nespravedlivě vybral na 
bezdůvodně vůbec. Jsme vedeni k víře, že předtím, než Hitler přišel nikdy nedošlo konflikt mezi 
Židy a zbytkem světa.  

Neslučitelné konflikt. Nic nemůže být dále od pravdy. Konflikt mezi parazitické Židem a jejich 
trpělivost počítačů po celém civilizovaném světě je stejně starý jako lidstvo sám. To je konflikt 
jako základní jako mezi pionýrské matky a chřestýš I uvedeného v časném kapitole. To je 
neslučitelné, je otázkou života a smrti, a bude pokračovat, dokud buď Židé vyhlazeni nebo bílé 
rasy je zničena. Důvodem pro to je tkvící v Talmudic náboženství Židů samotných, která se týká 
všech pohany jako věčný nepřátelé být zneužity, okradeni, fleeced a manipulovat ve prospěch 
Židů. Jak to dělají, takže je předmětem několika dalších kapitol v této knize.  

Paraziti civilizace. V tomto konkrétním kapitole chceme ukázat, že Židé byli obávaný a 
nenáviděný parazity na hřbetech civilizovanými národy od nepaměti; že byli vyhozeni z jen asi 
každý civilizovaný White národ na světě, a to nejen jednou, ale několikrát ze stejné země nebo 
stejné oblasti, nebo ve stejném městě.  

Z úst Židů. Důkazy vyrábíme tady není z "neobjektivní" zdrojů Gentile, ale naopak, je převzato 
přímo z vlastních záznamů Židů. Většina informací zde uvedených je odvozena převážně z 
židovských encyklopediích, které jsou napsané Židy, o Židech, a hlavně pro Židy. V ní najdeme, 
že Židé byli vyhnáni, zmasakrováno, vyhnán, nenáviděl a nenáviděný jen asi každé země a 
města, které mají zamořené. Stalo se tak nejen jednou, ale opakovaně vracet do historie tak 
daleko, jak v době, kdy byly provedeny z Egypta ve druhém tisíciletí před naším letopočtem (asi 
před 3500 roky). I když to nemusí být nutně první, to je první hlavní historie židovského vyhnání 
zaznamenala.  

Série boční vůle. Nicméně v této analýzy jsou většinou znepokojeni konflikt mezi Židy a pohany 
v Evropě. Útoky byly spontánní a mohou být očíslované v tisících ve vesnicích, městech a 
zemích. Najdeme útoky proti Židům v určitých časech běžel v kampani nebo sérii a byla jim dána 
určitá jména.  

Armleder Série: Name vzhledem k vůdcům útoky na německých Židů 1336-39, který byl 
zodpovědný za masakry ve více než 100 místech v Alsasku, Švábsko a Franky.  

Černá smrt Masakry: Tito běželi částečně zároveň ale přes širší oblast Evropy a delší časový 
úsek. Židé byli obviněni (a právem) otravy studní během černý mor a klesá nemocné těla do 
pitné vody, a tím rozšíření a zhoršuje mor. Útoky se konal v Polsku, Španělsku, Francii, 
Katalánsko a severní Itálii. V samotném Německu útoky se konaly ve 350 místech, zatímco 60 
velkých a 150 malých židovské komunity byli vyhlazeni.  

Bogdan Chmielnicki byl vůdce kozácké (1593-1657). V roce 1648 stál v čele odvetný povstání na 
Ukrajině. To mělo za následek zničení stovek židovských obcí a zavraždění statisíců Židů, 



současný zdroj potvrzující, že 744 židovských komunit byl zničen. Židé odkazují na tyto jak 
masakry Chmielnicki.  

Hep! Hep! Nepokoje: Anti-židovská slogan použitý během nepokojů v Německu v roce 1819, 
výkřik pocházející z doby křížových výprav.  

Rindfleish Masakry: Series of vyhlazovacího útoků na Židy po Franky a okolních regionů v roce 
1298 po rituální vraždy obvinění. Vedená bavorského šlechtického s názvem Rindfleish, 146 
židovské komunity byly zničeny.  

Simon Petrula (1880-1926): ukrajinský vůdce, který se silami pod jeho velením (191820), 
provádí 493 pogromy, ve kterém byly 16,706 Židů bylo zabito.  

* * * * *  

Kromě těchto řad, existují určité podmínky , že Židé používají znovu a znovu do útoků na ně, 
termínů, které nejsou běžně chápána nežidy.  

Pogrom: Organizovaný masakr za zničení komunity nebo hmotnostní skupině Židů.  

Rituální vraždy nebo urážky na cti krve Obvinění: Jedním z nejvíce odporné a zkažení 
náboženských rituálů oddával Židy v průběhu staletí. Postup je unést nějaký mladý křesťan, 
obvykle chlapce od 6 do 8 let (někdy dívka) do tajné místnosti v synagoze. Oběť je vázána na 
stůl, svlékl, a jeho nebo její tělo probodnuté s ostrými noži rituálními ve stejných místech nehty 
údajně vstoupil do těla Kristova. Krev je svedena do šálků a pije Židy jako součást velikonočního 
rituálu.  

Židé popírají tento zvířecí praxi, a vztahují se na ně jen jako obvinění. Faktem je, že nejenže byl 
obviněn z téhož bestiální praxi od římských časů, ale byly odsouzeny pro něj a pověšen, sťat a 
upálen u tohoto trestného činu prakticky ve všech zemích Evropy (jak uvidíme) a dokonce v 
některých muslimských zemích. Zavražděný dítě Charlese Lindberg údajně stali obětí židovské 
rituální vraždy v nedávné době. Poté, co osobně prostudování případu, jsem přesvědčen, že je 
to pravda, protože to určitě hodí vzor.  

Hostitelská zneuctění: Obvinění, že židé vědomě nečistý nebo mučen prvky (chléb a víno) 
vysvěcený kněz v katolickém obřadu mše.  

* * * *  

Houževnatý Židé vracet. Budeme na vědomí, že v řadě zemí či měst Židů dojdou (vyloučen), 
někdy až pětkrát nebo šestkrát. Pro nezasvěcené to vyvolává question- jak by Židé být spuštěn z 
určitého města a pak být vyloučen ze stejného města znovu 20 let později? Odpovědí je, že Židé 
jsou jako švábi. Oni jsou nejvíce houževnatý závod v historii a vždy vrátit bez ohledu na to, kolik 
jich bylo zabito, vyloučen, nebo jak moc jsou nenáviděni svými hostitelskými obětí. Vždycky se 
vrátí, to znamená, že v případě, že město je úrodná půda pro jejich parazitních manipulací. 
Musíme mít na paměti, že Židé jsou paraziti, a paraziti muset žít na ostatní, na produktivní těle. 
V případě Židů v jejich silách obětí je prospívající White komunita. Ze stejného důvodu blechy 



bude zamořit psa znovu a znovu, nebo dům má mít proti škůdcům léčby každý měsíc, aby se 
šváby a dalších hmyzích škůdců, takže je s Židy. Oni vždy vrátit k re-zamořit produktivní 
komunitu.  

Perpetual Warfare. Chcete-li ukázat, jak rozšířený byl židovský zamoření v průběhu věků a jak 
univerzální nepřátelství proti nim, budeme přezkoumá válku tekutiny mezi židovským napadení 
a pokus Gentile zbavit se těchto parazitů. Naše informace pochází z samotných židovských 
zdrojů a vzhledem k nedostatku místa představuje pouze malou kapsli z celkového počtu k 
dispozici.  

* * * *  

NCIENT T IMES  

Egypt: Přestože konflikty mezi Židy a hostitelskými civilizací předcházet písemných záznamů, 
nejstarší major vyhnání máme na záznamu je, když Židé byli vyhnáni z Egypta, protože se stal 
nesnesitelný. Datum je přibližně polovině století druhé tisíciletí př.nl později Židé vrátili ve 
velkém počtu a Alexandrie se stal centrem těžkého napadení. Grave nepokoje vůči Židům v 
Alexandrii vypukl v 38 nl a znovu v roce 66 našeho letopočtu Tam byly další rušení Židů, které 
byly potlačeny s mimořádnou krutostí. V 115-17 Alexandrijští Židé byli silně napadeny a jejich 
Velká synagoga spálena. V roce 414 nl Židé byli opět vyhnáni z tohoto města.  

Asie: V Medíně, město v Arábii, Mohammed, který zprvu byl přátelský k Židům, v 622 našeho 
letopočtu buď vyloučen, nebo zmasakrovali všechny, a žádní Židé byli dovoleni tam od té doby.  

Seleucia je starobylé město na Tigridu. Židé se hrnuli do tohoto města po zničení Arulia a Asinia. 
To mělo za následek velkoobchodní masakru Židů v 40 nl, ale oni se vrátili.  

Byzantská říše: Justinián, císař od 527 do 565, která byla přijata důkladné průběžné antiJewish 
politiky, bránit jim v civilní službě, vojenským povoláním a veškerých dalších vlivných pozic. Tato 
politika byla dodržena v následujících stoletích a je nepochybně jedním z hlavních důvodů, proč 
východní římská (Byzantské) říše přežila Západořímské říše tisícem let.  

Řím: Nejstarší pokračující židovská komunita v Evropě, byla založena v Římě, se záznamy 
sahající až 139 před naším letopočtem, ale nepochybně byli tam mnohem dříve. Cicero, velký 
římský státník a spisovatel, uznal Židy jako organizovaná nepřátelský element již v roce 50 před 
naším letopočtem a často napadl je ve svých projevech Senátu. Císař Tiberius vyhnal Židy z Říma 
v roce 19 našeho letopočtu, ale brzy se vrátil. Císař Claudius vyhnal množství Židů z Říma v 49-
50 nl V roce 116 nl císař Trajan nařídil preventivní masakr Židů v Mezopotámii, protože oni byli 
příčinou věčného nepokojů a povstání v této oblasti.  

Jako římského dobývání a kultura se šířila po celé Evropě, Řím byl původní střed, ze kterého 
židovské úvěrů bankéři rozprostřeny ot severní Itálii a pak do zbytku Evropy. Navzdory hrozbám 
a proměnlivosti proti Židům, papeži obecně pomohlo ochránit Židy z pobouřené lidu.  

* * * * *  



M EDIEVAL E VROPA  

Rozptýlen z Říma. Šíření ven z Říma a po římských dobytí, židé šíří po celé Evropě. Jako 
civilizace, průmysl a obchod postoupil do jednotlivých oblastí a měst, a parazitické Žid 
následoval a potopil hluboko svá chapadla do svých zmateně hostitelů.  

Pes a blecha situace. Vzhledem k tomu, že nemáme prostor, tyto dárky jen s náhledy náčrtek 
opakovaných židovských invazí a reakcemi svých vězněného hostitelů, kteří nikdy nevěděl, jak 
se vypořádat s židovským fenoménem. Stejně jako situace psa a blechami, pes se chce zbavit 
blech, ale nikdy se naučil, jak to udělat.  

Perpetual válka. Nicméně Stručně řečeno, následující tabulce jsou uvedeny reprezentativní 
obraz věčného boje mezi krev sající Židem a pokusy Bílých národů v Evropě je odpuzují. Budeme 
mít země v abecedním pořadí.  

USTRIA  

Rituální vraždy. 13. do 15. století byla poznamenána vážnými perzekucí. V roce 1420 v důsledku 
obvinění z rituální vraždy, všichni Židé v Rakousku byly buď spáleny, vyhoštěn ani násilné 
pokřtít. Oni nezmizel, nicméně, a v roce 1670 Margaret Theresa nařídil další obecné vyloučení.  

V Salcburku, židovská komunita byla zmasakrováno během vypuknutí Black Death, 1349 a 
znovu po hostitele znesvěcení náboj v 1404. Oni byli vyhnáni arcibiskupem v roce 1498. Ve 
spolkové země Tyrolsko Židé byli obviněni z dobře otravu v té době Černé smrti. Jako další 
důsledek rituální vraždy náboje v roce 1475, židovských komunit v Trent, Rinn a Lienz byly 
zničeny, a konečně v roce 1520 všichni Židé byli vyhnáni od Tyrolska.  

Ne Zastavení přílivu. Tam byl nepřátelský, ale neúčinné reakci na jejich návrat. Karl Lueger 
(1844-1910), který byl starosta Vídně od 1897 propustil zakořeněné židovské představitele, 
který byl zaveden segregaci do veřejných škol a vzal další protižidovské opatření. Nicméně, to 
mělo malý účinek na zastavení židovského příliv, dokud Hitler anšlusu Rakouska v roce 1938.  

E NGLAND  

Přišel s normanským výbojem. Židé první vyrojily do Anglie normanským výbojem 1066. Brzy se 
stal despotické výběrčí daní pro korunu a monopolizováno finance, obchod a obchod. V roce 
1144 byl první rituální vraždy obvinění vznesená proti nim ve městě Norwich, a Chaucer (1340-
1400) napsal o rituální vraždy Hugha Lincolna v 1255. V době třetí křížové výpravy, 1189-90, 
existovaly vážné nepokoje vůči Židům po celé zemi, v doprovodu hodně krveprolitím. 
Antagonismus dále rostl, protože jejich finančních manipulací a šikanování a oni byli nakonec 
vyloučen tvořit celou zemi krále Edwarda I. v roce 1290.  

V Londýně, židovský ústředí, Židé byli dobře zavedené před 1100. Tam byl vražedný útok na 
Židy v době korunovace Richarda I. v roce 1189, a několik dalších v průběhu baronových válek 
1263-66. Židé v Londýně čelí obvinění rituální vraždy v 1238, 1244 a 1276.  



Dveře se otevřely Oliver Cromwell. Oliver Cromwell byl Židů Chabez-indická který otevřel 
stavidla v roce 1655 a Židé rojily znovu masově. Od roku 1696 Židé měli kontrolu nad Bank of 
England a od té doby udržel kontrolu nad bankovnictví, financí a vlády.  

F RANCIE  

Předčasné Napadení. Židovský napadení Francie začala poměrně brzy, který předchází  

70 AD, a tím devátém století ve Francii bylo hlavním centrem aktivity mezinárodních židovských 
obchodníků, nazvaný Radanites. Tím, 11. a 12. století židovské obce ve Francii stal se nejvíce 
hustě usadil na světě. Toto produkovalo nepřátelskou reakci, a vzhledem k jejich zločinný 
praktiky byly z řemesel a živností vyloučeny. Tedy Židé stále více a více monopolizováno 
půjčování peněz a financí, zaškrtit obchod pohanů.  

Rituální vraždy. Vražedné útoky proti Židům stal se obyčejný po první křížové výpravy (1096). 
Stejně jako v mnoha jiných zemích, zatímco oni byli vyhnáni z jedné oblasti, oni se přestěhovali 
do jiné oblasti, a brzy zase zpět na původní místo. V Blois, první rituální vražda náboj v 1171 
vyústil ve 31 Židů byl upálen. V době čtvrté křížové výpravy (1235-36) masakru Židů v Bretani 
vyvrcholily v jejich vyhnání v 1391. Ve městě Carcassone, Židé byli dočasně vyloučen v roce 
1253, opět v roce 1306 a konečně v roce 1394. Po rituálu vražda v provincii Dauphine oni byli 
vyhnáni v roce 1253, ale se vrátil v 1289. Po roce 1305 série vyhoštění bylo vykonáno proti 
Židům v provincii Gaskoňska, které vyvrcholily v obecném vyhnání 1394.  

Židé inženýrství francouzské revoluce. Ve zbytku Francie obecný vyhnání bylo nařízeno a 
energicky prováděny v 1306. Pro příští několik století židovské aktivity ve Francii byli pokořeni, 
ale rozhořely radikálně v desetiletích před francouzskou revolucí, který Židé inženýrství. Po 
vykonání král a královna v roce 1793 a uvrhnout Evropu do 20 let bratrovražedné války, Židé 
byli úplně v sedle znovu. Během francouzské revoluce , které systematicky gilotinou 
francouzskou šlechtu a francouzský vedení. Toto vyhlazování a v příštích 20 letech 
napoleonských válek vykrvácel výkvět francouzského národa. Francie nikdy nevzpamatovala.  

G ĚMECKO  

Intenzivní Nepřátelství. V žádné zemi má boj po staletí byly jako hořká a intenzivní jako mezi 
Židy a německého lidu. Zatímco zemích, jako je Anglie, Francie, Španělska během středověku 
byly (více či méně) sjednocena pod jedním pravítkem a je schopen vyhánět Židy (více či méně) z 
celé země v roce 1290, 1306 a 1492, respektive roztříštěné Němce nikdy nebyli v takové pozici, 
dokud 1871. do té doby to bylo příliš pozdě, a Židé příliš silný a příliš dobře zavedený v 
celosvětovém měřítku. Během středověku, kdy jeden německý vévodství nebo knížectví by 
vyhodit, prostě by běžet na přilehlé území, násobit, a brzy se vrátí. Nikdy nemohla být žádná 
smysluplná očista být provedena v celé německé půdě. Nicméně, židovská nenávist k Němcům, 
a naopak, byl nejvíce virulentní v německých státech a dodnes německý lid jsou primárním 
cílem genocidy ze strany mezinárodního židovského sítě.  

Historie válčení mezi Židy a Němci, je dlouhý a můžeme dát tu jen malý fragment.  



Tím 1090 Židé natolik nepříjemný a nesnesitelný, že křižáci zabiti Židy v Porýní, oblast nejhustší 
židovského osídlení v Německu v té době.  

Židé Zesílená epidemie. Během epidemie černé smrti (1348-49), Židé byli obviněni z šíření 
epidemie tím, že otráví studní a klesá infikovaných těla do studny. V samotném Německu 
během této doby útoky na Židy odehrávají v rozmezí asi 350 oblastech, zatímco 60 velkých a 
150 malých židovské komunity byli vyhlazeni. Mnoho měst poté se snažil vyhnat Židy všech dob, 
ale Židé vždy vrácena, jak uvidíme.  

Středověk Neustálé Warfare. Ve Vratislavi židovská komunita byla zničena v roce 1349.  

V roce 1453 obvinění z hostitelské znesvěcení vedlo k zabití 41 Židů a vyhnání zbytku. V Coblenz 
Židé trpěli pronásledování v roce 1265, 1281 a 1287, az Armleder útoků v 1337. byla Židovská 
komunita zničily během Black Death masakry 1349, ale oni se vrátili od roku 1356 a byl znovu 
vykázán z celé provincie Trier v 1418. židovská činnost v Drážďanech byl nejprve zaznamenaný v 
1375. od roku 1448 byli dojdou, protože jejich činnosti padělání mincí a napomáhání husitům.  

Židé monopolizovalo financí. Židovská komunita byl vyloučen z Düsseldorfu v roce 1438 ale se 
vrátil pozdě v 16. století. Přes anti-židovské vzpoury v Erfurtu v 1221, židovská komunita nadále 
rozvíjela až do Black Death masakry roku 1349, kdy byli vyhnáni přežili. Oni se vrátili v roce 1357 
a byl došel znovu v 1458 Židovskou obcí v Frankfurtu nad Mohanem bylo decimovaných roku 
1241 a znovu od flagelantů v roce 1349. Židé ve Frankfurtu monopolizováno moneylending a 
finance ve středověku a ještě dnes Frankfurt je jedním z nejdůležitějších židovských finančních 
centrech světa. V Fettmilch vzpoury v roce 1614 vedly k dočasnému vyhoštění a válka 1796 
vyústila ve zničení velké části židovského ghetta ve Frankfurtu nad Mohanem.  

Černá smrt Masakry. Ve městě Halberstadt, Židé byli dojdou v roce 1493, se vrátil v příštím 
století a znovu vyhnáni v 1594. Hlavním předmětem činnosti Židů ve městě Lipsko bylo 
půjčování peněz. Byly zničeny v černé smrti masakry 1349, ale jiní se vrátil. Židé v Mainz byl 
vyloučen již v roce 1012, ale brzy se vrátil. Stovky byli zabiti křižáky v roce 1096, a to navzdory 
ochraně biskupský, ale jiní brzy se vrátil. Série masakrů následovala v době černé smrti (1349), 
ale Židé stále vrací. Vyhoštění edikty byly vydány v 1438, 1462 a 1470-71.  

Rindfleish Masakry. V Norimberku, kde Židé usadili v 12. století, jejich hlavní činností byl také 
půjčování peněz. Židovská komunita byla zničena v roce 1298 během Rindfleish masakrů, při 
728 Židů bylo zabito. Během černá smrt masakrů (1349) 562 bylo zabito a zbytek vyhnal. Kvůli 
jejich zákeřné půjčování peněz intrik byli opět vyhnáni v roce 1499.  

Soudní Židé manipulováni panovníků. Židé byli přítomni v prostoru před německé spolkové 
země Pruska byl dokonce vytvořen. Když Frederick William se stal velký volič, židovská moc 
rychle rozšířila. Staly "Court Židé," peníze-věřitelé, máta-mistrů, armádní dodavatelé a 
aristokracie komunity.  

Opakovaně se vrátil. V krásného starobylého města Rothenburgu židovská komunita byla 
zničena během Rindfleisch masakry 1298, byla obnovena a znovu zničen v roce 1349. Židé opět 
vrátil, znovu byli odmítnuti v 1349. Židé opět vrátil, znovu byly odražen v roce 1397 po 
masakrech. Znovu se vrátil v roce 1402 a byli vyhnáni v roce 1520.  



Nabitá s dobře otravy. V roce 1348 se ve městě Stuttgartu, Židé byli spáleny na základě obvinění 
dobře otravy a šíří černý mor. Tam byl množství vyhoštění v následující staletí. Příběh v Trier byl 
podobný. Židovská komunita byla zničena v roce 1349, infiltroval za několik desítek let, byl opět 
vyhnán v 1418 a vrátil se v roce 1500.  

Vždy se vrátil. Výše uvedený vzorec lze opakovat téměř v každém německém městě, každé 
německého státu. Všude tam, kde Židé usadili se stali nepříjemných parazitů a byli vyhnáni 
znovu a znovu prostřednictvím pobouřené lidu. Ale vždy se vrátil k potápět jejich chapadla 
hlouběji. Naučili se ze svých předchozích chyb a zaměřuje se na mazaný při neutralizaci 
komunity se pustili zneužít a uškrtit.  

Třicetiletá válka podnícen Židů. Sklonku středověku většina z německých měst opakovaně 
vyhnal Židy. Ale vždy se vrátil ve větším počtu. The bratrovražedné Třicetiletá válka (1618-1648) 
přes křesťanství postavil katolíky proti protestantům. To byl vyvolán a podnícen Židy, zničil 65% 
německého obyvatelstva a 80% budov a majetku. Je opustil německý národ v troskách, 
roztříštěnější než kdy jindy do malých žárlivé drobné států. To nastavit německý národ zpět asi 
300 let, ale jako obvykle, židovská pozici výrazně tím užitek. Dílčí, ochuzené stavy se obrátil k 
Židům jako peněžní věřitelů. Mnoho z klíčových pozic bylo obsazeno soudu Židů, vojenských 
dodavatelé, finanční poradci, celníky, peněžních půjček a mnoho dalších životně důležitých 
oblastí. Židovská výkon a napadení rostl až do Hitlerovy éry.  

P OLAND  

Těžké zamoření Khazar Židů. Židovský napadení začala v 9. století a byl posílen agresivní Khazar 
prvků v té době. Přes pogromy, masakry a vyhánění, židovský napadení vzrostl až v 19. století a 
první poloviny 20. století, Polsko mělo největší židovskou populaci (procento-moudrý) na světě.  

Chmielnicki Povstání. Rituální vraždy Židy přinesl retaliations v Poznani v roce 1399 av Krakově v 
1407 Studenti v Krakově začaly protižidovské nepokoje v 1401, a útoků se konala v Krakově, 
Lvově, Posen a jinde. Oni byli vyhnáni Varšavě v roce 1483, z Krakova v roce 1491. Chmielnicki 
povstání proti Židům (1648-49) zničeny stovky židovských obcí. Ekonomické omezení (proti 
Židům), pogromy a rituální vraždy poplatky byly opakujícími se po celém Polsku. Tisíce lidí bylo 
zabito Haidmak poruchami 1768 v Ukrajině.  

Židé představovali 50% městského obyvatelstva. Po roce 1815 převážná část Polska byla pod 
ruskou vládou a jeho židovské historie pokračovala v Rusku. Od roku 1828 Židé představovaly 
50% městského obyvatelstva z Polska, dělat to nejvíce těžce Žid-zamořenou zemi na světě.  

Podíváme-li se reakce v některých velkých městech najdeme došlo židovský pogrom v 
Bialystoku až v roce 1906. Ve městě Kalisch tam byla celá řada perzekucí, začátek v 14. století. V 
roce 1656 židovská komunita v Kalisch byl zničen polského generála Czarniecki.  

V roce 1399 Host Desecration poplatek Posen vyústila v zabíjení rabína a 13 starších a tam došlo 
k anti-židovské ohnisek v roce 1468, 1577 a 1687. Židů žijících v Varšavě byli pronásledováni v 
roce 1454 jako důsledek (italská františkánský kazatel) Capistrano je podněcování a byli vyhnáni 
z města v roce 1483.  



Židé monopolizovalo zrna obchodu. Židé se usadil v Pinsku v 16. století a brzy monopol na 
obchod obilí. Židé trpěli hrozně v Chmielnicki masakry 1648-49 a také švédských válek roku 
1700. Nicméně na začátku druhé světové války, populace Pinsk byla 70% židovský. V roce 1939 
tam bylo 360.000 Židů žijících na území hlavního města Varšavy, jeden z nejvyšších koncentrací 
v Evropě v té době.  

R USSIA  

Intenzivní Nenávist. Obrovské židovské populace. Nenávist mezi lidmi z Ruska a Židů je jedním z 
nejintenzivnější v historii všeobecně nenáviděl Židy. Před první světovou válkou, Rusko mělo 
5,600,000 Židů v rámci svých hranic, největší celkovou koncentraci nebo Židů v jakékoliv zemi 
na světě, až do té doby, přičemž teprve později byl překonán o židovské populace Spojených 
států v současné době.  

90 % dnešní Židů jsou Khazar původu. Část těžkého židovského napadení bylo kvůli Chazarů, 
nenasytného tureckého kmene, který zde nechal vystavět říši mezi Černým mořem a Kaspickým 
mořem a prodlužuje severně do středu čeho je nyní Rusko , Chazaři konvertoval k Judaismu za 
krále Bulan v 8. století našeho letopočtu Odhaduje se, že 90% dnešních Židů jsou potomci 
Chazarů, spíše než palestinských Židů, i když to buď je stejně brutální.  

Podmanil Yaroslav. V roce 1083 ruský arcivévoda Yaroslav dobyl Chazarů a začlenit své 
království do Ruska správný. Jen stěží si Rusové si uvědomit, virulenci moru, které se 
předpokládá, že asimilovat. Skutečný boj se však nezačala až do 16. století.  

V roce 1563, 300 Židů bylo utopil při Polotosk a Vitelisk. V roce 1648 Bogdan Chmielnicki v čele 
povstání kozáka a ukrajinských mas proti Židům a polských vlastníků půdy. To mělo za následek 
zničení stovek židovských komunit, jeden židovský zdroj tvrdí, 744 židovských komunit byl 
zničen a stovky tisíc Židů zabito. Židé nazvali nich jako Chmielnicki masakry.  

Židé vyhnáni z Ukrajiny. Když byla Ukrajina připojeno k Rusku v roce 1667 byli Židé vyhnáni z 
ukrajinského území. Klauzule zakazující Židy před návštěvou Ruska byly na smlouvách 
podepsaných Ruska s cizími mocnostmi v roce 1550 a 1678. vyhoštění byla vydána v roce 1727, 
1738 a 1742. V roce 1753 byly řízeny celkem 35.000 Židů z Ruska vložen. V roce 1762 Kateřina 
Veliká povolené cizince žít v Rusku, s výjimkou Židů. V roce 1791 dekretem ona omezena Židů 
do vymezené oblasti zvané blednout dohody, a pak mohli žít jen ve městech této oblasti.  

Židé Není přizpůsobitelným. Cara Alexandra I. vyloučen 20.000 Židů z provincie Vitebsk a 
Mohilev v roce 1824. cara Alexandra II pokoušel se asimilovat a Russify Židy, ale bez úspěchu. 
Na oplátku on byl zavražděn v roce 1881 židovskými revolucionáři. Rusové reagují s novými 
pogromy, pokud jde o Židy jako podvratný živel, které mají být uloženy odděleně od vesnického 
obyvatelstva a usnesl na májové zákony. V roce 1891 byli Židé dojdou Moskvě.  

Židé Foment Revolution. Nepřátelství a válka mezi ruskými lidmi a Židů zrychlil a dosáhl svého 
vrcholu s Beilis případu (1911-13) na rituální vraždy poplatků v Kyjevě. Židé byli vysoce 
organizované pro revoluci. V roce 1905 se pokusili revoluční svržení ruské vlády, ale neúspěšný.  



Revolution úspěšný. Komunismus založení. Při zapojení Ruska a porážka v první světové válce a 
následné židovsko-komunistické revoluce byli však ohromně úspěšná. Židé zastřelil cara, hodil 
celé Rusko do revoluční zmatku a v roce 1917 založil komunista-bolševickou vládou zcela pod 
jejich kontrolou. V následujících letech chaosu, revoluce a hladomor, Židé vzali bludný pomstu a 
zavraždili více než 30 milionů bílých Rusů, a tím vyhlazení nejlepší prvky ruského obyvatelstva. 
Tím zničili žádným stávajícím nebo potenciálním ruskou opozici nebo vedení, jako to udělali ve 
Francii 125 let dříve.  

Židé pevně pod kontrolou největší Slave pracovním táboře na světě. Dnes, více než šedesát let 
později, Židé jsou stále v pevné kontrole, byla zjištěna nejvíce ďábelskou a brutální otrok-
pracovní tábor na světě.  

Židovská encyklopedie cituje dlouhé seznamy měst a oblastí, ve kterých došlo pogromů, 
vyhánění a masakry, ale seznam událostí je příliš masivní zde nahrávat.  

S PAIN  

Židé Betrayed Španělsko arabských útočníků. Židé vstoupili Španělsko již v 6. století před naším 
letopočtem, přicházet s fénických obchodníků. Ze 612 nl neúprosný boj následovala mezi 
domorodci a Židů, která se vyznačuje sporadických ohnisek a masakrů. Židé pomohl Arabové 
napadnout Španělsko v 711 tím, zrad zevnitř. Po několik staletí Židé prosperovali za Araby a 
Španělsko se stalo především židovské centrum té době. V křesťanské části Španělska Židů se 
stal celníky a "Soudní Židy," a brzy ovládat jak vládu a ekonomiku. Napadení stal se tak do očí 
bijící (20-25% populace byli židé), a tak represivní Španělé reagoval.  

Muslimové Vyloučen Židů. V Granadě v roce 1066, zatímco stále pod muslimské pravidlo Židé 
byli napadeni a vyhnáni. Židovská komunita znovu etablovala ale byl znovu vykořenění 
Almohades (muslim) invaze v roce 1148 a Židé byli buď vyhnáni nebo převedeny do 
muslimského náboženství. V Cordova Židé byli také vyloučeni nebo převést pomocí Almohades 
roce 1147.  

Marranos False křesťany. V křesťanské části Španělska vlna masakrů proti Židům zametl zemi v 
roce 1391, a to zejména v Cordova, Granada, Segovia a Sevilla, a mnoho z nich se stal pokřtěný 
Marranos, otevřeně vyznávat křesťanství, ale zůstávají tajné Židy srdce, loajální k židovské rasy 
a náboženství.  

Hledal kontrolu nad katolické církve. Brzy tito falešní křesťané začali získávat kontrolu nad 
katolické církve samotné. Spolu se skutečnými Židy, nyní kontrolovaný kostel, vládu a 
hospodářství a rozpouštění, zmatek a hnilobě následovala.  

Španělé zavést inkvizici. Když Španělé opět probudil k tomu, že Židé byli příčinou jejich utrpení, 
se opět reaguje. Pod vedením Ferdinanda a  

Isabella inkvizice byla zavedena vyslídit převlečený Židy pochodovali jako křesťané (známé jako 
Maranos). Tento proces probíhal současně, zatímco Španělé bojovali totální válku řídit 
Mohammedan Maury ze Španělska. V této válce Marranos a Židé byli neustále zrazuje křesťany 
ve prospěch Moors. Další masakry Židů vypukl sporadicky v mnoha městech.  



Španělsko vyloučí Moors, Židé v roce 1492. A konečně, v roce 1492, po deseti letech válčení, 
Ferdinand a Isabella uspěl v vyhnání Maurů a sjednocení Španělska. (Věnujeme celou kapitolu k 
této dramatické epizodě v historii v naší dřívější knize, N Povaha " S E terních R ELIGION . ) 
Téhož roku rozhodl, že všichni Židé měli dostat ze Španělska do 1. srpna. To bylo provedeno s 
rozlišením a odhodláním, které vyvrcholily v největší masové vyhánění Židů až do té doby. Poté, 
co zbavit Židů, historii Španělska pak rozkvetl do toho, co je známo jako svůj zlatý věk. Pro příští 
tři století Španělsko prosperoval. Byla lídr v oblasti kolonizaci a celosvětové expanzi v Novém 
světě, na Filipínách a jinde.  

Stranglehold On Španělsku. Nicméně, houževnatý Židů označeny Španělsko hospodářské 
škrcení a pomstě. Od roku 1930 byly dostatečně silné, aby znovu od sebe odtrhnout Španělsko. 
Oni podněcoval a podnítil nesmírně destruktivní bratrovražedné občanské válce, která opustil 
Španělsko v troskách. S pomocí Hitler a Mussolini, že válka byla úspěšně vyřešena proti 
židovskému komunistům s Franco okruhu novou fašistickou vládou.  

* * * * *  

C ZÁVĚR  

Židovská Menace starý jako historie. Z předcházejícího krátké historii Židů máme ohromující 
důkaz, že židovský problém nebyl vynalezen Adolfem Hitlerem v 20. století, ale naopak, že Židé 
byli začarovaný parazit na zádech civilizací po tisíce let. Protože takové paraziti soustředit na 
lovení na produktivních lidí, oni byli prokletí a na obtíž Bílých národů daleko víc než bláto 
národy.  

Dále pozorujeme:  

Židé jsou velmi destruktivní v jejich parazitických činností nejprve napadat, pak podkopává a 
odporné bílou civilizaci, nakonec mongrelizing a zničit ho.  

Židé jsou nepřizpůsobitelný a nesmiřitelný. Válčení mezi touto biologickou parazita a bílé 
rasy je neslučitelné , jako že mezi pionýrské matky a chřestýše, jak je uvedeno v 
předchozí kapitole. Jediným řešením konfliktu je kompletní triumf jedné či druhé straně.  

My z C hurch O F T HE C REATOR chtít, aby se zatraceně jistý, že to je bílá rasa, která přežije. 
Máme celkovém programu, je konečné řešení, a Konečný Vyznání víry, aby to s.  

Za účelem institutu naši víru a program pro přežití bílé rasy vše, co potřebujeme udělat, je 
budovat a rozšiřovat, budovat a rozšiřovat organizace o C hurch O F T HE C REATOR . Pro 
dosažení tohoto cíle, musíme zaplatit a dělat cokoliv oběti jsou nezbytné. Slibujeme, že 
budeme nikdy neunaví, nikdy polevit, nikdy váhat v naší oddanosti k dosažení tohoto 
vznešeného cíle.  

My přehlížet jakékoliv prostředky k dosažení vítězství a podívat se do věčných zákonů 
přírody jako náš morální vodítko - a příroda říká, že přežití je konečným morálka, bez 
ohledu na prostředky. Musíme se proto připravit se na tvrdé boje dopředu a věnovat 
sami na příčiny, které Shrneme jako přežití, expanzi a rozvoj našeho drahého bílé rasy. Z 



tohoto posvátného příčinu žádná cena je příliš vysoká, žádná oběť je příliš velká. Je to 
buď všechno nebo nic - . Přežití nebo zapomnění Volíme přežití, ale nejen přežití. Je 
naším nezměnitelným cílem je také rozšířit a prosazovat blaho a dokonalost naší rasy do 
výšky dosud bez měřítka, a přesto dokonce netušené.  

C REATIVE C REDO # 36  

W Orld J EWRY D ECLARED W AR ON G ĚMECKO L ONG B řed G ĚMECKO T OOK  

KČNÍ prot J EWS  

Lži a propaganda:. Žida nejsilnější zbraní Nyní do čtvrtého desetiletí po smrti, že největší ze 
všech White vůdce Adolf Hitler, celosvětová židovská síť je stále vylévání masivní 
propagandistickou kampaň jedovatých urážek proti Hitlerovi se zlomyslností nevyznamenaný ve 
všech análech historie. Nejen že jsou tyto lži a pomluvy namířené proti Hitlerovi osobně, ale 
také proti německému národu jako celku, stejně jako Židé namířených nenávistnou propagandu 
proti Římanům za poslední dva tisíce let. Stejně jako všechno Roman byl opovrhoval, haněný, 
pomlouval a pomlouvali, takže vše německý a německý snímek byl nemilosrdně napaden a 
pošpinil židovským mezinárodní propagandistické sítě.  

Němci inteligentní, kreativní. Proč tento zvrácený a koncentrovaný výlev nenávisti vůči 
německému národu a všechno německé, když tito lidé prokázali po staletí některé z 
nejkreativnějších příspěvků k naší bílé civilizace?  

Němci No. 1 Target. Odpovědi nejsou těžké najít, jakmile budeme čelit poznání, že převážná 
cílem židovské rasy je úplné zničení bílé rasy sám. S ohledem na tuto skutečnost můžeme vidět, 
že Němci jsou stále číslo jedna cíl z následujících důvodů:  

Stejně jako v případě Římanů před dvěma tisíci lety, hlavní židovský premisa v jejich válce 
proti bílé rasy vždy bylo: zničit nejlepší první.  

Z tohoto stejného důvodu válku proti německému národu jako takových se datuje stovky 
let. Ukázali jsme to ještě v naší předchozí kapitole o neúprosné boje mezi parazitních 
Židů a jejich nešťastných obětí.  

Němečtí lidé budou přirozeně energická, produktivní, tvůrčí a nadaný a bydlet v srdci 
Evropy, bylo souzeno být přirozené vůdce v Evropě. To by bylo, jak daleko záda jak brzy 
1600 " je už Židé nejsou roztrhané je od sebe v bratrovražedné, sebevražedné třicetileté 
' války (1618-48). Jak jsme ukázali v N Povaha " S E terních R ELIGION tento set německý 
lid zpět asi dva nebo tři sta let. Přes tento nezdar tito energičtí lidé nakonec získat své 
konečné polohy nastávající vedení po jejich sjednocení pod Bismarck v roce 1870. Opět 
Židé zasáhl a zajistil, aby tito lidé ožívající by byla opět zpustošen v první světové válce, a 
znovu ve druhé světové válce.  



Za Hitlera v roce 1930 " je německý lid konečně přišli na své a byli schopni získat krev sající 
židovské parazity mimo jejich záda. Oni také, za Hitlera, prolomil židovský finanční 
sevření v Německu. (To nám vysvětlit dále v kapitole o Federální rezervní systém ).  

Hitler poprvé v historii bílé rasy jasně stanoven rasovou představu, a zaměřil se 
celosvětovou pozornost na parazitní a destruktivního charakteru židovského sítě. 
Vzhledem k tomu, tento nápad byl rychle zapouští kořeny v jiných zemích White, celé 
židovské spiknutí byl v nejvyšší nebezpečí vyhození široce otevřená a explodoval ve tváři 
samotných židovských spiklenců.  

Musí zabít rasové nápad. Ze všech výše uvedených důvodů a poslední zejména Židé ocitli ve 
velmi prekérní situaci a nutně nebezpečí, že bude snížen na zapomnění.  

Čas byl zásadní význam. V případě, že idea spread, že brzy bude bod, odkud není návratu.  

Co dělat?  

Zničit Německa. Židé, kteří chápou závod a historii lépe než kdokoli jiný, měli tisíce let 
zkušeností v manipulaci a ničení rasy a národy. Rozhodli se musí jednat rychle. Musí zničit 
Německo, musejí zničit nejen Hitler, ale stejně tak zuřivě a houževnatě útočit a pošpinit 
samotnou myšlenku, že zastupuje , takže (snad) nikdo nikdy znovu oživit rasovou představu 
mimo samotné židovské rasy.  

Total War proti Německu. Oni šli všichni ven v jedné z nejvíce zběsilé, škodlivých válek 
propagandy naivní a nechápající, jakou kdy svět viděl.  

Stručně řečeno, Judea deklaroval Total War Německu a Hitler - finančně, propagandawise, 
vojensky, ekonomicky, rasově, a v každém jiném aspektu, který byl ve své strojní i této 
pravomoci, jak ještě uvidíme, byl impozantní. Před Hitler by, nebo by dokonce prstem proti nim, 
Židé byli připraveni a neztrácel čas zahájení masivní celosvětovou kampaň proti němu. Pro 
ilustraci tohoto zřejmý fakt jsme se opět chystá citovat Židy sám, a jejich stiskněte tlačítko na 
omezeném vzorku. Tam jsou objemy důkazů, ale těch pár citace by měla větší názornost 
přesvědčivě.  

Plány uvedené než Hitler dostal k moci. Již v srpnu 1933, Samuel Untermeyer, prezident 
Světového židovského hospodářské federaci svolal velkou kongresu židovských vůdců z celého 
světa, aby deklarovat válku s Německem ve jménu Židů. setkání se konalo v holandském 
Amsterdamu. Po návratu do Spojených států z této schůzky, Untermeyer přednesl projev na 
rozhlasové stanice WABC (NY) dne 6. srpna 1933, ve kterém oznámila, že Židé na celém světě 
vyhlásila válku s Německem a bude vyhladovět k smrti. To bylo dlouho předtím, než jakéhokoliv 
jednání jakéhokoliv druhu bylo přijato proti Židovi, a šest let před vojenskou akcí byl zahájen v 
roce 1939.  

White Man Inveigled do války zachránit židovské parazitů. "Byli jsme ve válce s ním (Hitler) ode 
dne, kdy získal moc" uvedl Londýn židovská kronika 8. května 1942 ve svém "Kázání v týdnu."  

Rabi M. Perlzweig, vedoucí britské sekce Světového židovského kongresu, mluvení  



Kanada, uvedl: "Světový židovský kongres byl ve válce s Německem po dobu sedmi let."  

( Toronto večer telegram, 26.února 1940.)  

Nizozemská-židovský papír, Centraal-Blaad Voor Israeliten Nederland prohlásila  

13.září 1939: "The miliony Židů, kteří žijí v Americe, Anglii a Francii, severní a jižní Africe, a 
nesmíme zapomenout, ty v Palestině, jsou odhodlány dovést válku zničení proti Německu k jeho 
konečnému závěru."  

Musíme si uvědomit, že v tomto okamžiku (13 září 1939) byla válka méně než dva týdny stará, 
žádné koncentrační tábory, žádné plynové komory a podobně, pro Židy nebo kdokoli jiný byla 
zřízena, nebo dokonce údajně existují , (Celý "plynová komora" příběh byl jen další židovská lež, 
jak uvidíme v další kapitole).  

Chicago Židovská Sentinel, 8. října 1942 prohlásil: "Za druhé světové války se bojovalo na 
obranu základů judaismu." Ve skutečnosti to bylo. Přesněji řečeno, ve prospěch samotných 
Židů. Jsou to věděl, že ho podnítil, že ji spáchal, že ho stagemanaged, naivní a naivní goyim 
mezitím poražena navzájem s pomstou, nevěda, či nikoliv, kteří chtějí vědět, kdo jsou skuteční 
pachatelé, skuteční váleční zločinci byli ,  

Vladimír Jabotinsky, Žid, komunista a zakladatel Irgun teroristické organizace napsal v lednu 
1934 vydání Natcha zvracet: "Boj proti Německu byla provedena na několik měsíců každý 
židovské komunity, konference, kongresové, obchodní organizace, od každého Žida v svět. Tam 
je důvod věřit, že naše role v boji bude mít obecnou hodnotu. Budeme vypustil duchovní a 
materiální válku na celém světě proti Německu. Německý ambicí je stát se znovu velký národ, 
dobýt její ztracená území a kolonie . Náš  

Židovské zájmy na druhé straně požadovat úplné zničení Německa.  

Německý národ kolektivně a individuálně nebezpečí pro nás Židy. "  

Mohl by to být uvedeno jasněji? Stěží. Fakta jsou plain- Německo a Němce, Hitler nebo ne 
Hitlera, byly a jsou hrozbou pro židovském spiknutí pro ovládání světa a jejich cílem zničit bílé 
rasy. Z tohoto důvodu by nic menšího než úplné zničení Německa a všech věcí německých 
uspokojit začarovaného, nesmiřitelnou Žida.  

Hitler nabídl přátelskou ruku do Anglie. Hitlera, jehož se týkají nejen pro Němce, ale bílé rasy jako 
celek, pochopil smrtící program parazitní Žida. Prosil marně s Anglií nehrát židovskou hru. 
Mluvení v září 1939, řekl:  

"Při mnoha příležitostech jsem nabídl přátelství německého národa do Anglie a anglických lidí. 
Celá moje politika byla postavena na myšlence tohoto porozumění. Vždycky jsem odmítnut ... 
Víme, že Britové jako celek nemůže být zodpovědný. To je, že  

Židovský a demokratický plutocratic vládnoucí třída, která nesnáší svou říši. "  



English Zrádci stál u Židů. Jménem třídy non-židovské otázce je třeba poukázat na to, že ti, kteří 
šli spolu s Židy byly z velké chabez-indická, lidé jako Winston Churchill, zrádci, kteří byli v platu 
Židů nebo pod jejich kontrolou a nátlaku.  

Firma Židovská kontrola nad bílou národů. Takže firmy byl tento židovský kontrolu nad 
britského lidu (stejně jako francouzské, Američané, Poláci a další), že Židé byli v podstatě 
úspěšný v uvrhnout svět do bratrovražedné války ničení na stupnici jako je na světě ještě nikdy 
svědkem předtím. Všechny bílé národy byly poražené, ale Židé byli zvláště usilující o zničení 
Němců.  

Plány vyhladit němečtí obyvatelé. Některé z Židů chtěl vyhladit ty Němce přežil ničení války 
sterilizací. Theodore N. Kaufman, hláskovat program v knize s názvem Německo muset 
zahynout, řekl:  

Sterilizací. "K dosažení účelu německého vyhynutí že by bylo nutné pouze sterilizovat některé 
48,000,000- postavu, která vylučuje, protože jejich omezené pravomoci, aby plodit, muži nad 60 
let a žen nad 45 let ..."  

Hladovění. Jiné skupiny Židů chtěl vyhladit Němce hladem. To je známá zastáncem metody byl 
Henry Morgenthau, Jr., ministr financí v Roosevelt správy. Následující citace je z pamětí Cordell 
Hull, který byl Secretary of State ve stejném správě.  

"Morgenthau plán, jsem přidal, by zničila vše, co v Německu s výjimkou pozemků a Němci 
budou muset žít na zemi. To znamená, že pouze 60% německého obyvatelstva samy mohly 
podpořit na německé půdě, a dalších 40% zemře. "  

Němci vyplenili a vlk. Verze zla židovského plánu byla ve skutečnosti prováděna po dobu 
bezprostředně po válce. Obrovské množství všech druhů strojů, továrny, a kolejová vozidla, 
které přežily válku byly odeslány komunistického Ruska. Prohlížení to všechno, pane RR Stokes, 
je práce MP v Británii udána v době:  

"V současné době v Německu, 6 měsíců po našem vítězství, hroby jsou vykopány pro lidi dosud 
mrtvých, lidé, kteří zemřou hladem v příštích několika měsících."  

. Morgenthau plán americký senátor William Langer Severní Dakoty uvedl plánu Morgenthau a 
jeho poznámky jsou zapsány v parlamentním záznamu, 18. dubna 1946:  

"Pan. Morgenthau nyní stojí usvědčen před svědomí světa jako iniciátor systematické zničení 
německy mluvících lidí. Záznam dále dokazuje mimo jakoukoli otázku pochybnosti, že tyto 
fanatičtí a reakcionářské velekněží nenávisti a pomsty nikdy nebude moci obhájit své spiknutí 
před barem lidského rozumu a lidské slušnosti. "  

Six Million Swindle vynalezen. To bylo jen přes odpor lidí, jako senátora Langer, který nemohl 
žaludek bludný vraždy spiknutí židovského sítě, která židovský program sterilizaci německého 
národa, nebo program je vyhladoví k smrti, nebo kombinace obou, nebylo provedeno 
prostřednictvím. Tím podněcování nenávisti o mýtický "šest milionů" na téměř šílenství Židé 
téměř, ale ne docela, uspěl ve svém cíli masové vraždy německého závodu.  



Zničil Miliony Whites. I když se nepodařilo dosáhnout tohoto cíle, přišli blízko, a to ve 
skutečnosti, a to prostřednictvím svých ďábelských pletichaření dosáhnout zničení miliónů 
nejlepších německých mužů, a rozpoutal kampaň znásilnění a teroru proti Němky 
prostřednictvím ruské armády a amerických negrů.  

* * * * *  

Ponaučení. Co můžeme v Americe poučit se z této strašlivé tragédii spáchaný na našich bílých 
rasových bratři? Máme-li špetku mozku bychom se měli poučit, že nesmíme nikdy zapomenout.  

Židé jsou naše smrtelné antagonisty. Hrají pro udržuje. Oni vyhladit své nepřátele, když je " 
příležitost " přijde. Takové " příležitosti " . Jsou plánovány roky dopředu, staletí předem 
programu svého věčně vyhlazování " nejlepší " bílé rasy je neúprosný a 
nesmiřitelný.   Musíme mít na paměti: Jsme dál.  

Sotva Židé zmrzačil síle ožívajícím Německa a přivedl ji na kolena, ale okamžitě obrátil svou 
pozornost na další oběti - Velká Británie, USA a Francie, takzvané " vítězové " z války ,  

S chabez-indická Winston Churchill a další Žid loutky frontman pro ně, Židé rychle 
demontovat britského impéria, a nechal kdysi hrdá a mocná Velké Británii rychle 
klesající třetí sazba za elektrickou energii, zničený vojensky, ekonomicky a duchovně. 
Chcete-li přidat urážku zranění Židé pak zahájila rozsáhlý program lodní bahenní lidi do 
Anglie - Pakastanis, Jamaicans, hinduistů a další špíny a lůzou z celého světa.  

Francie ztratila Alžírsko, Indo-Čína a její kolonie. Reverzní migrace byl v pohybu. Negři a 
bahenní lidé v Alžírsku se hrnuli do Francie. Virulent komunismus opět stal hlavní 
politickou realitou života.  

V Americe " občanská práva " byl vypuštěn programu; nuceni " integrace " bylo uloženo 
škol, bydlení, ozbrojených sil a každý jiný segment společnosti na amerického lidu.  

Nejenže byla tato dosaženo pomocí masivní a vytrvalé propagandistickou kampaní, ale i silou 
celé Passel nových zákonů. Zda a kdy americký lid bránil, hrubou silou byl (a je) použitý, jako je 
například masivní používání 20,000 vojsk v nutit integrace v Little Rock, Arkansas, a podobné 
brutální síly opět na univerzitě v Mississippi v Oxfordu.  

* * * * *  

Naše nesmiřitelný postoj. Naše postavení jako členové bílé rasy musí být navždy:  

Židé jsou naši smrtící nepřátelé. Vždycky byli naši smrtelní nepřátelé a bude tak dlouho, 
dokud budou existovat i nadále.  

Jak oni uvedli ve svém vlastním literatuře -   jsou neúprosná - nic nemůže nikdy to nebude 
nikdy jim smířit. Jejich neochvějná cílem je oslabit bílé rasy, mongrelize bílé rasy do 
stáda hnědých zombie a navždy zotročí je.  



Naší jedinou možností je bojovat a překonávat je.  

V takovém boji musíme být nemilosrdný a nekompromisní při jejich odhalování, jejich 
bojkotování, nutí je od moci, a nakonec se jim řidičský z našeho území.  

Aby jsme dosáhli tohoto cíle , musíme nejprve provést naše Bílé Rasové Soudruzi fanaticky 
vědomi své rasové dědictví. Každý bílý muž, žena a dítě musí být prodchnuta silným 
rasovým vědomí.  

Tato rasová vědomí pak musí být vysoce organizované a přeměněn na rasové náboženství, 
jak jsme je uvedeno v této knize.  

Náš boj proti Židům musí být stejný konečný cíl jako Cato starší opakovaně vyhlášena v boji 
proti Kartágu - náš bojový pokřik musí být: D ELENDA E ST J UDAICA !  

C REATIVE C REDO # 37  

T HE S IX M Milión L IE  

Mistři velká lež. Židé zkušeně využil "velká lež" techniku od počátku své historické existence. 
Během posledních 5000 let, se staly nevyznamenaný mistři této techniky. Jejich náboženství je 
založen na tom, jejich bohatství je založeno na tom, a ve skutečnosti vděčí za svou existenci na 
odborné znalosti, se kterými manipuloval lže naivní a (většinou) nic netušící svět.  

V průběhu let, Židé se rozšířil miliony lží, z nichž některé sloužily dočasné účel, přičemž některé 
přetrvávají po tisíce let. Některé byly neúčinné, zatímco jiní byli úspěšní za jejich nejdivočejší 
sny.  

Vynalezl křesťanství Swindle. Nepochybně, jejich nejúspěšnější lež všech dob byl jejich vynález 
křesťanství a původně prodej tohoto destruktivní vyznání ke svým smrtelným nepřátelům, 
Římany. Že lež má způsobil nedozírné škody na bílé rasy a viru této horečky na mozek je ještě 
virulentní dnes. Nicméně nyní chceme zkoumat moderní den vynález Židů, že mají zahájena 
zničující účinnost, a to je lež, že Němci gassed, spalován v pecích, nebo jinak vyhlazeno šest 
milionů Židů během druhé světové války.  

Šest miliónů Lie. Takže ve skutečnosti mají oni množí a šíří tuto lež po celém světě 
prostřednictvím svého obrovského propagandistického aparátu, že většina naivní goyim (bez 
přemýšlení) reagují emočně "to musí být pravda, nebo proč by takovou strašnou náboj ? "  

Opět platí, že se trochu vyšetřování a zvážení faktů snadno demonstrovat, jak absurdní tento 
poplatek ve skutečnosti je.  

Žádný důkaz, žádní svědci. V první řadě, stejně jako "strašidel v nebi" podvod, tam není jediný 
náznak důkazu zálohovat tvrzení, že Hitler, ani německá vláda, ani žádné úředníky v něm, kdy 
zastával politika vyhlazování Židů. Ačkoli Židé psali tisíce článků na toto téma a desítek knih, 
když byly zpochybňována tito autoři a podroben křížovému výslechu, ani jeden z nich neviděl 



jediný troubu, jednu plynovou komoru, ani žádné skutečné činy vyhlazování , Ani nemohou 
vyrábět jeden očitým svědkem, který neviděl žádný takový případ. Vždy, když připnul dolů, oni 
byli "řekl" napsal mýtický osoba, která je "mrtvá", nebo "číst o tom," nebo z doslechu z toho či 
onoho druhu. Ani jeden může produkovat živé očitým svědkem, ať už nyní nebo v minulosti.  

Žádné takové rozkazy, žádná taková politika. Navzdory tuny dokumentů nacistických které byly 
pořízené neporušené, není ani jediný, kde se objevil rozkaz, nebo příkaz, nebo politika papír, 
nebo je v existenci, která doporučuje, objednávky nebo navrhne vyhlazování Židů, a to buď ve 
hmotě, nebo jednotlivě. Všechny v literatuře, když zkoumána, je založena na tvrzení, že tyto 
příkazy byly uvedeny "ústně", nebo může být "číst mezi řádky", nebo nějaké jiné takové 
nepodložené tvrzení.  

Zaměřena na zbavit Židy z jejich nesmírné síly. Faktem je, ani Hitler, ani německá vláda nebo 
kterékoliv pobočce to někdy měli, nebo formuloval, taková politika. Že Němci uvědomili Židů v 
jejich středu byl jejich absolutní neštěstí, o tom není pochyb. Chtěli ven, a jejich politika se 
zbavit je moci a povzbudit je, aby migrovat jinam. Když Němci zavedl Norimberských rasových 
zákonů, ale zakázal Židy veškerých pozic ve sdělovacích prostředcích, na univerzitách a školách, 
ve státní správě, v bankovnictví a dalších mocenských pozic, které ovládaly v minulosti. Toto, a 
nepřátelství plodí podle německého národa konečně uznávají Židy z degenerativních parazity 
oni byli, povzbudil Židy opustit tuto zemi a hledat zelenější pastviny někde jinde.  

Očistit své zemi. Němci dělali všechno možné pomoci a podpořit Žida k emigraci. Oni se těšil na 
den (jako bychom měli), pokud by jejich země je "Judenrein", tj očištěna od Židů. Oni vyjednával 
s Velkou Británií, které jim pomohou emigrovat do Palestiny, v té době (během roku 1930), 
stále britského mandátu. V tomto Britové nebyli velmi kooperativní, ale stále více se stěhují do 
Palestiny, hodně k mrzutosti Arabů. Německá vláda pod Göringa, také snažil pomoci založit 
židovskou vlast na velkém ostrově Madagaskaru u pobřeží Afriky.  

Sionistické hnutí. Madagaskar myšlenka byla diskutována různě samotnými Židy v rostoucí 
sionistického hnutí. Theodore Hertzl, považovaný za otce  

Sionistické hnutí, navrhoval takový plán již v roce 1896. Tam byly rozděleny názory na  

Madagaskar mezi Židy, někteří favorizovat to, nějaké upřednostňující Palestinu. V každém 
případě Němci dělali, co mohli najít Židům alternativní vlast, i když v krátké době k dispozici 
před válkou ani projekt Palestina ani Madagaskar neuskutečnil. My z C hurch O F T HE C REATOR 
v úmyslu oživit Madagaskaru představu ideálního "vlasti" pro přebytečné Židů, protože Izrael 
nemůže pojmout všechny.  

Žid nebeským USA Zdaleka větší počet Židů se stěhoval do Žida útočiště na světově sice Spojené 
státy-, kde byly jejich příbuzní již strhující půdu a utápí ve mlékem a medem.  

Holocaust Nároky fantastický lež. Fakta jsou tyto: bylo jich tam jen 500 tisíc Židů v Německu, 
kdy se Hitler dostal k moci. Většina z nich se stěhoval do Spojených států před rokem 1939 
nebyly nikdy více než 3 miliony Židů na celém území, které Hitlerova vojska okupované během 
celé války, tak to bylo samozřejmě fyzicky nemožné, aby zabili šest milionů. Jak již bylo 



uvedeno, není sebemenší důkaz, že Němci vůbec navrhovaném, sankce, nebo zamýšleným 
takovou politiku vyhlazování.  

Židé vyhlásila válku Německu. Ještě předtím, než začala válka židovských vůdců na světové 
úrovni se před lety prohlásil, že světové židovstvo bylo ve válce s Německem, a že budou 
využívat své obrovské finanční, morální a politické moci zničit Hitlera a  

Nacistické Německo. (Ukázali jsme v předchozí kapitole.) Hlavní mezi nimi byl Chaim Weizmann, 
vedoucí představitel sionistů, kteří tak prohlášen dne 5. září 1939. On byl nadšeně podporován 
celosvětového židovstva v tomto prohlášení. Vzhledem k tomu bylo zvykem v době války z 
bezpečnostních důvodů internovat nepřítele a podvratných cizinců, Němci udělali internista 
nejvíce, ale ne všichni, Židů na svém území. Je jisté, že Spojené státy a Kanada udělala totéž 
dokonce i rodilý Japonec, pouze podle barvy jejich kůže a jejich předky. Také určitě to bylo 
děláno s mnohem menším provokace, protože rodilí Japonci byli američtí či kanadští občané a 
vyjádřil malou nebo žádnou nepřátelství vůči zemím, v nichž se narodili. Zatímco většina z 
amerického Nisei byli loajální do Spojených států, oni byli rázně carted off své farmy v Kalifornii 
a jinde, obvykle mít ztratil své farmy navždy, když válka skončila.  

Židé byli nebezpečného nepřítele cizinci. Nicméně, Němci dělali stážistu Židů v internačních 
táborů podobným způsobem jako na způsob, jakým se Spojené státy a Kanada udělala na 
Japonce. Určitě měli tolik nebo více důvodů k tomu, aby stejně jako Kanada nebo o Spojených 
státech  

Němci také tak učinil s jinými mimozemšťany a subversives považovány za bezpečnostní rizika a 
nebezpečné válečné úsilí. Jeden rozdíl byl, že v Německu internovaní byli dáni k práci v továrnách, 
které byly buď v existenci, kde byly tábory nastavit, nebo továrny byly postaveny na táborech. 
Němci, kteří byli mimořádně účinný při válečné výrobě, jako všechno ostatní, neviděl důvod, proč 
dovolit takové obrovské bazény práce, která kromě Židé zahrnuty Poláci, Ukrajinci, Češi a další 
země, jít nečinnosti.  

Zacházeno lidsky. Tyto internované osoby byly dobře ošetřeny a dobře živené s ohledem na 
ubývající zdroje Německa. Často jejich příděly překročila těch přijatých samotnými Němci.  

Židovští statistiky potvrzují lež. Jako další důkaz o šest milionů lží, můžeme zkontrolovat do 
statistik Židé vyhánění mezi jejich vlastní. Světová ročenka z roku 1938 uvádí počet Židů ve 
světě jako 16,588,259. Po válce New York Times, vlastněného Židy, které počet Židů ve světě 
minimálně 15,600,000 a maximálně 18,700,000. Zprůměrováním Poslední dvě postavy New 
York Times by přišel do přibližně 17, 100.000. Je tedy možné žádným úsek představivost, že 
6,000,000 Židů by bylo vyhlazeno a skončit s čistý zisk v krátkém období osmi let.  

Židé velký vítěz nebo druhé světové válce. Tolik pro statistiku. Existuje mnoho dalších, které 
bychom mohli citovat, které vedou ke stejnému závěru: šesti milionů se je velká lež. Je pravda, 
že mnoho lidí, byli zabiti během války. Celkem 2,050,000 německých civilistů bylo zabito při 
náletech spojeneckých a nucený návrat do vlasti po válce. Dokonce i někteří Židé byli zabiti. Ale 
relativně se jim dařilo lépe a jejich oběti byly lehčí než ostatní bojovníky zúčastněných, zejména 
s ohledem na celý strašný konflikt byl podnícen Židů, vymyšlen Židy, a podněcoval a vyvolaly 
Židy. Jistě jejich oběti byly zanedbatelné s ohledem byli Arch-podněcovatelé a výhradní 



dobrodinci z té strašné války, válku, která byla vybojována White bratr proti bílému bratr, 
všechny pro hrabivý chamtivosti a ve prospěch Židů.  

V případě, že šest milionů podvod nemá žádný základ ve skutečnosti, je otázkou arises- proč by 
Židé chtějí propagovat takový bludný a hroznou lež?  

. Židé profitovali ohromně Odpověď zní: Židé pěkně profitovaly z této brutální lži, protože mají 
talent dělat s většinou lži oni množí.  

To vzbudilo světovou sympatie pro Židy, kdy se svět měl být (a díky Hitlerovi, částečně byl) 
upozornil na nebezpečnou a destruktivní charakter této celosvětové parazita.  

To se choval jako morální klubu a propagandistické páky , se kterými vytěženého jako 
vydírání $ 12 miliard dolarů od německého lidu jako " odškodnění " Izraeli a jako " 
náhradu " jednotlivým židovským žadatelů. Šílenství takových tvrzení lze ocenit pouze 
tehdy, když jsme uvažovali, že mnozí němečtí daňoví poplatníci dnes, kteří nebyli ještě 
na světě, kdy byly údajné zločiny údajně spáchán, platí " odškodnění " do stavu (Izrael), 
které Nevěděl ' t dokonce existovat na to čas. Dále seznam židovských žadatelů, nyní 
více než 35 let později dosáhla neuvěřitelných 3.375.000 když tam bylo méně než 
200.000 Židů v Německu po roce 1939. Vzhledem k tomu, to bylo tak snadné pro Židy 
okrást Němci prostřednictvím tento takzvaný " kompenzace " počet registrovaných 
žadatelů proti vládě západního Němce ztrojnásobil v posledních deseti letech. Nic 
nemůže být ničivější důkaz o nestoudnou drzostí ze šesti Million lež.  

Bylo zničujíce účinná jako propagandistické klubu proti bílé rasy jako celku ve snaze 
zachovat svou rasovou integritu. Šest miliónů Lie byl povýšen a propagován k takovému 
vrcholu vzrušení z emotionalism, že pokud bílá rasa výnosů a odkládá na negry na 
každém čísle, jako je bydlení, sociální péče, nucené převážení autobusem a jakýmkoli 
způsobem hlasy opozice závodit míšení a integrace, jsou okamžitě udeřen se obvinění z 
bytí rasistů a nacisté byli rasisti, a to vedlo ke smrti šesti milionů Židů, atd., atd do této 
doby jsou Židé pěnu u úst a velké krokodýlí slzy valily jejich tvářích. Do této doby se 
naivní goyim získá podlahu a odkládá na Žida, přestože ví, že byl shafted. Funguje to 
pokaždé.  

Prostřednictvím této mocné propagandy nástroj podbízení White rasové loajalitu, Židé jsou 
nyní schopni podporovat závod míchaní na gigantickém celosvětovém měřítku prakticky 
bez odporu ze strany bílé rasy. Tyto Jamajčané, hinduisté a Pakastanians zaplavují do 
toho, co bylo kdysi ve Velké Británii; Turci a další bahenní rasy jsou v celém Německu; 
Mexičané, černoši, Kubánci, Jamaicans, čínské a probarvené spodina světa zaplavují do 
tohoto židovského Mecca, Spojených SAPS amerických a bílá rasa není prstem, aby je 
zastavil. Koneckonců, my ne ' t chtějí být rasisté, jako nacisty, kteří zabili šest milionů - , 
etc., takže náš Žid naprogramované mysl zapadne do drážky do zapomnění, a 
budoucnost bílé rasy s ním.  

Šest miliónů lež byl mocný nástroj propagandy, která umožnila Židům ukrást Palestinu od 
Arabů v roce 1948 a nastavit stav banditů Izraele. Díky Six Million lži Židů měl podporu a 
požehnání zmateně celém světě, zejména Žid zamořených Spojené státy.  



Šest miliónů lež má ničivý účinek na zostuzení a diskreditaci německý lid, a nepřímo bílé rasy 
jako celek. Vzhledem k tomu, že Němci by měl být oceněn za ušlechtilý boj vedli s cílem 
odhalit a setřást celosvětovou židovskou mor, výkonné a efektivní židovští 
propagandistické sítě jsou na obrázku Němce jako darebáci v očích naivní světa.  

Má shromáždil a sjednotila Židy světa jako v posledních tisíc let nic jiného nemá. Ačkoli 
většina Židů vědět, je to odporné lži, vedou neustále vracet se o tom mezi sebou (jakož i 
vůči okolnímu světu), dokud se nestanou tak hypnotizovaný vlastní lži, že to vlastně 
stává součástí jejich náboženství. Na tomto základě povrchní obrovské sumy peněz byly 
vzneseny mezi židy sebe a stovky organizací vytvořených. To vše v zájmu podpory Izraele 
a židovské rasy, a pomáhá mongrelize bílé rasy.  

"Holocaust" Lie- židovský Rally Cry. Tato lež, pak se stal bojový pokřik moderní den Žida, 
navazuje na nejstarší spočívají v jejich bouřlivém history- totiž, že Židé jsou pronásledováni 
závod. To pracoval zázraky pro ně. Bylo zničujíce účinná jako dvousečný meč. Je zničen jakýkoli 
pokus bílé rasy udržet svou rasovou integritu, nebo dokonce jakoukoli formu nacionalismu. Na 
druhou stranu, to učinila Židé fanaticky nacionalistický, pokud se týká Izraele, fanaticky 
rasistické, pokud se týká sionismus nebo židovské rasy. To těstíčku se dveře všech zemí, které 
chtějí pohybovat do a současně otevřen tytéž dveře negry a bláta závodech stejně.  

Židé nyní silnější než kdy jindy. Tak mocný nástroj má tento zvrácený Six Million Lie stát, že 
nejen jednotlivci, ale Vlády zemí krčit před ním, zatímco Židé ujmout umlčel veškerou opozici. 
Dr. Max Nussbaum, bývalý vrchní rabín židovské komunity v Berlíně, otevřeně chlubil dne 11. 
dubna 1953, "pozice židovští lidé zaujímají v dnešním světě, přes jeho obrovské ztráty, je 
desetkrát silnější, než tomu bylo dvacet let před."  

On je přímo na polovinu svého prohlášení. Trpěli ne "obrovské ztráty," ale oni jsou desetkrát 

silnější než byly před bílé rasy byl inveigled do té krvavé bratrovražedné, holocaust, známý jako 

druhé světové války, vyvolaly a vyvolaly samotnými Židy. Hodně z tohoto zvýšení pevnosti, 

které získali díky opovrženíhodné Six Million lež. 



C REATIVE C REDO # 38  

R USSIA jsem SRAEL A U NITED S STÁTY  

USA nebojoval s komunismem. Jedním z nejzjevnějších a přetrvávající podvodů, který byl 
vnuceného americkému lidu, protože ruská revoluce z roku 1917 je, že americká vláda je 
zoufale, ale statečně bojuje proti ztrácí válku "proti komunismu." Po více než šest desetiletí , 
většina amerických lidé stále věří tuto falešnou zprávu, a zůstávají neustále zmatený, proč 
Spojené státy, bohatý, silný, morálně lepší než komunismus, se neustále ztrácí.  

Americký Židé Power Center of Communism. Brutální Pravdou je, že americká moc 
establishment- vládní, finanční a propaganda-moudrý (vše dominují Židé) nebyla boje s 
komunismem. Faktem je, komunismus je židovský od samého počátku. Komunismus je jen 
jedním z mnoha výkonných nástrojů využívány v židovském programu ovládnout svět. Nejen ve 
Spojených státech nebyl boj s komunismem jako většina Američanů jsou podvedena do věřit, 
ale naopak, ve Spojených státech byl hlavní finančník, plánovač a propagátor komunismu, a to 
nejen v Rusku, ale po celém světě. Bez finanční podpory a technické pomoci Spojených států, 
židovsko-komunistické pobouření proti ruským lidem by klesly byt na jeho tváři samého 
počátku, a mnohokrát přes od té doby. Ve skutečnosti, to by nikdy nebyla otevřena na prvním 
místě.  

Vyškoleni a financován v New Yorku. Je to historický fakt, že konečný tlak na komunistické 
převzetí Rusku byl bohatě financován a pečlivě naplánované bohatých židovských kapitalistů 
přímo tady ve staré dobré USA Tam, na East Side v New Yorku Trockij a 3 000 židovských 
hrdlořezové byly pečlivě vyškoleni, aby doručit konečné kupé-de-Grace. Tento podnik byl 
financován ve výši 20 milionů dolarů, ne méně než (Žid) Jacob sám v New Yorku firmy Kuhn, 
Loeb & Co., americká větev sítě Rothschild Schiff. Když přišel čas, Trockij a jeho vyškolení 
židovští revolucionáři byli posláni lodí (uprostřed první světové války) a přijel nerušené v Rusku 
dělat svou práci. Jakmile tam budou přesně věděl, co má dělat, a když bylo po všem 30 milionů 
Bílé Rusové byli zavražděni a Židé byli úplně v sedle. ,  

Komunismus je židovský Swindle. Musíme si uvědomit, znovu a znovu, že komunismus není nic 
víc než strašné, zlý židovského programu ovládnout svět, maskovaný s klamným "humanitární" 
propaganda, stejně jako většina ostatních židovské programy.  

Hradí amerických daňových poplatníků. Židovský-komunista-marxisticko-sionistický plán vše je 
nedílnou součástí stejného programu. Je dobře financované nejen s židovskou peněz, ale ještě 
důležitější s penězi daňových poplatníků, z nichž americký daňový poplatník zaplatí ohromující 
nápor. Neexistuje žádný větší zdroj zboží, bohatství a produktivitu než pracovní amerického 
daňového poplatníka, a židovský potenciál pro plenění tento obrovský zdroj produktivity zdá 
být bez omezení.  

Za ním celá židovská Network. Židovský-komunista-marxisticko-sionistické hnutí je nesmírně 
silný. Za ním jsou všichni židovští napájecí sítě na světě. To zahrnuje i jejich obrovskou 
celosvětovou propagandistickou do sítě televize, noviny, newswire, časopisy, knihtisku, 
vzdělávání a všechny ostatní accouterments, že nejen vliv, ale rozhodnout "veřejné mínění". Za 



tento židovský hnutí je také silný "kapitalistická" federální rezervní systém s neomezeným 
monopolu tisknout papírové peníze bez nákladů na sebe. Stručně řečeno, za ním je "skrytá 
ruka" z celosvětového židovstva.  

Americká politika nepřátelský k Tzars. Je to moc zařízení, které zkonstruoval svržení dynastie 
Romanovců, Viking dynastie, která vládla Ruska pro více než tři století, a nahradil ji pomocí 
ironfisted židovské tyranii. Pokud jde o americké politice vůči Rusku je zajímavé, že před 
revoluce z roku 1917, politika Spojené státy byly nepřátelské vůči Rusku (jako byli Židé). To 
nadšeně přednost Japonsko v rusko-japonské války 190405, který Japonci vyhráli. Jakmile Židé 
upnout svou bludný neprůstřelnou pravidlo o Rusku a jeho obrovským zdrojům v roce 1917, 
Spojené státy zahraniční politika udělala dramatickou (ale skrytý) flip-flop a stala anti-japonská 
a proruské.  

Benevolentní po komoušský Převzetí. Přes veškerou propagandy, maskování a aranžérské o 
opaku, bylo silně pro-ruská (ve skutečnosti prožidovský) od té doby. Bylo to Amerika, kdo 
podpořil nejistou komunistickou vládu v desetiletí 1920 se potravin a jiná pomoc. Bylo Americká 
technická pomoc, která stavěla její přehrady a elektrárny, vrtané její ropných polí a postavil své 
rafinérie v roce 1920 a 1930. Když ruské monstrum bylo přes všechnu tuto pomoc asi ke 
zhroucení svou vlastní vahou a hnis v časných 1930, to bylo Rooseveltova oficiální uznání a 
rozšíření finančních úvěrů, které ji znovu zachránil od zapomnění. Když Hitler hrdinské armády 
stály u bran Leningradu, Moskvy a Stalingradu, byla to opět americká vojenská pomoc a přímá 
intervence, které zachránil komunistický Rusko před vymazán z mapy. Před válkou byl ještě u 
konce, Spojené státy již začala dodávat obrovské množství pomoci, civilní neurčené traktorů, 
strojů, potravin, ve výši 13 miliard dolarů. To opět bylo vše provedeno na úkor amerických 
daňových poplatníků, kteří platí pro většinu z nákladů na židovský celosvětově převzít.  

Zachráněn Americe znovu a znovu. Od konce druhé světové války bylo ve Spojených státech 
kdo povzbudil a podpořil ruský-komunista převzít ve východní Evropě. Ve skutečnosti, kdy 
Rusko nervózně zaváhal v obrátila tanky do Maďarska ve vzpouře tohoto nešťastného země v 
roce 1956, to byl prezident Eisenhower, který specificky poslal Premier Kruschev povzbudivý 
telegram ujistil ho, že Spojené státy by ani prstem na pomoc Maďary.  

Nepravdivé, zavádějící Front. To byl modus operandi z United States-ruských vztahů od roku 
1917. někdy oficiálně Spojené státy staví přední bytí "anti-komunista." V zákulisí to 
organizovaný, naváděl, plánovaná, financovaných a podporoval komunistické přebírání celém 
světě, ať už to bylo v zemích sousedících Ruska ve východní Evropě, nebo zda to bylo v zemích, 
na půli cesty po celém světě, které byly dočasně mimo dosah ruských vojsk.  

Amerika pomáhal kubánské přejímáním. Dobrým příkladem se jedná o druhý "komunistická" 
převzetí Kuby. Aniž by propagandistické pomoci Američana (četl židovské) stiskněte tlačítko, 
Fidel Castro by zemřel neznámou zadek, neslýchaný, a neopěvovaný. Byl to americký tisk, 
zejména židovský New York Times, který nafoukl Castra jako nativní hrdinu, jako osvoboditel, 
jako Abraham Lincoln Kuby, George Washington Sierra Maestra, jako non-komunistické agrární 
reformátora a dočasně prodával ho k americkým lidem jako takových. Zároveň se naše vláda 
dát tajný tlak na tehdejší proamerickém čele kubánské vlády, Fulgencia Batisty, opustit Kubu. 
Poté, co byla zrazena americkou vládou a smyky účinně dal pod ním, Batista uprchl ze země a 
Castro vešel s plnou podporou americké vlády a amerického (židovské) lisu. Byla to zajímavá 



studie pokrytectví vidět, jak jsme se pomalu "objevil", že Castro byl komunista, fakt dobře 
známý americkou vládou a židovského spiknutí, a základním důvodem pro revoluci v první řadě.  

Opakovaná zradu amerických zájmů. Není mým cílem v tomto omezeném práce přezkoumat 
historii židovského zrady americkým zájmům a komunistických převzetí po celém světě. To by 
doslova trvat celou encyklopedii ke krytí. Chci jen poukázat na několik historických událostí, 
které i ty naivní americký čtenář denního zpravodajství zná. V této souvislosti chci ukázat 
prstem na pouhých několik zřejmé, do očí bijící příklady někdo může pochopit.  

Betrayal of China. Jedním z nejvíce do očí bijící podvodů a největšího celosvětového významu 
byl manipulován ze strany Spojených států krátce po druhé světové válce, a to byla zrada 
generalissima Čankajška a obrovské zástupy Číně. Čankajšek bojoval čínských komunistů v 
raném 1920 a konečně porazit je na jejich hru. On převzal kontrolu nad čínskou vládou v roce 
1926 a byl nepochybně nejspolehlivější antikomunista leader v Asii. Byl silně proamerické a 
bojovali proti Japonci na straně Ameriky ve druhé světové válce. Jakmile tento (židovské) bylo 
po válce byl zrádně zrazen Spojených státech.  

Marshall komunista loutka. Generál George C. Marshall, který byl přiznán každému čest, které 
by mohly být udělen na vojenské oslabení stát se prezidentem, byl poslán do Číny dělat sekeru 
práci v listopadu 1945. I když byl touto dobou 65 let, ve špatném zdravotním stavu a připravený 
odejít, on zůstal v té mizerné zemi po dobu 14 měsíců, vyprodávat Kai-shek pro komunisty. To, 
že by takový osobní oběť v jeho věku je údaj o těsné komunistického disciplíny byl pod a byl po 
většinu svého dospělého života.  

Není možné bez amerického věrolomnosti. Když Marshall opustila Čínu, kterou vyjednal 
"koaliční vládu" mezi Kai-shek nacionalisté a Mao Tse-tung komunistů, a odzbrojil 
nacionalistickou armádu, který se později chlubil udělal "se zdvihem pero. "Netřeba říkat, že s 
čínskými nacionalisty odzbrojeni a zradili ze strany Spojených států, Mao Tse-tung a jeho 
komunistický banda hrdlořezů brzy řídil Čankajška a  

Nacionalisté z čínské pevniny. Od roku 1949 Mao byl nesporným komunistický vládce Číny, 
nejlidnatější země na světě. Čína, s jeho hemžící 800 milionů lidí byli předáni k židovsko-
komunistické kontroly prostřednictvím amerického zrady. A tak jiná země podlehla zrady, 
vyrobené ve Spojených státech amerických.  

Obrovské krveprolití Následoval. Krátce poté, co komunisté převzali v Číně, obrovské krveprolití 
následoval. To je konzervativně odhaduje, že nejméně 60 milionů Číňanů byli zavražděni v Mao 
Ce-tung čistky, které následovaly s cílem upevnit svou brutální režim.  

Zemřel jako zrádce. Generál George C. Marshall, že věrně splnil svou zrádnou povinnost ke 
svým komunistickým mistrů, zemřel krátce poté.  

Ještě pár příkladů z nedávné doby by mělo stačit k vytvoření vzoru. Pojďme se podívat na to, co 
se děje v západní polokouli.  

Betrayal of Chile. V roce 1970 v Chile byl zřízen úplně komunistická vláda v čele s Salvadora 
Allendeho. To bylo dosaženo s pomocí obrovských sum amerického "pomoc", a to zejména 



schvalováním amerického CIA Pak v roce 1974 na nečekané se stalo. Lidé z Chile v čele s 
armádními důstojníky, vzbouřili, zabili Allendeho a vzal si zpět svou vládu. Byl vláda Spojených 
států rád, v tomto vítězství nad komunismem? Naopak se zastavil veškerou podporu, odříznout 
úvěry a vykonával začarovaném obchod bojkotu a propagandistické kampaně proti Chile od té 
doby.  

Panama Canal dána komunisté. V roce 1979 zrádný senátu Spojených států a exekutiva převrátil 
Američana postavený a vlastnil Panamský průplav do Tinhorn komunistickou vládou DOPE 
trhovců a zlodějů v čele s generálním Torrejos. Nejen, že ji předat k těmto zločincům volně na 
stříbrném podnose, ale zaplatil jim miliardy, aby toto, nejvíce strategickou vodní cestou na 
světě. A to navzdory skutečnosti, že pošta některých senátorů byl spuštěn 200 až 1 proti 
tomuto očí bijící a zrádné zásob.  

Zrádný sell-out v Nikaragui. I když to zrádné sell-out byl povýšen na americký lid, že CIA byla již 
obsazeno s použitím Panama jako základ pro spuštění zbraně a revolucionáře do blízkého 
Nikaragui a zahájit revoluci. Zde je opět naše proradné americká vláda běžel věrný formě. 
Zatímco rodina Somoza, který vládl Nikaraguu za více než 40 let byl silně pro-Američan a anti-
komunista, ve stejném roce, jak jsme rozdali Panamského průplavu, Anastosia Somoza byl 
nestydatě zradil a prodal po řece. S CIA organizace, peněz a zbraní, země byla vržena do 
naprostého chaosu a zmatku, a nakonec se Spojenými státy říká Somoza se dostat ven, i on 
uprchl ze země. Komunističtí "Sandinistas" převzal a další anti-komunistická země byla zrazena 
a obrátil se ke komunistickému behemota pomocí demokratický, "anti-komunistický", Spojené 
státy americké.  

* * * * *  

CIA hraje důležitou roli. Na tomto místě by bylo vhodné upozornit na obrovský význam Central 
Intelligence Agency ve většině převzetí komunistických. Během druhé světové války Office of 
Strategic Services byl organizován jako výborný zpravodajská agentura koordinuje a 
nahrazovala různých armáda Spojených států zpravodajské služby. To bylo těžce pracují s Židy, a 
byl ve skutečnosti supra celosvětové židovské tajné policie. Stejně jako jeho ruský protějšek, 
Čeka, OGPU, NKVD, KGB a různé jiné změny názvu mezi nimi, tak také název OSS byl změněn na 
CIA, ale v podstatě jeho charakter a účel zůstal unchanged- to zůstalo ( a je dnes) celosvětová 
tajná policie a špionážní síť ve službách celosvětového židovstva s tím, že americký daňový 
poplatník opět útratu. Nejen, že CIA špionážní síť, ale také působí jako mocné armády intrik a 
podvodu, silným ramenem, které nejen Spies, ale používá sílu, aby se věci pohnuly.  

Úžasné Power, Neomezený přístup k prostředkům. Návrh zákona s americkým daňovým 
poplatníkům je obrovský. S téměř neomezenými prostředky, které má k dispozici a obrovskou 
armádou pracovních sil v jeho upotřebit, síla a vliv CIA ve světě zeširoka je úžasné a děsivé 
skutečnosti. Ani Kongres, ani prezident ve skutečnosti neví, kolik miliard strávil každý rok o této 
mocné tajné policie agentury. Ani nejsou vědomi toho, co kapary nebo machinace, které se 
zabývají. To vše je zahalen pod rouškou "tajemství", "národní bezpečnosti", "ochranu našich 
agentů." CIA je zcela mimo kontrolu buď kurty, kongresu nebo exekutiva. Ve skutečnosti jsou 
viditelné členové vlády jsou samy o sobě bojí, a moc na milost a nemilost CIA  



Provinila armády. Stejně tak neexistují žádné limity taktiky, ve kterých se mohou účastnit CIA. 
Atentát, výsadba falešnou propagandu, lhaní, krádeže, vraždy, zrada, plánování revoluce a 
"špinavé triky" jakéhokoli druhu jsou v jejich rutinní arzenálu podporovat židovské program. 
Stejně tak, že všechny. Nastavení fiktivní korporace, falešných politických hnutí, tisk dočasné 
noviny, lanoví volbách podporovat politické kandidáty a pohyby, ničit ostatní, to vše je také 
součástí jejich triků.  

Působí na americkou půdu také. Stejně tak jsou jejich činnosti omezeny na cizí půdě. Jakýkoli 
americký občan, který je loajální ke své zemi, nebo je určen pro bílé rasy, nebo chce vystavit 
židovského spiknutí, nebo je antikomunista, je fér hra pro silný a zrádný CIA přímo tady v naší 
domovské území. To dělají v dokonalém spolupráci s FBI ruku v ruce spolu navzájem budou 
infiltrovat domácí organizace, politické strany a vybudovat nebo zničit Každá skupina frakci 
nebo jednotlivci uznají za vhodné.  

Nástroj Židů. To, co uznají za vhodné je vždy v nejlepším zájmu Židů a ke zničení bílé rasy.  

Než opustíme téma inteligence existuje několik dalších ramena židovského špionáže, že se 
musím vynést na světlo v tomto bodě.  

Mind policie. Vzhledem k tomu, že Židé za posledních několik tisíc let byly nošení na 
nejkrutějším spiknutí v historii, a to ničení a převzetí všech ostatních peoples- oni byli fanatik do 
té míry, že jsem paranoidní o špehování a shromažďování informací na svých nepřátel. A to je 
pochopitelné. Vzhledem k tomu, odporné trestné činnosti jsou dopouští se založeny na utajení 
a podvodu, držící víko na jejich spiknutí je vysoce riskantní záležitost. A tak se zoufale uzavřít 
všechny druhy zařízení, špionážní organizace a prostředky shromažďování zpravodajských 
informací, které by se potácejí limity Gentile mysli. Židé nejsou jen chtějí vědět, jaké jsou jejich 
nepřátelé (každý je jejich nepřítel) dělají, ale také chtějí vědět, co by mohly být v plánu. Ve 
skutečnosti, pokud je to možné, chtějí vědět, co všichni myslí, než takový myšlení by mohl být 
přeložen do akce.  

Síť špionážních her. Takže mají všechny druhy špionážní a zpravodajských sítí působících po 
celém světě. Kromě CIA, FBI, ruská KGB a jiní již bylo zmíněno existují další dvě, které chci 
poukázat na to, jeden v Americe, druhá v Izraeli.  

ADL ADL, krátký pro Anti-Defamation League, je v Americe. Zdánlivě, předstírá, že chrání 
židovské zájmy a zabránit šíření "antisemitismu". Proč Židé měli najít to nezbytné, když 
Angličané, Němci, Italové či jiné etnické skupiny najít takové záruky zbytečné, ale nikdy 
vysvětleny. Ale ve skutečnosti ADL je mnohem, mnohem víc než to. Pravděpodobně odnož 
židovského B'nai B'rith, to je opravdu hlavní hybná síla tohoto židovského oblečení. Ve 
skutečnosti to je silný, dobře financované operace špionážní uvnitř našich hranic, který nejen 
shromažďuje informace o politiků, občanských organizací, různých jedinců, ale na nic a všechno, 
co tolik jako i podezřelý mohl vyhodit víko na židovském spiknutí. Mají obrovské soubory a 
elektronické počítače, které se vyrovnají FBI a CIA sám, a veškeré informace, které FBI či CIA 
mohla který je považován užitečné ADL se snadno přivádí do druhé.  

Cenzura provozu. Aktivity ADL rozšiřují mnohem dál. Jsou velmi aktivní v podpoře politics- ty 
užitečné k Židům a ničí ty, které by mohly být považovány za nespolupracující. Oni také 



monitorovat všechny knihy, časopisy, noviny, všechny sdělovací prostředky, pohyby nebo 
whatever- nic, co by mohly ovlivnit židovskou conspiracy- a to zahrnuje téměř vše, co 
jakéhokoliv významu, co se děje v této zemi.  

Plant Propaganda. Oni agresivně vymyslet, pokud je to nutné, novinové zprávy a zasadit je do 
hlavního proudu zpravodajství miss televizi, noviny, atd Nejenže publikovat velký počet článků 
pro šíření, ale také publikovat velký počet knih které jsou buď příznivě k Izraeli a Židům nebo 
zlomyslně útočit na své nepřátele.  

Mossad, super špionážní síť. Druhý Žid špionážní organizace, která má zásadní světového 
významu je ten, se sídlem v Izraeli. Je znám jako Mosad. Je ústředním židovský shromažďování 
zpravodajských zařízení pro celý svět. Je to super-výše špionážní síť celé historie. Vše, co 
americká CIA ví, že jsou užitečné pro Židů (skoro všechno) je proudil k Mossadu. Všechno, co 
ruská KGB ví, že je užitečné, je proudil k Mossadu. Podobně se shromažďování informací 
aparátu v Německu, Francii, Itálii a na celém světě, je to všechno proudil k Mossadu. Tam je 
téměř nic význam skutečnost, že se děje kdekoli na světě, ale to, co je krátce katalogizovány v 
masivním počítačích Mossadu v Izraeli.  

Smrtící zločinci. Ale Mossad jde mnohem dál než jen špehoval a shromažďování zpravodajských 
informací z celého světa. Stejně jako ADL, je jedovatě agresivní a neustále do útoku. Je dobře 
vyškoleni atentát čety, které běží bují ve většině zemí světa, zejména ve Spojených státech. 
Stanoví polovojenské organizace jako  

Židovská obranná liga, nebo židovské zbraň kluby vyškolení šikovně zabíjet pohany. Členové 
Mossadu starat o chod Spojených států s malou nebo žádnou opozici z "vlastních" 
donucovacích orgánů, zatímco oni klepnout telefony, bug ambasády, zahraniční diplomaty, 
dokonce i Bílý dům a jakékoliv a všechny pobočky vládou Spojených států. Stručně řečeno, 
nejen Spojené státy, ale celý svět je jejich nesporné území a White Man (jejich hlavní obětí) 
nejen jim dává žádnou opozici, ale zaplatí účet a sotva ví, že existují.  

Vymyká kontrole nad světových vlád. Je nepochybné, že Mossad je nejnebezpečnější, krutý a 
krvežíznivý gang mezinárodních zločinců svět kdy poznal, běh na denním pořádku a zasahují do 
všech zákonů a vládami po celém světě, s malou nebo žádnou opozici. Stejně jako CIA, to je 
celosvětový a paralely mnohé ze svých operací s tímto rozdílem: vzhledem k tomu, že CIA se 
sídlem ve Spojených státech, Mossad se sídlem v Izraeli; vzhledem k tomu, CIA je obsazena 
směsí Židy a pohany, Mossad je všechno židovské; vzhledem k tomu, CIA svobodně sdílí 
informace s Mossadu, druhý dává nic CIA Je přísně jednosměrná ulice, to vše vede k exkluzivní 
židovské nadřazenosti a tyranií nad "Goy" světa.  

* * * * *  

Než jsme se opustit tuto odpornou konspiraci Ruska, Izraele, Židé a vládou Spojených států, 
existují další dva aspekty této satanské kombinaci, kterou musím objasnit.  

Zahraniční pomoc všem. Jedním z nich je otázka America dávkování zahraniční pomoc (peněz 
daňových poplatníků) ke všem povrchní pouliční žebrák na světě. V současné době jsem 
pochopil, že jsme rozdávali zahraniční pomoc do 116 zemí světa. To je jeden z nejvíce šílených 



kousků pirátství někdy uložených jakékoliv skupiny daňových poplatníků v historii světa. 
Američtí daňoví poplatníci nikdy měli možnost volit nebo vyjádřit svůj názor na tento do očí 
bijící kus krádeže, ale i nadále rok co rok. Za 35 let byly američtí daňoví poplatníci krvácel bílé, a 
v této době neexistuje žádný náznak, že se někdy zastavit nebo dokonce snížit.  

Údajně uplatit země z komunismu. Trikem v celé této podvodného podvodu je toto: To bylo 
uvedeno jako Marshallův plán , aby země ze svých ušlechtilý cíl se zdál být v boji proti 
komunismu "jít komunistu.". Jinými slovy jsme se snažili jim uplatit, aby si je mohli koupit off, 
aby jim vymámit z komunismu v hotovosti, čímž se údajně vyhrál s přáteli na naší straně. Že prý, 
byla myšlenka, nám bylo řečeno.  

Vlastně jsme dotují komunismus. Realita byla poněkud odlišná.  

Ve skutečnosti jsme byli oporou slábnoucí komunistických zemích včetně jeden velký, Rusko. 
Před druhou světovou válkou byla dokonce uzavřena jsme dodáván přes 13 miliard dolarů v 
hodnotě z domácích dobrot, včetně traktorů, ledničky a co jste. Pokud bychom se snažili 
bojovat s komunismem, proč jim dotovat?  

Nepřátelský k Anti-komunistických zemí. V praxi jsme byli dotovat komunismus, ne bojovat. 
Použili jsme naše obrovské bohatství jako klub tlačit zemí do komunismu. Použili jsme ji jako 
klín, aby si naši CIA do jejich středu a manévrovat svou politiku takovým způsobem, že Židé a 
komunisté by dříve či později získat kontrolu. V zemích, jako je Chile, kde oni dělali hodit 
komunisty postavit na vlastní nohy (ne díky americkou vládou) bychom nést tvrdě na ně bojkotu 
je (stejně jako v Rhodesii) a použijte ekonomický tlak se dostat zpět do židovské složit.  

Americké zradí přátelé, odměny nepřátel. V důsledku toho všeho fantastické dát pryč ve výši 
stovek miliard dolarů, většina zemí světa úplně ztratili úctu k Americe. Oni nás intenzivně 
nedůvěra a nikdy jsme byli nenáviděli tolik o tolik. A to z dobrého důvodu. Spojené státy 
americké (řízeno Židy) opakovaně praktikuje zradu, jak k vlastnímu lidu a jeho zahraničními 
přáteli. Podle ustálené zradil a potrestáni své přátele (například Rhodesii, Somoza, Batista, 
Chile, atd) a štědře odměněn jeho komunistu "nepřátelé". Není divu, že zbytek světa 
nedůvěřuje a pohrdá Spojených státech.  

Německo pod vojenskou okupací. Druhou záležitostí je vedení amerických okupačních sil v 
Německu za nekonečnou dobu 35 let po porážce bývalého nepřítele, co Spojené státy nikdy 
předtím ve své historii. I to je obrovský podvod. Máme prý mají tam vojska k "ochraně" 
Německo z ruského náporu. Faktem je, Německo by mohlo chráněné sebe velmi dobře z 
komunistické Rusko a vyčištění, že faul hnízdo zmijí na počátku 40. let, kdybychom nezasáhl.  

Skutečný důvod:. K ochraně Židů Skutečným důvodem naši vojáci byli ponecháni v Německu 
jsou tyto 35 let a nepochybně bude i nadále dalších 35 let je, aby německý lid utlumený, takže 
nebudou oživit hnutí Hitlerem a znovu zapnout Židů. Stručně řečeno, naši vojáci jsou zde pouze 
za účelem ochrany Židy z Němců a zabránit Němcům od zřízení vládu vlastního výběru. Ano, to 
je skutečný a jediný důvod, nikoli k ochraně Německa od komunistického Ruska.  

* * * * *  



Umělé Bandit stát. Nyní se dostáváme k té druhé hnízdo zmijí, banditů stavu samotném Izraeli. 
Tento umělý monstrosity vděčí za svou existenci na kombinovanou peněz síle mezinárodního 
židovstva, CIA, sdělovací prostředky a fasády známého jako "Spojené státy" vláda.  

Celková Parasite. Musíme si uvědomit, že Židé jsou celkové paraziti a opravdu nechceme žít v 
zemi jejich vlastní. Paraziti nemůže žít mimo sebe a musí žít na produktivní hostitele. Z tohoto 
důvodu Židé nechtějí, a nemohly ani v případě, že to chce, žít v zemi jejich vlastní. Po tisíce let 
se více než kdokoli jiný, měli dostatek příležitostí, kde se mohou setkávat a vybudovat vlastní 
vlasti. Nikdy jsme chtěli a oni nikdy nebude. Ty zůstávají věčně, co mají vždy been- parazity.  

Důvody pro uvedení do provozu. Tak proč jdou do takových velkých bolestech ukrást Palestinu 
od Arabů a nastavit tento umělý obludnost zvanou Izrael?  

Důvody jsou rozmanité, všechny navrženy tak, aby pomoc a navádět židovského program pro 
převzetí světa.  

Pravděpodobně nejdůležitějším důvodem bylo podhlavník a sjednocení ochabující ideologii 
židovského řadovými. A tak úspěšný a tak bohatí mají nedávná generace Židů stát, že 
mnoho z mladších Židů bratříčkování se oženil a pohany. Nesmíme zapomínat, že 
nepřátelství, nenávist a boj historicky byli základem, který postavil židovské rasy a 
náboženství do pevné beranidla, který jim přinesl fenomenální úspěch, že nyní chlubit. 
Do příliš velkého úspěchu může být také semeno lože z vlastního rozkladu. Se 
sionismem, izraelský " vlast " a boj na obranu a rozšířit Izraeli židovský lid jste vytvořili 
nové nepřátele, a tím získal obrovskou podporu zápalu a solidarity, která zdánlivě " 
potvrdil " své náboženské mýty a změnil je na hmotné realitě.  

Izrael byl navržen tak, aby se stala centrem světové vlády. Je to jejich plán přesunout 
spojených národů do Jeruzaléma a vládnout světu ze Sionu. " Zákon musí jít ven ze 
Sionu. " Je to jejich záměr vládnout gojimu z " Zion " kde mohou tak učinit bez 
jakéhokoliv rušení od cizí dozor nebo poruchy.  

Mít " Izrael " a Jeruzalém jako své domovské základny se dal náboženskou a mystickou 
kvalitu jejich pohybu převzetí světa. To přesvědčí mnoho z jejich vlastních lidí, stejně 
jako miliony goy trhanům, že " Bůh " je na jejich straně a že Židé jsou " God ' s vyvolený 
lid. " To je to, co se nazývá sebenaplňující se proroctví, které Židé byli dost chytrý, aby se 
změnil skutečné moci a do miliard dolarů a centů.  

Poskytuje bezpečné a nerušené útočiště pro tento vražedný výše rozvědky Mossad, které 
jsme již bylo popsáno.  

Existuje celá řada dalších důvodů, které byly pokročilé, jako je (a) obrovským množstvím 
vzácných minerálů obsažených v kalných vodách Mrtvého moře, (b) Židé (s pomocí 
Spojených států výkonu) bude expandovat a brát přes arabských zemí a bohatých 
ropných polích v Perském zálivu, (c) je to útočiště, pokud se příliš nepřátelský k Židům, 
(d) jiné drobné důvody podmínkách.  



To je můj názor, že první čtyři důvody uvedené jsou zdaleka nejdůležitější a pátá kategorie je 
poměrně malé, zejména No. 5 (c), že by to mohlo být útočiště v době krize. Faktem zůstává, že 
Židé budou vždy existovat smrtící parazit na zádech výrobních národů světa, nebo budou mít 
nic. Jakmile jsou poháněny od síly v Bílých národů světa jejich celá mocenská struktura se rychle 
zhroutí. Izrael se rychle zhroutí s ním. Ve skutečnosti, samotní Arabové by brzy udělat krátký 
proces z banditů státu Izrael, jakmile Židé ztrácejí svou přilnavost na řídících center Bílých 
národů světa, zejména ve Spojených státech.  

Izrael krátká žil bez dotací. Prostá skutečnost je, že uvnitř samotném Izraeli existuje zmatek, 
neshoda, nenávist a dezintegrace. Židé neprokázali, že by mohl stavět národ jejich vlastní, nebo 
žijí sami se sebou. Naopak, bez neustálých finanční transfúze krve z Německa, Spojených 
státech a dalších zemích "goyim", Izrael nemohl trvat šest měsíců. Dokonce i se všemi těmito 
obrovské pomoci zvenčí to má jednu z nejvyšších měr inflace ve světě. Samotných Spojených 
státech v roce 1979 dotované Izrael ve výši $ 10,000 za čtyřčlennou rodinu v Izraeli. Na vrcholu, 
že Německo je platební reparace pro falešné "holocaust" až do výše několika miliard dolarů 
ročně. Židé v New Yorku, Miami Beach a kdekoli jinde zvýšit $ 300 milión každý rok pro 
"izraelských obligací" (A podvod) a poslat ji osvobozeny od daně do Izraele. Přesto navzdory 
všem těmto faktům obrovská mimo subvencování Izraeli parazit je v neustálém zmatku politicky 
a nejisté a slábnoucí finanční situaci, skutečný parazit s žádnými budoucími jeho vlastní.  

* * * * *  

. Shrnutí V souhrnu můžeme bezpečně uzavřít:  

Že komunismus, marxismus a sionismus kombinovat s kapitalismem splnit jeden a tentýž cíl 
- židovský převzetí světa.  

Že Spojené státy se nebojuje komunismu, ale naopak je pevně v sevření židovské sítě 
pomocí bohatství, moc a prestiž Spojených států, aby zradit a převzít jedné zemi za 
druhou, to vše v předstíranou bitvou " boj proti komunismu. "  

CIA a FBI jsou oba tajné policie a silné paže židovského sítě. Nikdy, nikdy věřit své agenty, 
ani spolupracovat s nimi v žádném případě.  

My nemusíme dívat na Rusko jako na skutečného nepřítele Spojených států. Ruští lidé by 
chtěli získat židovsko-komunistické opici off zády, stejně jako všichni ostatní a byl by 
uspěl už dávno, kdyby nebylo machinacemi Spojených států. Skutečný nepřítel je 
umístěn přímo tady v naší vlastní zemi, zejména v New Yorku a Washingtonu.  

Pouze uzdravovat celkový výkon bílé rasy a organizovat ji pod silným rasové náboženství , 
jako je C REATIVITY můžeme doufat, že se zlomí páteř židovského marxisticko-
komunistické-sionistické tyranii.  
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Stranglehold Total. Pokud stále existují veškeré pochybnosti v něčí mysli, pokud jde o brutální, 
ovládání železo-oděné vykonávána Židy a / nebo Izraele nad věcí Spojených států (a na světě), 
dejte mi popsat ještě jednu do očí bijící pobouření.  

Otrocký podporu Izraele. Není pochyb o tom od založení banditů státu Izrael v roce 1948 ve 
Spojených státech byl jeho nejvěrnějším spojencem, sprchování ji s finanční podporou, vojenské 
techniky a vybavení a zaplavují Spojené státy a svět proizraelské propaganda, prohlašovat, že 
Izrael je naším jediným skutečným spojencem na Blízkém východě, záštita naší Středního 
východu politiky a spousta dalších lží. Nyní bychom si myslí, že Izrael by byl mocný vděčná za to 
všechno četnou podporu, což koneckonců, neučinil nic pro Spojené státy, ale odvádí naše zdroje 
a znepřátelil si naše vztahy s celým arabským světem. Koneckonců, Arabové mají velké množství 
ropy, které potřebujeme, a my býval v přátelském vztahu předtím, než Izrael přišel. Izrael, na 
druhé straně, má co nabídnout, ale nepřetržité problémy a zhoršení a neustálý poptávku po 
větší pomoci. S "přáteli", jako ten, kdo potřebuje nepřátele?  

Casus Belli. Historicky záměrný útok na americkou loď byla důvodem k válce.  

Potopení Maine v havanském přístavu vysráží Španělsko-americká válka 1898.  

Potopení Lusitanie v roce 1917 stačilo Woodrowa Wilsona výmluvu, aby se zasadila Spojené 
státy do války proti Německu (i když neexistuje žádný důkaz vůbec, že Německo to udělal. Ve 
skutečnosti historici ukazovat prstem na Británii jako zavedení účinného lest přivést Spojené 
státy do války na jejich straně.) Nyní se podívejme, co se stane, když naše "věrným spojencem" 
Izrael, se snaží vytáhnout takový podlý propašovat útok, ale byl chycen při činu.  

USS Liberty stojí. USS Liberty v roce 1967 byl ultramoderní miliardy dolarů průzkumná loď 
vybavena velmi drahé a sofistikované elektronické zařízení, podobně jako USS Pueblo, kterou 
Spojené státy mlčky dovolil být unesen Severokorejci v  

1968. Jako šestidenní izraelsko-arabská válka územní expanze (Izrael) byl v průběhu USS Liberty, 
neozbrojenou loď, stál ve východním Středomoří pozorování. To bylo jasně označené a byl 
plující pod americkou vlajkou. Vzhledem k tomu, stejně jako "Pueblo" to byla jedinečná a jediná 
svého druhu, jakýkoliv vojenský pozorovatel by mít žádný problém v nejmenším rozpoznávat, 
co to was- neozbrojeného Spojené státy průzkumnou loď.  

Zlomyslně napadeni. Za jasného jasný den, dne 8. června 1967, za denního světla, USS Liberty 
byla náhle a brutálně napadena izraelskými válečnými letadly a torpédovky v úmyslné, dobře 
naplánované a koordinované akce. Útok trval téměř dvě hodiny, a záměr zřetelně byl poslat ji 
do spodní části Středozemního moře s ne přežil doleva na palubě o tom říct do. Poté, co klesl, 
myšlenka pak byla údajně na vině Araby pro agresivní útok. Přes Napalm bomb klesl na palubu, 
navzdory opakovaným strojové Gunning posádky na palubě a jejich záchranných člunů, a to 
navzdory torpédy zahájila na ni izraelské torpédové čluny, zázračně Liberty neměla klesat. Ale o 
300-man posádkou, 34 amerických služby mužů bylo zabito a 171 zraněno, mnozí z nich jsou 
vážně spálil ze sprchy napalmu bomb Izraelci způsobené na nechráněné lodi.  

Zrádný "Ally." To by nám mělo dát určitou představu o tom, jak "vděčný" náš "spolehlivý 
spojenec" na Středním východě je pro roky otrocké podpory jsme nešetřili na tomto zrádném 



hadí jízdního trávy. Ale vraťme se nyní svědky zradu a reakce ve Washingtonu a "americkou" 
"zdarma" stiskněte.  

Pomoci odříznout. Sedm minut po dvouhodinovém útok začal Liberty vyslal volání o pomoc USS 
Saratoga. Útočné letouny z Saratoga tam mohl být za deset minut, a taková pomoc by v téměř 
každém případě na světě reagovaly automaticky. Chcete-li ukázat, jak intenzivní a jak pevně 
židovský škrcení znamená, že Bílý dům (prezident Johnson) rychle zasáhl a nařídil, že žádná 
pomoc mají být poskytnuty šestého stojící ve Středomoří flotily. Dokážete si představit, že? Přes 
zoufalé prosby o pomoc od neozbrojené amerického plavidla pod těžkým útokem téměř dvě 
hodiny, americký námořnictvo bylo řečeno, aby otočit zády a hledat jinde.  

Ne rozhořčení. Měli "americký" Press Pláč výkřiky pobouření? Těžko šeptem. Záležitost byla tiše 
potlačena. "Naše" prezident, "naše" kongres, "naše" ministerstvo nikdy tolik jako oficiálně 
pokáral Izrael za tuto pobuřující a nevyprovokované akt války. To pokorně přijal Izraele do očí 
bijící lež , že to udělal "chyba" (nějaký omyl!) V identitě. To by bylo jako chybu při identifikaci 
Empire State Building, bombardování ho a řekl: "Omlouvám se, my ho spletli s arabskou cíle."  

Žádné nároky na restituci byly provedeny, není Nabízené Izraelem. Příbuzní mrtvých a raněných 
bylo řečeno, držet jazyk za zuby a někteří byli hrozil ublížení na zdraví, pokud si povídali. Taková 
je síla Izraele a Židů přes americkou vládu, tisku a dokonce i jednotlivé občany.  

Potlačen až do dnešního dne. Ani tato dočasná situace omezena na administraci Johnsona. 
Žádný úspěch prezident se odvážil vyvolejte "Liberty" záležitost, ne prezident Nixon, ani Ford, 
ani Carter. Naopak, sprcha peněz (mld každý rok), vojenská pomoc, a chvála a aprobace pro 
Izrael pokračuje v nezmenšené míře. Tak také dělá Izraele nepolevující agresi na ni arabskými 
sousedy, což způsobuje neustálé krize pro Spojené státy, znepřátelit si arabský svět, na nichž 
jsme závislí na ropě, čímž stoupají ceny ropy naší a nekonečně vypouštění amerického 
daňového poplatníka.  

Dokážete si představit, co rozhořčený pokřik by následovalo, pokud nějaká jiná země, řekněme 
Německo, že takový útok spáchaný? Ale Izrael? To může dostat pryč s mnohonásobné vraždy, 
každý den, každého roku.  

Železo-oděné Control. Ano, sevření Židy je úplná, je brutální a velmi reálné. Jak jsem již uvedl v 
předchozí kapitole, ředitelství pro židovské zrady a zrada je tady ve Washingtonu a New Yorku, 
přímo tady ve Spojených státech. Dokud nebudeme, bílá rasa, odvahu a odhodlání organizovat 
a házet tyto zákeřné parazitů z našich zad, zrady, zrady a nakonec genocida budou náš osud.  
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Jak ukrást svět s bezcenný papír. Pokud byste měli dát dohromady vaše mozky najít nejpřímější, 
nejrychlejší prostředky k získání monopolu veškerého bohatství v tomto světě, po dobrém nebo 
faul, nepochybné, že myšlenka vytvoření gigantický peněžního tiskařský lis by Vás napadne. 
Stručně řečeno jít do padělání podnikání v obrovském celosvětovém měřítku.  

Veškerý zisk. Co je to rychlejší, než mít takové obrovské tiskových strojů chrlí miliony deset 
dolarových bankovek, dvacet dolarových bankovek, padesátých let, stovky, dokonce tisíce, 
deset tisíc dolarových bankovek? Je to všechno zisk, s výjimkou inkoust a papír, který, 
mimochodem, stojí méně než půl centu za poznámku, zda se jedná o jednu bankovku nebo tisíc 
bankovku.  

Úžasné Power. Je tu jen jeden háček, údajně. Padělání je nezákonné, a vlády zátah tvrdě na 
rušitele a sankce jsou tvrdé. Ve skutečnosti Otcové zakladatelé Spojených států amerických si 
uvědomil úžasnou sílu , která je neodmyslitelnou součástí vydávání peněz, jsou zjevně 
vyhrazeny tato práva Kongresu a Kongres osamocený. Článek 1, § 8, odst. 5 Ústavy Spojených 
států, říká: "Kongres má pravomoc razit mince a regulovat její hodnotu".  

Vlastní Lisy, kup vládu. Ale co když vy a váš gang byli tak velmi úspěšný, že jakmile jste se vám 
bude nejen vlastnil lisy, ale měl dostatek peněz na to, aby monopol sdělovacích prostředků, a 
následně i vlastní vláda stejně? Poté, co udělal, vaše pozorné vláda by pak mohla to legální pro 
vás vlastnit a provozovat tiskařské lisy dle libosti. Mohly by pak vyplivnout peníze za vámi od 
celovozových. Nejen to, ale mohl pojistit svůj velký štěstí tím, že tiskařské lisy běžet pro vás 
podle právních záštitou ustanovené vlády sám a předat všechny vytištěné peníze na vás, 
bezplatně, s výjimkou opět za nevýznamné náklady papíru a inkoustu. Nejen, že by vaše 
pozorné vláda dělat to legální pro vás být v padělání podnikání v obrovské způsobem, ale 
můžete dokonce nechat dát zákonný monopol, a tím udržet všechny ostatní konkurenty ze své 
rakety. Nebylo by to skvělé?  

Není Fantasy. Uznávaným faktem. Divoký nápad, říkáte? Možná. Ale není vůbec nemožné. 
Nejen, že je to možné, ale to je dokonalý fakt. To je ve skutečnosti, drsné, studené realitě, 
hodně k naší škodě. Tyto ostré zelené účty se nyní nesoucí ve své peněžence jsou výsledkem 
takového padělaného kruhu. Mezinárodní židovské bankéře dosáhne ten divoký sen zpět v 
prosinci 1913, kdy inveigled kongres projít zákon o Federální rezervě a tím vytvořil Federální 
rezervní systém, vlastní, (ne) vládní společnost, pro sebe.  

Trestní Gang. Tento židovský gang zločinců se rychle hromadí samy o sobě, a to nejen veškeré 
bohatství ve Spojených státech, ale na celém světě, od té doby. Divné, říkáte? Vůbec ne. Když 
studujeme historii těchto kluzkých Con-umělců, není to tak divné vůbec, že se pokusí, aby tak 
učinily. Být dravý, lupičský kmen za posledních několik tisíc let, a když manipuloval peníze světa 
za stejné časové období, není vůbec divné, že Židé by se snaží monopolizovat vytváření a řízení 
peněz, nejvíce mocný nástroj na světě. bylo by divné, kdyby se pokusili učinit. byly 
monopolizace peněz a finanční kontrolu bílých národů pro tisíciletí. Jde o to, že je divné je, že 
Bílý goyim se neuchytil a uvědomil si, že Židé mají zachytil pro sebe peníze vytvářet mašinerii 
Spojených států, a také zbytek světa. Nyní jsou nepopiratelný manipulátory úvěrové strojů, 
banky a finanční sílu na světě.  



Private Corporation. Není jeden Američan z deseti tisíc že nevěří a brát za samozřejmost, že 
Federální rezervní systém je vládní agentura. Ale nic není dále od pravdy. Federální rezervní 
banky jsou vlastněny, Zámek, akcie a barel, o trestní gangu mezinárodních židovských bankéřů, 
gang, který nemá sebemenší zájem podávat nejlepší zájmy amerického lidu. Naopak, tento 
kurděje banda zločinců je zlomyslně záměr na zničení bílé rasy, který stavěl Ameriku, a to 
navzdory skutečnosti, že bílá rasa je jediným prvkem, který může udržet Ameriku (a svět) před 
kolapsem do chaosu.  

Federální rezervní systém, Federální rezervní banky, a jeho mnoho poboček a přísady, lze 
považovat za jeden celek. Pro jednoduchost budeme jednoduše odvolávat se na jestli jako 
Federal Reserve.  

Vláda loutkou Fed. Nejen, že americká vláda nevlastní Federální rezervní systém, je to ve 
skutečnosti naopak. Federální rezervní systém vlastní americkou vládu a manipuluje jej jako 
loutka, a to výhradně za zájmy tohoto hrabivý mezinárodním gangem židovských šakalů, kteří 
ovládají svět, jeho peněz a jeho ekonomiku.  

Třešničkou na dortu. Pro většinu Američanů, to přijde jako hlavní šoku. Neuvěřitelné, říkají. 
Zeptejte se kteréhokoliv bankéře o tom, kdo je vlastníkem Federální rezervní systém a budou 
lugubriously vysvětlit, že akciový Federální rezervní systém je ve vlastnictví členských bank, 
rozdělených do dvanácti okresů, že prezident jmenuje členy správní rady guvernérů Federálního 
rezervního systému, atd  

To vše je částečně pravda, pokud to jde, ale je to čistě okno-oblékání. Těch několik málo 
podrobností o Federálního rezervního systému, které jsou známé jsou šířeny. Jejich jediným 
cílem je působit jako kouřovou clonou pro skutečné vlastnictví, skutečnou kontrolu. To málo, co 
je známo, že veřejnost (a velmi málo je známo o Federální rezervní systém) je velmi selektivní 
non-informace, přivádí do místních bankéřů, aby se zmást, spíše než informovat. Dokonce i 
většina místních bank prezidenty tak nevěděli o skutečné povaze Federálního rezervního 
systému, že se domnívají, že je majetkem vlády agentura, nikoli soukromá společnost výhradně 
za účelem dosažení zisku.  

Brutální pravda. Skutečná fakta jsou poněkud odlišné od toho, co průměrný bankéř myslí. Jsou 
následující:  

Skutečné vlastnictví a kontrola Federálního rezervního systému je vložená je třída A parku. 
Jména těch vlastnit tuto populaci je nemožné získat. Zeptejte se svého místního 
bankovního prezidenta a on ' ll být hodně překvapen, když zjistil, že je zařízení třídy A. 
zásob. Nebude mít sebemenší tušení, jak do jeho vlastnictví. A není sám. Tyto názvy 
nebyly nikdy sdělovány, ani prezidentovi, nebo Kongresu Spojených států. Ani se některý 
Kongresový výbor kdy měl tu drzost, aby čestně zkoumat otázku tohoto vlastnictví. To 
by nám mělo dát nějaký údaj Federální rezervní systém " síly s, a zvýšit bojovou 
pohotovost.  

Svého vzniku, tvorba a propojování s jinými takovými institucemi v zahraničí naznačuje, že 
bez pochyb o tom, že je ve vlastnictví silným klika mezinárodních židovských bankéřů, 
většina z nich nejsou ani občany této země.  



Aby se dále uvést, jaké absolutní moc toto monstrum vykonává nad naší vlády a ekonomiky, 
Federální rezervní systém předjímána sama o sobě některé neobvyklé a velmi ilegální 
privilegia. Například to platí žádnou daň z příjmu jako ostatní podniky, ani platit daně 
jakéhokoli jiného druhu.  

Federální rezervní systém nikdy veřejně auditu od jeho založení v roce 1913.  

Federální rezervní systém, tím, že má pravomoc vydávat peníze, mohou " vytvořit " peníze 
tak snadno, jako jakýkoliv jiný padělek gang s tiskařským lisem, přičemž jediným 
rozdílem je, že může být a je to v masovém měřítku a má " legální " sankce udělat to tak. 
Tyto obrovské zisky z tohoto padělaného operaci všechny připadnou mezinárodním 
gangem židovských bankéřů na úkor amerických pracujících.  

Američané před o něco více než jednu generaci, vlastnil téměř polovina starého světa. V 
roce 1934, Roosevelt, je chabez-indická, ochotný loutka pod kontrolou Židů, dělal to 
nezákonný pro americké občany, aby jakékoliv již vlastní zlato, i když přítomnost 
cizorodých podvodníka, jízda na zloděje, nebo vlády, mohl a stále mohou vyměňovat své 
dolary za americkou zlato. Udělal zákonné zločince z amerických občanů vlastnit zlato, 
pro výsadu naše vláda ochotně přiznává ke každé zahraniční koňského zloděje.  

Američané zbaveni zlata. Díky těmto diskriminačním politikám, ani americká vláda ani americký 
občan už vlastnit žádné významné množství zlata. Byli jsme obral v čistotě. To, co bylo původně 
prodán americkému lidu jako politiku dozadu naše papírové peníze zlatem, skončila s Amerikou, 
jeho lidu a jeho vládě okradeni v čistotě svého drahého kovu, i když jsme nejproduktivnější 
země na tváři Země. Zlato ve Ft. Knox rychle byly odeslány k cizím břehům, zejména ve 
Švýcarsku, které Židé si vybudovaly jako soukromý "neutrální" útočiště pro sebe.  

Dokonce i to málo, co je nyní vlevo v Ft. Knox je nyní silně nadměrně zavázala k cizincům a 
Federálního rezervního systému.  

Američané obral znovu. Po zcela zbaven čistý americký lid, v roce 1975, Žid řízená vláda 
Spojených států znovu dělal to "legální" pro řadového občana vlastnit zlato. Američané nyní 
mohl koupit zpět za $ 175,00 na $ 195,00 za unci, co bylo přijato od svých předchůdců na 20,50 
$ za unci před 40 lety. Ti, kteří padli za této pasti a teď koupil byly dále obral spekulací a 
klesajícími cenami, z nichž všechny dále obohacen židovské spekulanty.  

A znovu. Taková byla situace v roce 1976. Mnoho bílých Američanů přišel o peníze v nahoru a 
manipulací židovských zlatých spekulanty dolů. Pak se k roku 1979, jako run-pryč inflace stala se 
více zřejmé a více na denním pořádku, důvěra v falešné papírové dolaru klesla ještě více. Lidé 
doma i v zahraničí zpanikařil a obrátil se ke zlatu, čímž stoupají cenu na 800,00 $ za unci. Židé 
pak vytáhl koberec zpod a potopil se pod $ 500,00. Opět platí, že mnoho bílých Američanů 
ztracen, ale židy, protože věděl předem, co oni byli manipulaci, profitovala z jejich ztráty.  

Předpokládá se, že tak. To není náhoda. Bylo plánováno tímto způsobem. Židé dosáhli to, co je 
uvedeno na čí hromadit k sobě, mimo jiné bohatství, všechno zlato na tváři země.  

* * * * *  



Zpět do začátků. Ve výše uvedené jsme řekli, že Židé mají monopol na tisk padělaných peněz a 
nám také obral z obrovských zlatých rezerv jednou vlastněných Americe a Američané jako 
jednotlivci. Pro většinu důvěřivých, neinformovaní Američané, toto se zdá šokující a 
neuvěřitelné. Přesto, to je pravda. Jak to, že dosažení takového úžasnou čin, takové nehorázné 
pirátství?  

Pečlivé plánování. Je to dlouhý příběh. V tomto pojednání můžeme vybojovat pouze hrubé 
obrysy tohoto zlověstné spiknutí, které má za sebou takové katastrofální dopad na osudy bílé 
rasy. Je to příběh, který musí dát úvěr na ohromujících možností, které lze provést pečlivé 
plánování, trpělivost a vytrvalost. To vše Židé vztáhl v bohaté míře.  

Začalo židovských zlatníků. Začátky sahají až do časných předchůdců současnosti židovských 
bankéřů, zadní pokud jde o středověké Evropě, a ještě více zpátky do starého Říma, kdy 
"bankéři zlatnické" Židovská již převládaly na peněžních trzích. Oni ještě dělají dnes. Zlato bylo 
prostředkem směny a používá se pro ražení mincí od starověku. Židé, a to zejména, byly divoce 
fascinováni zlato a nepochybně podporoval myšlenku, že to mělo mystické a vnitřní hodnoty 
daleko za jeho skutečnou hodnotu. V každém případě, za starých časů, lidé, kteří získali zlato, 
vzal to na ně jistý (židovská ) zlatníci pro úschovu. Zlatník pak dal vkladatele stvrzenka nebo 
"kontrola nárok" na zlato obdržel. Tyto "kontroly tvrzení" by mohly být použity k kultivovat 
zlato každý, kdo měl v jejich držení, a ne nutně tatáž osoba, která ukládají zlato. Čímž se tyto 
příjmy byly přenositelné a ve skutečné praxi jsou tyto stvrzenky na zlato začaly obíhat jako 
papírové peníze. Tvrdí se, že tržby byly stejně dobré jako zlato, neboť ten, kdo je měl ve svém 
držení mohl uplatnit zlato ze zlatníků, kdykoli si budou přát.  

Židé našli trik. Zatím je to dobré. Dalším krokem bylo, že se lidé naučili mohli pokračovat 
obchodě předáním účtenky těchto zlatníků, aniž by se obtěžoval odvolat zlato sám. Jejich "víra" 
v hodnotě papíru byl založen na myšlence, že to bylo po všem, splatná ve zlatě kdykoliv.  

Třetím krokem byl velký objev ze strany židovských zlatníků samy o sobě, co bylo klíčovým 
principem (a velmi ziskový) bankovnictví od té doby.  

To je nazýváno "frakční rezervy."  

Půjčen zlato, které tam nebyl. Židovští zlatníci udělal úžasný objev. Zjistili, že se příjmy 
cirkulující jako peníze, jen málo lidí přišlo v nároku své zlato. Oni napadlo, že by mohli "půjčka 
out" zlato, na úrokem zlata, které ve skutečnosti nepatří k nim, ale pouze v jejich "úschovy".  

"Money" ze vzduchu. Se zájmem. To, co udělali, bylo vypsat dokladů nebo "kontroly žádostí", 
aby dlužníkům, a úročeny na zlato byly půjčovat ve stejnou dobu. Tyto "tvrzením kontroly", 
nebo příjmy, které byly vytvořeny ze vzduchu, pak také předán do oběhu, stejně jako ostatní, 
které byly uvedeny pro současné vkladatele zlata. Žid, ve skutečnosti psal ven a předávání 
kontroly žádostí o několikrát tolik zlata, jak měl k dispozici, a nikdo se zdálo, byl moudřejší.  

Žid udeřil báječný zlatý důl, aniž by museli tolik jako otočit lopatu plný špíny!  

"Částečných rezerv jen" trik. Zlatník byl "půjčování" zlato, které (a) byl opravdu není jeho 
půjčovat, a (b) několikrát více, než ve skutečnosti konala v "bezpečné místo." Ale výzev k 



předkládání skutečné zlato podle původního vkladatele je tak řídká, cítil relativně v bezpečí, že s 
jeho "frakční rezerva" zlata, aby mohl pokrýt veškeré day-to-day výběry.  

Mohl by tak učinit za předpokladu, samozřejmě, tam nebyl "run" na dodávku zlata, která nebyla 
jeho, ale pouze mu za "bezpečné místo." Zlatník, jinými slovy, psal příjmy snad pět nebo 
desetkrát tolik zlata, jak on měl vlastně na vklad, sází na teorii, že většina jeho vkladatelů 
nepřijde nároku své zlato v daném okamžiku. Ale zájem sbíral na internetu. Fiktivní zlaté musel 
"hostování", ale opravdu neměl, bylo velmi reálné skutečnosti. Například, když zpoplatněny 
10% úrok ročně, a na hostování (via "příjmů") desetkrát tolik zlata, zatímco on měl pro 
"úschovy", by mohl získat pro sebe, za pouhý rok má čas, co nejvíce zlata as byl pověřen k němu 
pro "úschovy".  

Získané Monopoly. A tak i ve středověké Evropě, tito židovští shylocks získal monopol zlata a 
peněz v Benátkách, v Amsterdamu, v Londýně, Paříži, Vídni a všech ostatních finančních center 
Evropy.  

Židé mají Clear Field. Házení peněz monopol a kontrolu zlata do rukou židovských Shylocks byl 
silně pomáhal a naváděl křesťanské církve samotné. Během středověku (známější pod názvem 
temna, kdy strašák-řemeslné bujela), katolická církev zakázala křesťanům v zapojení do 
úvěrového obchodu, volat to "lichva." Vzhledem k tomu, půjčování peněz byl lichvářský, a lichva 
byl hřích, křesťané byli vyřazeni, odchází ze hřiště dokořán na lichvářský a peněžité Žida. Přidal 
se k tomuto byl hloupý křesťanská doktrína, že "peníze jsou kořenem všeho zla."  

Brzy monopolizovalo veškerého bohatství. Jedním z dalších Evropská praxe v době pomohl 
vyhnat Židy do monopolu peníze manipulace. Mnoho zemí, měst a knížectví měla zákony 
zakazující Židů z účasti v řadě obchodů a podniků, protože si byli vědomi toho, jak se svou 
násilnickou povahou, Žid brzy monopolizován a zničil ty obchody a podniky. Ale pošetile, na klíč, 
nervové centrum byznyz peněžního opustili brány dokořán pro Žida monopolizovat, a měl velký 
den. To má do dnešního dne, a dnes má nejen bezproblémové řízení peněžních trzích ve světě, 
ale kvůli tomu, Žid má monopol na každé jiné smysluplné a hodnotné podnikání stejně.  

Přicházejí a odcházejí. Často tyto židovských zlatníků nabitý svým klientům oběma směry. 
Zaútočili vkladatelé "poplatky" za "úschovy" své zlato, a oni také shromažďují zájem ze strany 
dlužníků zlata, které nepatřily k nim často, jak jsme již bylo uvedeno výše, půjčování ve formě 
papírových účtenek pět nebo deset krát tolik zlata, jak bylo vlastně na vklad ve svých trezorech.  

Základem všeho moderního bankovnictví. Z tohoto "částečných rezerv" podvodu, objevený 
těchto raných židovských zlatníků, všechny moderní bankovní principy se vyvinuli, byť s tisíci 
variací a vylepšení.  

Bát "Spustit". Moderní bankéř stále se obává, stejně jako starověký zlatníka, je "run" na své 
banky, čas paniky, nebo pověst, pokud jde o jejich celistvost a stabilitu, že někdy způsobila 
všechny vkladatele spěchat dovnitř a ztratí svou vklady ve stejnou dobu. Když se to stalo na 
počátku zlatníka, a stalo to udělal, rozzuřený vkladatelé, najít své zlato tam nebyl, obvykle 
oběšen takové židovské manipulátorů od nejbližšího stromu. Ve staré Amsterdam, židovský 
zlatník navrhovaný zákon dělat to visící přestupek pro každého, kdo začíná s "run" na zlatníka. 
To okamžitě upozorněn své vkladatele a vysráží právě takový "run" na něm, právě to se obával. 



Samozřejmě, že tento židovský Shylock měl příliš mnoho "příjmy" ven a nemohl zaplatit. 
Vkladatelé skončil zavěšení zlatníka.  

Židé se stal Pohádkově bohatý. Netřeba říkat, že ty židovských zlatníků, které nebyly visel stal se 
báječně bohatý obchodováním se zlatem, které (a) nebylo jejich; a (b) neexistoval. Jak šel čas, a 
to prostřednictvím, poplatků, úroků a lichvy někdy jak vysoce jak 30% až 50%, získali nejvíce 
zlata, které byly vydělal a vlastnil jejich klienty pohanů. Oni brzy stali Shylocks a půjčovatelů 
peněz, a to nejen pro jednotlivce ve všech civilizovaných zemích, ale i jejich vlád. Mají energicky 
a agresivně zachována, vylepšené a posílil tuto pozici až do dnešního dne. Mají teď, jak jsme 
řekli na začátku, získala absolutní monopol všech bankovních, vydávání peněz, financování, 
půjčování peněz, akciové trhy i zlato světa. Je to jejich nejsilnější zbraň. S ním, které získali své 
zbývající zbraně, s nimiž se zotročit naivní gojimu. Prostřednictvím monopolu peněz, snadno 
získal monopol prostředků propagandy, a každý další nervové centrum moci, včetně samotné 
vlády.  

* * * * *  

Získal právní status zradou, podvodu, zrady. Nyní se chtějí dostat zpět do poslední části našeho 
story- a to jak Židé získali "legální" kontrolu a monopol na tisk peněz ze Spojených států, 
vytvořením Federální rezervní systém Systém. Můžeme vidět z výše uvedeného vyplývá, že 
základem pro tuto skupinu finanční elektrárny bylo položeno mnoho století před tímto 
osudného dne v prosinci 1913.  

Zrada a mazaný. Je to fascinující příběh, prostoupen zrady, podvodu, úplatkářství, podvodu, a 
nad all dlouhé, pacienta a složitým plánováním ze strany Židů. To je také poznamenán hlouposti 
a zrady ze strany členů naší vlastní rasy.  

Rothschild vlastní polovinu světa. Mezinárodního židovského bankéře, založené hlavně na 
Novém  

York, už těsný monopol, přes peněžní zásoba Spojených států dlouho před 1913. Dům 
Rothschildů, dávno založil svá chapadla v průmyslových zemích Evropy, zejména v Anglii, 
Francii, Německu, Itálii a Rakousku během 19. století. V každé z těchto zemí (stejně jako 
menších národů), které zorganizoval centrální banka systému, jako je Reichsbank v Německu, 
nebo Bank of England ve Velké Británii. V podstatě,  

Centrální banky znamenalo, že kontrolované banky v zemi, s použitím plné uznání vlády vydávat 
peníze. Celou tu dobu to mělo právní sankci téže vlády, jehož lidé se oškubávání tím, že má 
monopol na emisi, tj tištěním peněz.  

Nelítostně zničit každého, kdo se střetává. Ve Spojených státech před přijetím zákona 
Federálního rezervního systému v roce 1913, zatímco židovští bankéři měl kontrolu nad 
národem penězi téměř od jejího vzniku, že kontrola byla stále tekutiny mezi svými vlastními 
konkurenty a mohl být zničen pomocí vyvolávaly lidmi a / nebo Kongresu. Ve skutečnosti, 
během občanské války, v dočasném zániku, Abraham Lincoln vyvolat legitimní pravomoci 
Kongresu a vydala 450 milionů dolarů v tištěném měně, později nazvaný "Greenbacks" , které 
se neodvozuje skrze ruce mezinárodních židovských bankéřů, a ne zájem byl placen na těchto 



peněz. Tento jediný zákon tak rozzuřilo židovské bankéře, že oni Lincoln zavražděn jeden ze 
svých agentů, jmenovitě Botha, alias Johna Wilkese Bootha, židem.  

Umělá Paniky. V každém případě, po občanské válce, kvůli manipulacím těchto židovských 
bankéřů, kteří uměle vytvořené finanční paniky z roku 1873, 1893 a nejpřísnější ze všech, v roce 
1907, existovaly vážné hřmění z lidu, a z některých nekontrolovaných členy Kongresu, hrozit, že 
židovská síla by mohla být přerušeno.  

Odrazit takové možnosti, rozhodli se "legalizovat" své protiústavní vylomeniny podle 
federálního zákonodárnému to vše ve jménu "reforem proti New York bankéři." To bylo 
reverzní psychologii v celé své kráse.  

Paul Warburg Master Mind. Položit základy práce na tomto zákoně, malá klika bankéři v čele s 
Paul M. Warburg, Žid, který byl nedávno dorazila z Německa, se setkal tajně na Jekyll Island v 
plyšovou loveckého klubu v Gruzii. Nechali v soukromém železničním vozu z Hoboken, New 
Jersey dne 22. listopadu 1910. Takže tajnůstkářský byla schůzka, žádné zprávy o tom unikalo až 
o šest let později.  

S tímto malým Gangy New Yorku bankéřů byl jeden senátor, a to senátor Nelson Aldrich, 
zapletený s Židů v obrovských podnicích a monopolů. Paul M. Warburg přišel z Německa 
pouhých 8 let dříve. On reprezentoval Sněmovny MM Warburg Company, který řídil Reichsbank 
v Německu a následně byl pobočkou židovského domu Rothschildů.  

Židovská chlubit. Bylo Meyer Amschel, patriarcha rodu Rothschildů, který arogantně prohlásil: 
"Dejte mi kontrolu nad národa peněz a nebude mne zajímat, kdo tvoří jeho zákony." Židovský 
dům Rothschild učinil dobře, že se mohou pochlubit i nyní ovládá ekonomiky (a tvorby právních 
předpisů) na světě.  

Na Jekyll Island. Pod vedením Paula Warburgova, malá klika na Jekyll Island vytlučen hlavní 
návrh zákona, který by zajistil pro sebe legalizoval a privilegovaný monopol na bankovnictví, 
založené na stejných systémech jako centrální banky Evropy. V centru toho všeho byl 
neomezený tisk peněz, a mají výhradní monopol.  

Politický podvod. To bylo představeno do Kongresu jako Aldrich plánu podle senátora, jehož 
jméno nesla pod záštitou republikánské strany. Návrh zákona byl ostře napadena odpůrci Wall 
Street jako bankovka, že zvýhodňují bankéře v New Yorku.  

Ve volbách 1912, republikáni udělali Aldrich plán (vše ve jménu reformy) část svého oficiálního 
platformy. Neznámá univerzitní profesor jménem Woodrowa Wilsona, najednou, z ničeho nic, 
se stal demokratický kandidát na prezidenta. On a demokratická strana ostře napadl plán 
Aldrich a nabídl na svém místě kus legislativy, která (pravděpodobně) byl "pro lidi" namísto 
bankéřů. Říkalo se zákon o Federální rezervní systém. I když Kongres a lidé byli příliš hloupí, aby 
si uvědomit situaci, dále jen "opozice" plán byl v podstatě stejný Aldrich plán, jak vytlučen Žid 
Paul Warburg a jeho stoupenci, na tajné schůzce na Jekyll Island. Tam byl nějaký čestný opozice 
vůči návrhu zákona takovými oddaní stoupenci jako kongresman Charles A. Lindberg z 
Minnesoty a senátor Lafollette of Wisconsin a další. Průchod obou republikánské verze nebo 
demokratické verze byla nejistá, a to navzdory načítání minci na obou stranách.  



Čekal na svůj čas. Ale zrada a mazaný Židů je téměř nekonečný. Oni čekal na svůj čas. Dne 23. 
prosince 1913, kdy většina kongresmanů a senátorů už opustil kapitál pro vánočních svátků, 
jejich select pravá ruka zůstala a spěchal účet přes kongresu. Jejich zaplatil loutka, Woodrow 
Wilson, okamžitě podepsal účet. Židé měli centrální banka, Evropská styl.  

Pohromou pro americký lid. Pro americkým lidem, kteří chápou trochu všeho zmatku, to byl 
den hanby, katastrofa mnohem větší velikosti než tucet Pearl přístavy.  

* * * * *  

Deficit výdajů. Zbaven všech vitrín, jak se Federální rezervní systém funguje? V podstatě to 
funguje na deficitního financování a stejných principech "frakční rezervy", jak je praktikována 
jejich židovský zlatnických předků.  

Židé jsou neustále a záměrně tlačit federální vláda hlouběji a hlouběji do dluhů, protože každý 
miliardy dolarů více dluh znamená miliardu dolarů do svých pokladnic, plus úroky.  

Mechanika manipulace. Předpokládejme, že federální vláda ve Washingtonu potřebuje dalších 
deset miliard dolarů. Kde se to? Jdou do Federálního rezervního systému, vlastní kriminální 
gang mezinárodních židovských bankéřů. Federální rezervní systém dělá úvěr.  

Kde se Federal Reserve dostat všechny ty peníze?  

Jednoduše Tiskne to k ničemu. Aby úvěru, Federální rezervní systém nejprve zeptá americký 
Úřad pro Potisk a rytí do vytisknout novou dávku ve výši 10 miliard v dolarové bankovky 
různého vyznání, desítky dvacátých let, stovky, atd. Tyto pak se obrátil k Federal Reserve Bank 
zdarma, s výjimkou nákladů na papír a inkoust pro jejich tisk, což je zanedbatelné. Vláda 
Spojených států pak tiskne až deset miliard dolarů v amerických vládních dluhopisů a otočí ty se 
k Federálního rezervního systému také jako "zajištění". Tyto USA Státní dluhopisy jsou IOU a 
musí být vrácena is úroky. Federální rezervní systém pak vydá oddělení úvěr americké 
ministerstvo financí ve výši deseti miliard dolarů, na které se může psát kontroly.  

Lidé v dluhu se zájmem o bezcenný papír.  

Zběžnou inspekci této transakce odhaluje:  

Federální rezervní systém přispěl nic jiného než papír a inkoust, minimální položky.  

Jízda na úvěru a prestiže vládou Spojených států, bylo " vydáno " (vytvořený z ničeho) o 
deset miliard dolarů nových peněz.  

Vláda dostane utratit tyto peníze, ale musí zaplatit ji zpět do Federálního rezervního 
systému se zájmem.  

Federální rezervní systém je okamžitě deset miliard dolarů bohatší - a věčného zájem bude 
narůstat z tohoto účtu pohledávek.  



Vláda Spojených států a lidé jsou deset miliard dolarů hlouběji do dluhů vůči Federálnímu 
rezervnímu systému a musí splatit is úroky.  

Pokud kongres dělal svou povinnost a použil svoji ústavní právo a povinnost, by to mohlo a 
mělo být vytištěna stejnou deset miliard dolarové bankovky samo o sobě za náklady na 
papír a inkoust, as  

udělal Abraham Lincoln, aniž by kvůli židovské bankéře centu. To je to, co Ústava Spojených 
států opravňuje to dělat a zavazuje to dělat.  

Hitler vzdorovala židovských bankéřů. Pokud je mi známo, v moderní době, venku z 450 milionů 
$ v "bankovky", které Abraham Lincoln byl tištěný, jediná země, která vzdorovala Židy a 
vytisknout své vlastní peníze byl Adolf Hitler Německo v letech 1933 až 1945 . Před Hitlerem, 
Rothschild vlastněná Reichsbank měl Německo tak svázaná, zkrachovala a v dluzích, že němečtí 
lidé byli ve skutečnosti otroky svých židovských mistrů. Každý podnik, každý průmysl, každá 
farma, každá kráva, bylo to buď ve vlastnictví Židů nebo beznadějně zavázala k nim. Milióny byli 
nezaměstnaní a hladoví. V zemi, zcela ravished Židů, byl v nejhorších možných tísni, finančně, 
morálně a prakticky každý jiný způsob, jak někdo mohl představit.  

Německo Tištěné svých vlastních peněz. Jakmile se Hitler dostal k moci, on vyrval peníze tisku 
privilegia z rukou Židů. Namísto toho byl vytištěn právním orgánem samotné německé vlády, 
opírající se o produktivní síly národa. Nebylo úroky z ní a vláda nebyla dlužníkem jakýchkoliv 
Židů nebo kohokoliv jiného, za každý Mark, který byl vytištěn.  

Miracle Recovery. Bezprostřední finanční a průmyslové oživení v Německu, které následovalo, 
bylo zázrak na pohled. Zatímco mnohem bohatší země, jako jsou Spojené státy, se utápí v 
depresi, nezaměstnanosti a beznaděje, Němci čile stavět nové továrny, nástavby silnice, domy, 
auta, lodě, atd Nezaměstnanost zmizel v krátké době. Každý, kdo pracoval a stavebnictví. 
Zlomením židovskou finanční sevření nad německým národem, Němci, během Hitlerova krátké 
6 období klidu, byli produktivnější a prosperující než oni někdy byli na jejich předchozí historii.  

Pohádkové bohatství může být náš. Spojené státy, že je mnohem bohatší země, vzhledem ke 
své půdě a zdrojům, může být pohádkově bohatý, zda a kdy lámeme židovského sevření zde. To 
musíme udělat, a uděláme.  

Židé tlačil nás do první světové války Ačkoli Reserve Act Federal, prošel v roce 1913 porušil 
ústavu (a stále dělá), který říká, že podle článku I, § 8, kongres sám "má pravomoc razit mince 
(a) regulují hodnota jeho "Židů nyní" legálně "měl sílu vytisknout všechny peníze, které chtěli, 
aby ovládání, fleece a manipulovat finance nejbohatší země na světě. Oni dělali tak v plné síle. 
Byli nyní připraven k použití těchto pravomocí. Za méně než rok po průchodu zákona 
Federálního rezervního systému, Židé měli World válka já v plném proudu. Do roku 1917, měly 
Spojené státy inveigled v ní, i když jsme neměli sebemenší národní zájem vstoupit na tento 
války.  

Financováno obou stranách. Ale Židé. V Německu, židovského oblečení MM Warburg  

Co., pomáhal Kaiser "Finance" válku. Ve Spojených státech, Paul Warburg Kuhna,  



Loeb and Co. a jejich nyní fungují Federální rezervní systém byl "prodávat" válka vazby na 
americkou vládu o miliardy na financování "americký" válečné úsilí. Obě centrální banky, v 
Německu a ve Spojených státech, byly vlastněny a řízeny stejným židovského domu 
Rothschildů. Zatímco krém mladého mužství bílé rasy umírala v páchnoucích příkopů a bláta na 
bojištích, židovští tiskařské lisy na obou stranách Atlantiku byly vyvalit peníze a propagandu. 
Bílé národy světa bylo zabíjení to nejlepší z jejich mužství, potápí hlouběji a hlouběji do dluhů, a 
Židé byli bohatnou a tlustší.  

Strašnou sílu. Federální rezervní systém je samozřejmě naprostá zlo, jedovaté dech příšera, 
která dusí lidi American White k smrti. S neomezenou kontrolu nad penězi a finance světa, Židé 
mohou úmyslně podněcovat a manipulovat války, deprese, dluhů a daní dle libosti. Mocí peněz, 
které jste získali sami sobě televizních sítí, zprávy ve sdělovacích prostředcích, burzy, banky, 
průmysl, a ve skutečnosti sama vláda. Židovský řízené vláda nyní pomalu zotročovat bílá rasa 
zde i v zahraničí v záměrného programu ničení.  

Rasová Showdown. Co s tím můžeme dělat? Je zbytečné vést jednotlivé války proti Federální 
rezervní systém nebo OSN, nebo mnoho jiných nástrojů Židé nyní kontrolují, aby nás rychleji 
zničit. Nebudeme vyhrát rozptýlené bitvy. Můžeme vyhrát pouze totální válku, ve kterém je 
sjednocená, organizovaná válka, celkem War- bílé rasy proti Židům a bláto závodů. Naše 
nejlepší a jediný program je uspořádat rasově kolem víra T HE C hurch O F T HE C REATOR . 
Musíme zcela vyhnat Židy ze síly a zcela uchopit do vlastních rukou svou vlastní budoucnost a 
osud. Jen organizovaný, sjednocený White Race to dokáže, a to budeme.  

Rasová Náboženství nutností. Jakmile je tato kniha, bílý muž Bible, je univerzální vlastnost 
většiny bílých lidí ve Spojených státech, jsme na dobré cestě k mít zlomený hroznou sílu a 
parazitické Židů a ďábelskou Federal Rezervovat.  

Zkontrolujte si to pro sebe. Byste měli pochybovat o přesnosti a pravdivosti mého příběhu o 
Federálního rezervního systému rip-off, bude mým hostem a podívat se na to sami. Existuje 
zejména několik životně důležitých otázek, na kterou je třeba rovnou odpovědi:  

Za prvé, a nejdůležitější: Komu to výhoda narůstat pokaždé nové dolarové bankovky je 
vytištěno? Určitě ne veřejnosti, a už vůbec ne americká vláda. Pokud vláda dostala ve prospěch 
všech tiskový peněz na to by nemělo být 800 miliard dolarů v dluzích a musel zdanit lidi jiný 700 
miliard ročně, aby se pokusila podepřít svůj rozpočet schodku. Přínosem jasně plyne k 
mezinárodnímu gangu židovských padělatelů , kteří vlastní Federální rezervní systém.  

Za druhé: Kdo je vlastníkem třídy "A" pažbu Federálního rezervního systému? Nenechte se ti 
tam není žádné.  

Za třetí: Proč Federální rezervní systém platit žádné daně, když každý druhý soukromá 
společnost a individuální dělá?  

Za čtvrté: Proč se Federální rezervní systém nikdy nebyla ověřena?  

Existuje mnoho dalších otázek bychom se měli ptát, ale výše bude stačit.  



Ve snaze získat odpovědi, které mohou chcete zapsat do kongresmany, nebo snad půl tuctu 
kongresmani a senátoři, a uvidíme, co nepoměr odpovědí oni přišli s. Neočekávám, že dostat 
upřímné odpovědi od nich. Stejně tak lze očekávat, že vaše bankéř, ani sdělovací prostředky 
přijít s žádnými přímými odpověďmi. Bankéři, protože opravdu nevím, a sdělovací prostředky, 
ze stejného důvodu, ale i kdyby věděli, že by lhát, protože jsou ve vlastnictví, a jsou nedílnou 
součástí, stejně International Jewish Spiknutí.  

Rudá vlajka. Samotný fakt, že je to tak obtížné získat přímé odpovědi na výše uvedené zásadní 
otázky, by měl upozornit červené vlajky ve vaší mysli o Sinister přirozenosti spiknutí, které požírá 
všechno.  

Závěr.  

Co to všechno znamená pro vás, průměrná tvrdě pracující White daňové poplatníky? Co to pro 
vás znamená, průměrný bílý Američan, který musí pracovat a šetřit a šetřit vyjít s penězi a 
vydělat na slušné živobytí pro sebe a svou rodinu, a přesto musí pracovat do poloviny června do 
utišit neukojitelnou židovského výběrčího daní ?  

To znamená, že si přijdou na vás. Dopad na pracovní White měšťácké Američan je zničující. V 
praxi to z něj dělá kuchyně otrok v tzv zemi svobody, Ameriky, že Bílý muž postaven z divočiny.  

Takže jste měli lepší poslouchat a poslouchat moc dobře. Neslavném podvod známý jako 
Federal Reserve znamená, že po tobě.  

1. To znamená, že musíte vydělávat každý dolar, který budete pracovat po dobu nejméně 
pětkrát více.  

Nejprve získat dolar, který údajně dostanete ve vaší výplatní pásku nebo ve vaší firmě.  

Budete muset opět zaplatit za to půjčováním ho od podvodníků Federálního rezervního 
systému.  

Budete muset zaplatit úroky z tohoto dolaru navždy a den do Federálního rezervního 
systému. To může skončit platit dva dolary v zájmu každého dolaru obdržel (vypůjčené).  

Budete muset platit více než polovinu toho, co si vyděláte zpátky ve velkém množství daní, z 
nichž všichni nakonec skončí v rukou stejných židovských podvodníků, jejichž padělky 
dolarů byste měli prosit o na prvním místě.  

Znamená to také, protože tyto zrádné Židé mají podvodné způsob tisku sami neomezené 
bohatství, které si mohou koupit až celkových prostředků propagandy - noviny, časopisy, 
nakladatelstvími, knižní distribuce, rádiové sítě, televizní sítě atd To mají udělal dávno a 
jsou zcela pod kontrolou. Mají nemilosrdně používal toto ovládat mysl a myšlení lidí na 
celém světě, včetně zmatené a zahanbeni myšlení bílé rasy.  

Prostřednictvím kontroly myšlení a manipulace mysli také ovládat vlády světa, včetně naší 
vlastní ve Spojených státech amerických.  



Prostřednictvím své obrovské finanční síly mohou také kupovat, prodávat a manipulovat s 
těmi vládními úředníky, které nejsou přesvědčil. Stručně řečeno oni mohou a dělají 
kupovat, prodávat, vlastnit a kontrolovat naši vládu.  

Protože program Židů je celková mongrelization a zničení White  

Race (které jsou dosažení zrychlujícím se tempem), ty, drahá White rasové  

Soudruhu, jsou terčem jejich zničení. Ať se vám to líbí nebo ne, jste v pánvi.  

Vzhledem k jejich nenasytné hrabivosti a chtivosti, Židů, pomocí konfiskačních daní, jsou 
plenění bílý muž ze i to málo, co mu zbývá po letech tvrdé práce a scrimping a úspory.  

Malý součet bílého muže " úspor je dále decimována inflační spirále. A co způsobuje inflace? 
The neomezený tisk padělaných papírových dolarů tím, zkorumpované a zlověstného 
Žid, což se projevuje Federálního rezervního systému.  

* * * * *  

Myslíš, že to. Takže myslíte, že o tom, White Man. Máte hodně v sázce, zda je či není budete 
pokračovat k tomu, aby prodejný a zrádný Žid pokračovat v jeho podvodné raketu tisku 
bezcenné papírové dolary a vydávat je pro vás jako "zákonné platidlo".  

Radši probudit a něco udělat, a to hned. "Ale," ptáte se: "Co si mám dělat?" * * * * *  

Co můžete udělat, opravdu? To je dobrá otázka a my odpoví ho zde jen stručně, ale ukážeme 
cestu.  

Bílý muž v malých množstvích si byla vědoma zlověstný židovského hrozbou pro dlouhou dobu. 
Přetrvávající chyba učinil ve svých slabých úsilí v boji proti této rakovině bylo bojovat proti 
příznaků tohoto rakoviny, ne příčina. To jsme ukázali v kapitole neúprosné boje mezi Židy a 
pohany.  

Federální rezervní systém je jedním z těch příznaků, byť mocného silným symptom. Skutečnou 
příčinou je židovský síť, židovská samotný závod. (Další příznaky židovského malignity jsou: 
Organizace spojených národů; zkorumpované, závodní mixování, Nejvyšší soud; inflaci; trestné 
činnosti; integrace; konfiskační zdanění a celou řadu dalších židy vymysleli problémy sužují  

Běloch.)  

Máme ve své moci. T HE C hurch O F T HE C REATOR má víru a program ke zničení tohoto 
zhoubného zlo a to vymazat z povrchu zemského. Nemůžeme zničit silný židovský mor tím, že 
nakrájí na svých chapadel. Pouze seřaďovací a organizování úžasnou sílu celkového bílé rasy 
můžeme doufat, že dostat parazitní Žida z našich zad. Vzrušený informovaný a organizovaný bílá 
rasa je desetkrát tak silný jako všechny Židy a bláta závodech dohromady. Náš program dostane 
až k základům přírodním zákonům, přežití našeho vlastního druhu, velké bílé rasy. Jdeme po 
příčině, nikoli příznaků.  



V tomto směru naše W HITE M " S B Pohledové , a N Povaha " S E terních R ELIGION , máme 
celkový program, konečné řešení, konečný vyznání.  

Organizovat a distribuci. Potřebujete říci více? Chcete-li se připojit k boji bílého muže pro 
přežití, expanzi a rozvoj naší vlastní rasy, pak využít sami kopii dnes.  

Poté, co jste si přečetli naše Bible, důkladně stravitelné a studoval ji, pak jste připraveni stát se 

členem nejlepšího náboženské organizace na tváři země, C hurch O F T HE C REATOR . Pak jste 

připraveni, aby se stal C REATOR - výkvět elity, . A zabírají boj proti opovrženíhodné Žida 



C REATIVE C REDO # 41  

T HE J EWISH P rogram PRO M ONGRELIZATION NA W HITE R ACE  

Mongrelization Ameriky. Ukázali jsme v předchozí kapitole úžasnou sílu židovského peněz a jak 
to umožnilo tento zrádný závod zachytit vládu, sdělovacích prostředků a každý další nervové 
centrum moci. Nyní pojďme prozkoumat zrádné podvody Žid se zde pomocí v Americe, aby se 
nám, bílá rasa mongrelize, aby si vynutila-krmivo a čerpací černou krev Afriky do žil bílé 
Ameriky.  

Slave Obchodníci Hlavně Židů. Před více než 300 roků, kdy židovský obchod s otroky začal 
přetahování černý africký do Ameriky za peněžitý zisk, Žid už věděl, jak se mu bude používat 
negra, aby mongrelize na novou bílou civilizaci bující v této nové zemi of slibují. Zatímco on 
dělal obrovský zisk zabývající v černém těle, dokonce tehdy, že pozdější generace jeho rasy by 
mohl a použít tento černý jed, aby zničil bílou rasu věděl. Věděl to, protože on dělal toto velmi 
totéž v celé historii, a to zejména ve starém Římě!  

Rekonstrukce Period- Niggerization jihu. V následku občanské války Žid zahájil obrovskou sílu 
disk mongrelize Bílou krev na jihu.  

Tato krutá, zbytečná válka mezi bílí lidé ze severu a jihu, podnícen  

Židé, způsobil zmatek na jihu. Podpořena vojenskými složkami (White) na sever, všichni bílí 
Jižané byla prohlášena za rebely, disenfranchised. Hloupí negři, kteří neměli ve vládě žádné 
zkušenosti, nikdy předtím hlasoval, byl nevědomý a negramotný, jedině oni dostali hlas. Brzy 
soudy, zákonodárné sbory a jiné ozdoby vlády byly obsazeny němý, neznalí negrů, z nichž 
většina by ani číst nebo psát, ale jehož činy byly kompletně manipulován židovských 
carpetbaggers.  

Židé ukradl majetek bělocha. Židé nyní přistoupil, aby se nejen nad vládami Bílé Jihu, ale ukrást 
svůj majetek stejně. Přepsání všechny tyto krádeže a šikany byl divoký program závodní 
míchání, ve kterém byly bělošky na ulici napaden negry nemají žádnou ochranu vůbec ze 
zákona. Mongrelization Program se nepodařilo hlavně kvůli rallye bitvě Ku Klux Klan. Tím roce 
1880 jižní státy vyhnali toho negra od síly a Bílý muž kultivoval jeho soudy, legislativu a vládu. 
Žid ještě zůstal v pozadí v nervu vstupuje moci, bez vědomí většiny "emancipované" Whites.  

Nový disk. V časných 1900 Žid spustila nový program pro mongrelization bílého člověka, pod 
rouškou komunistické strany. Tentokrát to byla zaměřena na celých Spojených státech, který 
stál v čele je zaměřen na hlubokém jihu.  

Mongrelization Blueprint. Zde je plán, jak je stanoveno Žid Israel Cohen ve své knize s názvem 
"rasové Program dvacátého století."  

"Musíme si uvědomit, že nejsilnější zbraní naší strany je rasové napětí. Tím předkládal do 
povědomí tmavých ras, které po staletí byly utlačovány bílými, můžeme je formovat do 
programu komunistické strany. V Americe, budeme usilovat o jemné vítězství. I když rozněcovat 



černocha menšinu proti Whites budeme snažit vštípit Whites o komplex viny za jejich 
vykořisťování černochů, budeme pomáhat černochů stoupat do popředí v každém chůze život, v 
profesích a ve světě sportu a zábavy. S tímto prestiže Černoch bude moci intermarry s  

Bílé a zahájit proces, který přinese Ameriku naší věci. "  

. Tři hroty programu podstatě programu je vštípit nenávist mezi negry pro Whites- dále jen 
"Zabij Whitey" posedlost; zároveň podporovat "láska" a "bratrství" pro negry mezi Whites; 
vštípit paralyzující komplex viny v Whites do té míry, že by se hloupě dělat cokoliv, aby uklidnit 
toho negra.  

S vlády, peněz a zbraní propagandy v rukou Židů, bitva je zapnutý.  

All Out pohonu. Divoký nápor je vyroben Židů mongrelize závody v Americe v této generaci. 
Všechno je to možné již bylo učiněno kombinovat a integrovat bydlení, ale ani to není dost 
rychlý. Židé vědí, že za účelem získání interracial manželství přijal a dostat je ve vývoji, musí 
začít u školních dětí v raném věku.  

Relentless pohonu. Protože virulence židovského útoku se mění s dobou a příležitostí. Jako 
smrtící virus, leží to v záloze pro správné podmínky, aby znovu planout do plného epidemie. 
Když po občanské válce pohon mongrelize Bílý jih selhal, židovská síť kompenzovány a položil 
plány vytvořit ty správné podmínky. Proto se v průběhu období zhruba mezi lety 1880 a 1950 
pohon mongrelize bílé rasy zdánlivě polevila, ale tajně přípravky pokračoval na vrcholu vzrušení. 
Pak na začátku druhé poloviny dvacátého století se znovu prorazila do plného virulence, se 
někteří židovští představitelé předpovídají, že v další generaci nebo dvě, ne více White miminka 
by se měla narodit.  

* * * * *  

Zbraní používaných. Podívejme se na některé z prostředků a metod, s nímž Židé tlačí integraci, 
závod míšení a mongrelization, z nichž všechny znamenala smrt bílé rasy.  

Právní manévrování - . Pomocí kongres, nejvyšší soud a Výkonná Budeme-li zkoumat 
desetitisíce zákonů kongres projde každý rok, rozhodnutí Nejvyššího soudu a akce 
amerického prezidenta, zjistíme, že převážná většina z nich jsou takové, že (a) ku 
prospěchu negry a závodů bláta, (b) zvýšení daňové zátěže na bílém produktivní občany 
a pracovat směrem k White ' s škodě, (c) podporovat závodní míšení a inter-rasových 
manželství, ( d) usilovat o početní nárůst o negři a bahenních ras a (e) směrem k početní 
pokles Bílých lidí.  

Převážení autobusem našich dětí. Tento program je tyranský mechanický pohon míchat 
černých a bílých dětí v raném věku, aby podporovaly mezi rasové manželství. To je 
účinně zabydluje v myslích náš mladý, a to se stává více a více samozřejmostí (zejména 
ve větších městech) a zobrazí se černá buck negerskou chůze ruku v ruce s bílou dívkou.  



Že Bílý rodiče tolerují jejich nejcennější majetek, jejich děti, které mají být bused proti své vůli, 
je to známka toho, jak daleko bílé rasy padl do spárů Židů. Před půl stoletím, že by se vzbouřili a 
visel pachatele pro takové pobouření. dnes Měly by tak učinit.  

Takzvaný Open-bydlení zákony. Židovský policejní stát zastrašeni a donuceni realitních 
kanceláří, stavitele a hospodáři, aby otevřel široký prostor pro negry, i když nejsou 
chtěli, a přestože si uvědomují, že negři zničí své majetkové hodnoty.  

Když přijde na rozhodování, výběru nebo posuzováním realitních jakéhokoli druhu, ale 
především rezidenčních nemovitostí, ten tichý, ale v průběhu koni faktorem je:. Negry otázky 
mluvené či nevyslovené, jsou: Jsou negři v okolí? Jak je to daleko od nigger města? Jsou negři 
pohybující se v tomto směru? Jak dlouho před negry mohl dostat do této oblasti?  

Přesto realitní komisaři každého státu, bydlení a rozvoje měst administrativa ve Washingtonu, a 
ministerstvo spravedlnosti, jsou extrémně tvrdá a tvrdá požaduje, aby se tato otázka nikdy být 
projednány veřejně, a požadovat, aby jakýkoli špinavý negře být dovoleno vstoupit do jakýkoli 
sousedství chce, i když vím, že to bude znehodnocovat a osud sousedství, jakmile prvních 
niggerr pohybuje. i když náš právní systém je shovívavý a tolerantní k bodu idiotství při řešení 
zločinci, vrahy a násilníky, oni jsou těžké a nemilosrdné vůči jakékoli White kteří Bucks 
integračního procesu.  

Když se v poslední době otázka "Open bydlení" byla uvedena na tajném hlasování v referendu v 
Kalifornii, lidé hlasovali proti němu 2 ku 1. A to navzdory masivní židovské propagandě pokusí 
dát to napříč. Líbilo se lidé dostat jejich "demokratické" chtějí zakázat "Open bydlení?" Sakra, to 
ne! Řízený nejvyšší státní soud jednoduše deklaroval referendum za protiústavní. Bílý 
obyvatelstvo by se zvýšily na člověka a pověšen tyto ohavné zrádce.  

Welfare programy. Dnes " Programy s sociálního zabezpečení se stávají volně nakladač " ráj 
sa daňový plátce " noční můra s. Jsou navrženy tak, že negři nyní může bochník a jízda 
na hřbetech pracovních bílých lidí s plnou podporou a podporou vládních agentur. Z 
tohoto důvodu negři, kteří jsou hloupý, neschopný a líný od přírody rád plně využít naší 
štědrosti. Tento " velkorysost " jim dává dostatek času k chovu, oddávat se zločinu a 
alkoholismu. Kromě toho se pomoci závislými dětmi a jinými programy, chovu a dobré 
životní podmínky se nyní stal způsob života se stále rostoucí segment toho negra 
komunit. Výsledkem je, že černé ženy 14 nebo 15 let začali mít děti, aniž by ve prospěch 
manželství. V době, kdy jsou 35, které mohou mít produkoval kdekoli od šesti do 
patnácti malé černé parchanty všechny jsou dotována pracovní White daňové 
poplatníky. Matky vidět každý další dítě jako zvýšená bonus v kontrole dobrých životních 
podmínek, takže všechny opěrky jsou hozeny přes palubu. Mezitím pracovní bílé páry, 
jejichž daně jsou blížící se mimo správné zabavení, mají málo nebo žádné děti vůbec.  

Neznamená to však trvat matematický génius, aby předpovídat budoucnost takové situace. Je 
to stejně jako Židé plánoval sám o zaplavení země s černými parazity a smršťování bílé rasy do 
zapomnění.  

Zdanění. Jak někdo ví, můžete ' t vybírat daně od lidí na welfare, ale tyto daně mají přijít z 
těch lidí, kteří mají stále tu slušnost a ambice pracovat a produkovat. Vzhledem k tomu, 



že vláda povzbuzuje negry jít na sociálních dávkách spíše než práce; jelikož stále větší 
procento negři jsou přesvědčeni, že jsou na tom lépe než na welfare dokonce se snaží 
pracovat; a protože celkový negr populace roste mílovými kroky, je to jen logické 
očekávat, že se nám daří rohlíky rostou mílovými kroky. To ve skutečnosti, je to, co se 
děje. Nejen, že většina negrů na dobré životní podmínky, ale stále větší počet Whites 
házet ručník do ringu, a oni jsou stále na dobré životní podmínky.  

Bílé Páry Squeezed k prasknutí. Někdo musí platit za to, a jak jsme již zmínili, jedná se o 
zmenšující se skupina pracujících bílých párů, jejichž daně z potravin, benzínu, bydlení a tisíce 
dalších kategorií zvýšil znepokojivě v posledních několika dekády. Přidejte k tomu inflace, daně z 
příjmů federálního, často státní daně z příjmů, a v některých případech, městská daň z příjmů, 
to je jak se dostat do bodu, kdy je téměř nemožné pro průměrného bílé Pár vyjít s penězi. Na 
vrcholu tohoto zatížení je stále rostoucí faktorem inflace. V důsledku toho v mnoha 
domácnostech oba manželé práce, které mají málo nebo žádné vlastní děti, bezděčně dotuje 
zvýšení a proliferaci černochů, druhý má vládní peníze a spoustu času k chovu.  

Nyní jsme otroci. Takže historie učinila kompletní turn-o. Zatímco negři byly původně předložen 
jako otroci (Židy) pracovat pro jejich bílé pány, Bílí jsou nyní otroci pracují a dotuje černý chátru 
pod vedením židovského slavemasters.  

Bílá komplex viny přes populační exploze. Populace na světě je nyní roste rychlostí exploze. 
To je fakt, a to je právě tloukl do našich mozků neustále židovským newsmedia. 
Vzhledem k tomu, bílí lidé jsou obvykle více svědomití do té míry, že vina-ridden, reagují 
tím, že jeden nebo dva podřízené rodin, nebo vůbec žádné. Negři, Mexičané, Portoričani 
a další bahenní závody na druhou stranu, je neschopný a nezodpovědné, jen nechat 
přírodu vzít jeho průběh, plemeno k hranicím jejich shovívavost, a to, co se snadným 
kontrol welfare, nemohl ' t starat méně o populační exploze.  

Bahenní Závody vybuchující, bílou rasu zmenšuje. Co Žid je chytře tají ve své propagandě 
populační exploze a Zero populační růst žene je, že je výlučně bahno závody po celém světě, 
které jsou explodující nevídaným tempem a že bílá rasa je vlastně smršťování do zániku. 
Utajena rasové fakta případu jsou Židé dosažení přesně to, co je uvedeno na čí rozšířit závodů 
bláta a zmenšit Whites do zapomnění.  

Kostely a náboženství. Století před našim " otců zakladatelů " vložených že nešťastný 
idiotství " všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, " do Deklarace nezávislosti, křesťanství 
bylo již káže stejný nesmysl, a kterým se přízemní práci za Židovského programu rasy-
míchání. Kázáním jsme " všichni Bůh ' s dětmi, " my " všichni rovni v očích Páně, " White 
Man ' s myšlení byl změkčená až akceptovat závodů bláta jako jeho " bratři. " Dnes 
křesťanské církve mají radikálně zvýšila jejich rasu míšení disk a dělali to nejagresivnější 
prkno v celém svém programu. Nejen, že vždy a bez výjimky propůjčit svou morální 
podporu pro všechny židovské rasy směšovací disky, ale přidělit velkou část svých 
rozpočtů pro všechny druhy charitativních pohonů a programů zaměřených na pomoc 
negry v Africe, Indy v Novém Mexiku, Koreji a vietnamský na opačné straně světa a 
stovky dalších programů určených k podpoře prolification a zvýšení bláta závodů. Ještě 
horší je, ale také podporovat několik programů, aby Vietnamese, Korejci a další bláta 
děti do Spojených států ke zvýšení mongrelization naší zemi. Mnoho takových sirotci 



jsou přijaty k zámožné Bílé domovů přes misdirection kostelů, jen vyrůstat a vzít si do 
bílé společnosti.  

Kázat "Zabij Whitey." Zatímco White křesťanské církve jsou kázání bratrské lásky a napomáhání 
mongrelization a komplex viny na jejich příznivců White, černé kostely dělají pravý opak. Toho 
negra kostely, podporovaný a řízen neviditelnou židovského straně jsou kázání kill Whitey a 
organizování negry v programech, jak zvýšit a převzít politické mocenské struktury.  

Vicious, Přímá volba programu federální vládou o import Mimozemské závodů bláta. V 
kapitole o válce s Mexikem, jsem již podrobně obšírně, jak Mexičané se rojí nad našich 
jižních hranic miliony s malou nebo žádnou opozici od Federal vláda. Faktem je, 
federální vláda se na podporu této masivní invazi, a podniká aktivní ruku v záměrně 
importu lůzou nejen z Mexika, ale z celého světa.  

Dokonce i pomocí našeho námořnictvo a pobřežní stráž. To má námořnictvo drhnutí na Indický 
oceán vyzvednutí Vietnamese (lodí lidí) a přivést je do Spojených států. Několik set tisíc z těchto 
zlých bytostí bylo zahájeno v lodí a letadlem a rozptýleny a "přesídlil" po celých Spojených 
státech. V roce 1980 Carter vyhlásil "otevřenou náručí" politiku Kubánců a pobřežní stráž, místo 
aby ji zastavit, pomohl masivní invazi záchranu stovky malých lodí flotily trajekty je přes 
rovinkách Floridy.  

Podobně, čínský, Jamaicans, Haiťané a druhý spodinu světa byly záměrně, ve skutečnosti 
pomáhal a dováží do Spojených států silnou paži samotného federální vlády a na úkor, a to na 
úkor bílého amerického daňového poplatníka ,  

Organizování negerskou hlas. Kostely jsou v žádném případě jediné instituce podporující 
černé síly a organizaci negry v politické aréně. Židé a to buď přímo prostřednictvím 
státních programů sponzorovaná a financované občanských práv, jako jsou akční 
programy a stovky dalších Společenství, jsou přímo tlačí negra se zaregistrovat a vede ho 
k volbám. Potom pomocí rozdělení hlasování Bílá na jedné straně a židovské a černé 
spolupráce a solidarity, na straně druhé, Židé podařilo " volit " jednu černou starosta za 
druhým ve městech, jako je Los Angeles, Atlantě, Detroit, Cleveland, Washington , DC a 
bezpočet dalších měst, malých i velkých. S ním obvykle jdou na policii a celou řadu 
dalších pracovních míst státní správy, které jsou pak osazený řadou hloupých, 
neschopných negrů.  

Bílí na druhé straně, místo trvalého jejich zemi a organizování rasovou solidaritu jejich vlastní, 
pošetile uprchnout na předměstí, často opouštět své domovy a investic, které vybudoval v 
průběhu celého života.  

Rasová Diskriminace bělochů v pracovní místa, úvěry a přistěhovalecké politice a jiných 
kategorií podle oficiálního vládního nátlaku.  

Podle všech " občanských práv " argumenty, vláda tvrdí, vše, co se snaží udělat, je dát " 
menšiny " (myšleno závodů bláta) rovné příležitosti a stejná práva. Vláda tvrdí, že je 
slepý barvy, a tam musí být v jakékoliv činnosti z důvodu rasy, barvy pleti, náboženské 
vyznání nebo víru žádná diskriminace.  



Klamný lhát. Židovský řízené vláda je uvedení dále nehorázné lži. Každý zákon, každé 
rozhodnutí, každá činnost naší tzv barvoslepé vlády je vložen proti bílé rasy a zvýhodňuje 
závodů bláta. Ve Washingtonu, to škůdců otvoru Židů a negrů, kvalifikovaný White Žadatel je 
vynechán pro nekvalifikovanou nigger ve většině případů. Nazývají to "naplněním kvóty" 
systém. Další choulostivé slogan Židé vymysleli, se nazývá "afirmativní akce". To znamená, že 
zvýhodňuje bezostyšně negry a jiných závodů bláta přes Whites, bez ohledu na kvalifikaci.  

Potřebujete Whites získat práci. Jediným důvodem, proč Bílé sekretářky a další pracovníci jsou 
najímáni vůbec, je to, že někdo má, aby svou práci; bez ohledu na to, kolik negři najímají, stále 
by to stihnout. Výsledkem je, kde jeden White sekretářka mohla kompetentně postaráno o 
práci, další tři nekompetentní negři jsou najímáni, a pak je nezbytné podat další White 
sekretářka rozmotat a vrátit nepořádek tyto džungle králíčci vytvořit tím, že v kanceláři na 
prvním místě , V důsledku toho se nyní trvá pět odměňovaní lidé, tři negry a dva Whites, dělat 
práci, která byla více kvalifikovaně řešen jedním White-vše ve jménu "rovných příležitostí".  

Nejen, že je to převládající ve vládních pracovních míst, ale vláda se kterým těžký-podal 
nátlaku na soukromý sektor, aby najmout černochy, požární bílků. I to všechno se děje 
pod rouškou minoritních kvót a " vodících linek. "  

Podobně jako represivní diskriminace je aplikována proti bílému žadatelů na lékařských 
fakultách, právnických fakult a vysokých škol obecně. Černá gorila, která může jen stěží 
číst a psát je přijat, zatímco zářivě bílý student s vysokou jakostí se zamítá. Černá gorila 
se pak prosadil a dal určitý stupeň, i když není více vzdělaný nebo kvalifikovanější než 
jeho gorilí bratranci v džungli.  

Při zakládání nových podnikatelských vládu Small Business Administration bude velkoryse 
půjčovat peníze Kubánců, negry nebo Portorikánců, i když vědí, že riziko je stejné jako 
házení peněz do krysí díru. Nicméně, pokud jste White je téměř nemožné se dostat 
žádnou takovou půjčku.  

Diskriminace Whites imigrace. To samé diskriminace převládá v dovolení přistěhovalců do 
Spojených států. Zatímco v minulých sto let imigrační úřad zvýhodněný bílých 
přistěhovalců z Evropy (protože Amerika byla považována za bílou zemi), v posledních 
několika desetiletích se houpal těžce na druhou stranu. Nyní Whites jsou mimo, ale 
Kubánci, Mexičané, Phillipinos, Haiťanů, čínské, hinduisté a všechny ostatní spodinu 
světa se hrnou do Spojených států s plným svolení Žid kontrolované imigračního 
oddělení. Nejen že jsou bahenní závody a spodina zaplavení do naší země po milionech 
legálně, ale ještě se hrnou do ilegálně. Mexičané, kteří mají jednu z nejvyšších 
porodností na světě, ale může ' t živit v jejich vlastní zemi, zaplavují přes hranice po 
milionech, a naše židovské vláda dělá jen podvod, vlažný pokus, aby jim ven. Nikdo neví, 
kolik ilegální cizinci tam jsou nyní ve Spojených státech, ale je spolehlivě odhadnout, 
existuje více než deset milionů nelegálně Mexičanů sám.  

Židé mají zvláštní postavení. Židé mohou přijít sem legálně či ilegálně na vůli ze všech koutů 
světa. Oni dokonce mají zvláštní výsadu mají dvojí občanství s Izraelem, výsady udělené k žádné 
jiné zemi a žádné jiné osoby.  



Nahoře je několik příkladů toho, jak "naše" vláda upřednostňuje černé a kaly, a diskriminuje 
Whites, a přitom pokrytecky kázat rovná práva pro všechny.  

Negři propagované ve sportu a zábavního průmyslu. V soukromém sektoru, a to zejména ve 
sportu a zábavy, negři jsou silně upřednostňován před bělochy. To také není příliš 
překvapivé, protože řízení sportu, televize, rádio, filmy, nahrávacího průmyslu, divadla a 
další aspekty zábavního průmyslu jsou téměř zcela dominuje Židů.  

Israel Cohen neupřesnil. Vraťme se na začátek této kapitoly a vzpomenout, co řekl, že žid Izrael 
Cohen ve svém plánu z brzy 1900: "- budeme pomáhat černoši stoupat do popředí ve všech 
oblastech života, profese a ve světě sportu a zábavy. S tímto prestiže černoši budou moci 
intermarry s bílými a začnou proces, který přinese Ameriku naší věci. "  

Okamžité Celebrity s Žida-trubice. Tady to máte. Propagovat negry, nechat mongrelize Whites, 
dodávat Ameriku (a A zbytek světa) do rukou Židů. V důsledku této šílené programem, němý 
nigger bez talent, díky Žida trubice, se může stát instant celebrity. Všichni Židé potřebují udělat, 
je zapnout jejich obrovské publicity stroje, a presto! instant negr super-hvězda. Obvykle Židé 
nazývají tyto negry nejsou jen obyčejné hvězdy, ale super hvězdy! Jejich vlastní, Židé, se zachází 
stejným způsobem, ale s ještě větší slávou.  

Nechutné degenerace. V důsledku toho máme celou řadu untalented černé gorily, samec a 
samice, a Passel židovských klaunů čerpacích naše média zábavy. Sotva Měli bychom být 
překvapeni, že filmy, televize, divadla, sportovní a jiné druhy zábavy byly zvrhla na nízké úrovni 
pornografie a odpadků, které dnes najít.  

Jmenování negry při vynucování práva a ozbrojených sil. Stejně jako populace Bílé na jihu po 
dobu dvou let po občanské válce byl bez civilní ochrany z negrů, židovské koberec-
baggers a jiných zločinců, takže elektrické provozovny dnes sleduje průběh personální 
donucovací orgány, policejní oddělení a ozbrojené síly se stále více a více černých negrů. 
jsou plánují na den, kdy se závod nepokoje nakonec uniknout, a všechny ramena fyzické 
síly bude v rukou našich smrtelných nepřátel, negři řídí svými židovskými mistrů.  

Také použít Appointive Powers. Stejně jako Židé používají své peníze a propagandistické stroje 
na pomoc volit černé starosty, kongresmany, senátory a dalších volených úředníků, tak také 
udělat Židé používají své appointive pravomoc jmenovat a vyberte negr policisty, negrů soudci a 
zaměstnanci armáda, námořnictvo a letectvo s negrů. Nejen že jsou tyto agentury dostat 
černější a černější, ale povýšení proti proudu přijde rychlejší a jednodušší pro černochy a 
schopnost není kritériem.  

Příprava pro rasovou válku. Židé jsou posilující ty zbraně síly, které jsou kritické v případě civilní 
povstání s negrů. Vědí, den zúčtování přijde, a když to dělá chtějí, aby se ujistil, že bílí budou v 
pozici bojovat o kontrolu silou, ale doufejme, že bude sestřelen jako psi černou zvířat.  

Černá trestné činnosti a boj proti Whites. Zatímco White křesťanské církve jsou duševně a 
duchovně odzbrojit Whites kázat bratrskou lásku, Židé zapojit do této klamavé praktiky s 
veškerou propagandu prostředky, které mají k dispozici. Ve stejné době, Židé 
organizovat negry prostřednictvím skupin občanských práv, muslimy, a dokonce i 



křesťanské kostely a nalít na nenávisti k Whitey. Vláda dokonce fondy a sponzoři 
programy (jako je například CAP), které dělají totéž - kázat černá nenávist k bílé rasy.  

Rasy Killers. To vše má svůj požadovaný účinek a téměř každý negr ve světě je naplněn 
intenzivní nenávist k bílé rasy. V důsledku toho některé z více nevyvážené a dementních negrů 
se tak vzteklý jdou ven a střílet, bodnutí nebo jinak zabít Whites, bez provokace, a obvykle 
vybírání své oběti náhodně. Nejedná se o ojedinělé případy tu a tam, ale nestane každý den, a 
nejčastěji obětí je mladá bílá žena nebo matka.  

Zločiny málokdy řeší. Tyto zločiny obvykle nevyřešeny, částečně proto, že tam nebyl žádný 
motiv nebo spojení mezi útočníkem a oběti, a částečně proto, že policejní oddělení jsou stále 
více a více lhostejné řešení těchto trestných činů.  

Konečným cílem. Jedná se o úmyslný čin rasové války navržený Židů zdecimovat a / nebo 
mongrelize bílé rasy. To je urychlen na pomalou rychlostí, dokud se bude postupně být 
urychleny do plnohodnotné války, kdy Židé jsou připraveny. Zatímco Whitey hloupě pokračuje 
kázat "bratrskou lásku" a neví, že je terčem za genocidu, Židé a černoši jsou pod žádnou 
takovou iluzi. Znamenají zabít Whitey, a horečně modlit se a připravit se na den, kdy mohou 
porážet každý běloch, žena a dítě, stejně jako tomu bylo v San Domingu před 180 lety, nebo v 
Kongu před 20 lety, nebo v Rhodesii dnes.  

C REATIVE C REDO # 42  

H enry F ORD A J EWS  

Jak jsme viděli z předchozí kapitoly, Židé byli tak extrémně nepříjemný skrz historii, že byly 
vyhodili opakovaně v téměř každé části světa podle jejich dlouhých utrpení hostitelů.  

Nyní Žid Heaven. Jeden do očí bijící výjimkou je United States of America. Tento Žid sužovaných 
zemí nyní hostí více těchto zhoubných parazitů, než lze nalézt jakékoliv jiné místo na světě. Je 
veritably Žid-nebe, nový Jeruzalém, a bílý nežidé jsou vyplenili a zpustošili svými židovskými 
mistry vůle. Po téměř úplného zničení Německa ve druhé světové válce, Spojené státy se staly 
terčem pro oslabení a podkopává svou sílu a nakonec celková mongrelization jak jsme ukázali v 
předchozí kapitole.  

Henryho Forda expozice na počátku roku 1920. Chcete-li sledovat příliv a nárůst síly židovského 
moru v Americe je dlouhá historie a my nemáme prostor pro zcela jít do toho zde. Je dobře 
zdokumentováno, v jiných knihách, z nichž většina se však, že průměrný Američan nikdy 
neviděl. Jedním z prvních a nejlepších expozice byla série článků napsaných a / nebo 
sponzorované Henryho Forda, Sr., automobilového génia, v Dearborn Independent. To papíru, 
Ford společnost dům varhany, vydával týdenní série mezi 1920 a 1922, na to, co Ford nazývá 
"židovskou otázku". To bylo nejvíce pronikavé a důkladná historie, analýza a expozice 
židovského spiknutí, které se stalo kdekoliv svět do té doby.  

Židé se pokusil ukrást Ford říše. Při budování své úžasně úspěšný automobilový říši, Ford našel 
po I. světové válce, že skupina záhadných manipulátorů se snažili ukrást jeho společnost. Mít 



vynalézavost a zdroje, aby to s, on pověřil skupinu detektivů o zahájení vyšetřování zjistit, kdo 
byli viníci. Zjistil, že se jednalo o kombinaci Židů potměšilý ukrást z něj tu, kterou nechal postavit 
v průběhu doby životnosti.  

Vyšetřovala "skryté rukou." Vzhledem k tomu, Ford byl velmi znepokojen nesmyslných zpustoší 
světové války (WW I), a měl přes zahájení "mír loď," a další aktivity, neúspěšně pokusil přivést ji 
k dřívějšímu ukončení, on už se dozvěděla o "židovské straně zákulisí" v politických jednáních. 
On pak začal dělat důkladné prošetření celého židovského problému na celosvětovém měřítku. 
Najal řadu kvalifikovaných zkoušejících a strávil několik milionů dolarů, aby zjištění dohromady.  

Expozice židovských Programy a mocnosti. Výsledkem byla série článků Fordova noviny, 
Dearborn Independent. Opakovaně oproti programu uvedenými v  

Protokoly sionských mudrců (máme vystaven protokoly v N Povaha " S E terních  

R ELIGION ) s tím, co se dělo a děje se v té době. To je ještě dnes děje. Seriál byl sestaven do 
užšího knize nazvané Mezinárodní Žid. To byl přeložen do několika desítek jazyků a zveřejněna 
na celém světě několik dalších vydavatelů. To je stále jedním z význačných klasiků všech dob ve 
vystavení celosvětové židovské spiknutí a ukázal, jak "Protokoly" jsou židovský master plán 
zotročení celého světa.  

Howling Židů hrozí Ford. Tato expozice okamžitě začal Židy vyl vzteky. Neexistuje nic, absolutně 
nic, který vrhá židy do většího zmatku, než mít pravdu řekl o nich.  

Oni okamžitě vyhrožoval, křičel pronásledování a přinesl všechny své ostatní obranné a útočné 
zbraně, aby se podílel na Henryho Forda, aby mu zabránil vydávání pravda. V neposlední řadě 
těchto zbraní byly komerční bojkot, finanční tlak, rozmazání, charakter atentátu, fyzické 
ohrožení a výsměch. Přesto, že články byly publikovány v plném rozsahu. Celá série je nyní 
možné získat v knihách čtyřech svazcích z C hurch O F T HE C REATOR .  

Ford spony pod. Takové byly dopady expozice, Židé byli neúnavní v honit Henry Ford pro 
zatahování i dlouho poté, co série skončila. V roce 1927, americký židovský výbor zavedl 
poškození oblek milionů dolarů proti němu. Pod tlakem ze všech hrozeb, včetně jednoho ze 
skutečnosti spuštěn jeho auto ze silnice a odesílání Ford do nemocnice, Ford konečně usadil s 
Židy. On "podepsal" o stažení (ve skutečnosti podepsána jedním ze svých zaměstnanců v 
nepřítomnosti Fordově), připomenout neprodané otázky "Mezinárodní Žid", a omluvil se. Říká 
se, že spisy paní Fordovy byly rozhodující vliv.  

Odkryté Protokoly. Ať je tomu jakkoli, pokračující vliv expozice Henryho Forda o "protokoly" a 
machinace mezinárodního židovského sítě mělo dalekosáhlé důsledky, které významně ovlivnily 
historii. Nejvýznamnější dopad je, že stále máme veškeré získané informace dnes. Uvádí se, že 
Národní socialistická strana v průběhu roku 1920 v Německu dělal to jeden z jejich hlavních 
učebnic a kniha měla značný vliv na Hitlerova myšlení.  

Postrádal jedinečnou příležitost. Henry Ford měl příležitost založit silné smysluplný pohyb ve 
Spojených státech za záchranu bílé rasy proti židovskému útoku. Měl prestiž, finanční 



prostředky k tomu, a se svými milióny věrných prodejců a zákazníků, pracovní sílu, aby to s. 
Nepodařilo se mu to.  

Při analýze proč, můžeme jen spekulovat, že on neměl hořící horlivost stíhací tak učinit, ani 
neměl osobnost, ani pozadí, aby se stala rasová bojovník, jako je Adolf Hitler. Ford byl 
především génia v oblasti strojů a výroby. To byl hlavní horlivost v jeho životě. Ani nebyl filosof 
do hloubky, aby opravdu pochopit řešení židovské spiknutí. V roce 1927, Ford byl 64 let, 
obklopen bohatstvím a obchodu, což je situace, která není příznivé, aby se stal křižák proti 
židovskému monstrum. Nemáme ho vyčítat nestala postava hlava sám. Avšak poté, co 
bohatství, prostředky, znalosti a obrovské organizace, minul jedinečnou příležitost umístit 
mladší pochodni v čele takového bílého pohybu, který by mohl prováděné míč Ford dodávat 
finanční a organizační podporu.  

Proč Vyústil žádný pohyb. V každém případě, že tak neučinil, a žádný smysluplný nezávislá 
organizace vyvinula z něj ve Spojených státech. Půda byla úrodná a to byl připraven, ale 
nevyvíjel do organizovaného hnutí. Proto nám sluší analyzovat, proč. Některé z důvodů jsou v 
přístupu a závěry inherentní "Mezinárodní Žid." Pojďme jejich seznam.  

F ALLACIOUS ŘÍSTUP .  

Ford viděl konflikt jako jeden mezi dvěma náboženstvími - křesťanství a judaismu.  

Uviděl židovského hrozbu jeden ze zničení křesťanství a tím i naší křesťanské civilizace, spíše 
než uznáním civilizaci jako vytvoření bílé rasy.  

Všiml si křesťanství jako stálý síly dobra, které není.  

Všiml si křesťanství jako bílý muž " s ochraňoval náboženství, ignoruje skutečnost, že Žid 
vynalezl to jako jed , kterým se má zničit Římany a bílé rasy obecně.  

Byl zmatený identitu bílé rasy s křesťanstvím.  

Byl tak zmatený o tom, kde naše loajalita patří jako zbytek gojimu. Místo toho, aby 
zdůraznila věrnost bílé rasy, se mu nepodařilo uskutečnit závod jako výchozí bod 
polarizace a trvalé hodnoty. Místo toho se stále mluví o křesťanství proti judaismu, 
nesmyslné soutěži.  

Nikdy podezření, že skutečným cílem židovského spiknutí - zničení bílé rasy - zásadní chyby v 
celém jeho předpoklad. Místo toho se stále mluví o jejich útoky na křesťanství - aniž by 
si uvědomil, že Židé vymysleli křesťanství na prvním místě a že to bylo jejich nejúčinnější 
zbraň v destrukci bílé rasy za posledních 17 stoletích.  

Špatné řešení hledat složitá, protože buď nerozuměl ani uznat otázku Race, navrhl několik 
řešení, z nichž všechny jsou buď zbytečné nebo nedostatečné.  

Navrhl vše, co musíme udělat, je vystavit problém. To není dost.  



Navrhl, že Židé vyčistit svůj vlastní dům, a pravděpodobně by tak učinit, pokud dost 
řadových Židé věděli, co se děje. To je absurdní nápad. To ' je jako ptát chřestýše přestat 
chovat jako chřestýši, blechy přestat chovat jako blech, červi přestat chovat jako červi a 
Židů přestat chovat jako Židů.  

On podporoval myšlenku žít a nechat žít a které používáme ústavu Spojených států 
reformovat Židy právní cestou. I to je směšné ze stejných důvodů jako v předchozím 
bodě.  

On se vrátil k židovskému přístupu, který má beclouded Bílý Christian ' s mysl po celá staletí. 
Je to tato: že Bible je nepochybně pravda a písma vší moudrosti; a že (podle jeho 
výkladu bible) Židů nejsou potomky Izraele. Tvrdí, že křesťané jsou skutečné Izraelci a 
Židé jsou potomci Judovi. Oba tyto klamy nemají sebemenší základ v historických faktů a 
byly prostředkem matoucí bílé rasy za tucet století. Jedná se o moderní den britský 
Izrael podvod nanovo.  

Církev a vláda musí být Christianized a amerikanizace. Jsou to samozřejmě naivní a 
nesmyslným " řešení. "  

Křesťanství a "amerikanismus" mají zaměňovat bělocha myšlení. Je židovské křesťanství, které 
dementní naše myšlení na prvním místě a pomáhal Žida dostat nás do šlamastyky jsme dovnitř. 
Pokud jde o amerikanizaci, jen to, co je "americký? " negři, Židé, Indové, Mexičané a celou řadu 
dalších bahenních závodů v této zemi příliš, jsou" Američan. "Takže, který z těchto 
protichůdných kultur by se řídíme? Jak jsem již uvedl v předchozí kapitole, polyglot společnost 
má v ní semena vlastního zničení. Myšlenka "americká" je zcela nedostatečná a nebezpečná 
léčka, která Židé sami používat, aby nás oklamal. Oni používají termín "americká", aby nás v 
omyl v kterémkoliv směru to nejlépe vyhovuje jim v té době. To mohou udělat, protože termín 
má sto různých a protichůdných významů, a Židé přesvědčit své oběti dělat, co chtějí, aby 
udělali vše ve jménu "amerikanismus", nebo ve jménu "humanity" nebo "bratrství, "nebo 
cokoliv slogan nejlépe vyhovuje jejich zrádné účel na konkrétním čase.  

Skutečným řešením. My z C hurch O F T HE C REATOR mít úplně jiný přístup. Jsme si vědomi 

toho, co Žid je známá již více než tři tisíce let, že rasa je základním problémem v boji o přežití na 

této planetě Zemi. Kováním nekompromisní rasové náboženství (jako Židé dělali brzy v jejich 

historii), máme na mysli polarizovat a koordinovat energie bílé rasy, organizovat bílé rasy a 

využít svou úžasnou sílu, aby se zbourat naše smrtelné nepřátele, jakmile a pro všechny. V řádu, 

jako je tato, musíme mít žádné myšlenky o ceně. Musíme udělat cokoli, a ochotně zaplatí. 

Plnění našich velkých cílů je báječný smlouvat za každou cenu, a pokud tak neučiní, má 

naprostou a kolosální tragédii. 



C REATIVE C REDO # 43  

C ONFESSIONS OF A J EW - T HE D EVASTATING R AMIFICATIONS OF P Aul OF T ARSUS  

A C HRISTIANITY IN D ESTROYING R OMAN C IVILIZATION  

Se vkládá napsal Marcus Eli devastovat, židovského autora (1884-1965). To se objevilo v dnes již 
zaniklé Century Magazine v únoru 1928 vydání. Je tak jasné, takže přímý, a jeho důsledky tak 
dalekosáhlé, že plná katastrofa, takže výslovně v tomto dokumentu se uvádí, zcela uniká 
průměrná zmateně Bílý křesťan.  

Zde je nadpis a text devastovat jeho článku:  

AR EAL C ASE prot T HE J EWS  

Samozřejmě, že ty zlé nás. Je to k ničemu mi říct, že ne. Takže nesmíme ztrácet čas na zamítnutí 
a alibi. Víš, že ano, a já to vím, a chápeme navzájem. Aby bylo jasno, někteří z vašich nejlepších 
přátelé jsou Židé, a tak dále. Slyšel jsem, že před jednou nebo dvakrát, myslím. A vím také, že 
neobsahují me personally- "já" je jakýkoli konkrétní jednotlivec Jew- když se vyhodit na nás ve 
své velkoobchodní módy, protože jsem dobře, tak odlišné, nevíte, téměř stejně dobrý jako jeden 
z sami. Ta malá výjimka není nějak pohnout, abych vděčnosti; ale to nevadí, že teď. Je to 
agresivní, horolezectví, tlačící, materialistický třídit vy dislike- ty, jedním slovem, který 
připomene, že máte tolik svých vlastních up-a-nadcházející bratry. Chápeme se navzájem 
dokonale. Nechci mít za zlé.  

Požehnej mou duši, Nedivím se nikomu za disliking nikoho. Ta věc, která mě fascinuje o tomto 
protižidovské podnikání, jak si hrát na to, je váš celkový nedostatek drti. Jsi tak nepřímé a 
kruhový objezd s ní uděláte takové průhledné výmluvy, zdá se, že trpí selfconsciousness tak 
strašně, že v případě, že výkon nebyl groteskní, bylo by to na nervy.  

Není to, jako byste byli amatéři: jste byli na něj více než patnáct století. Přesto tě sleduje a slyšet 
své dětinské záminky, jeden by mohl nabýt dojmu, že jste nevěděli sami sebe, co to je vše kolem. 
Vy vadí nám, ale nelze jednoznačně říci proč. Myslíte si, že nový excuse- důvodem je to, co sám o 
volat každý druhý den. Byli jste hromadí důkazy pro sebe tyto mnoho stovek let a každý nový 
vynález je více směšné než ta předchozí a každá nová omluva odporuje a ničí poslední.  

Před Ne tolik let jsem slýchával, že jsme byli peněžními Grubbers a obchodní materialisté; Nyní 
stížnost je šeptem kolem toho žádné umění a ne profese je bezpečná proti židovskému invazi.  

Jsme pokud mají být věřil, najednou klanový a exkluzivní a nepřizpůsobitelný protože nebudeme 
intermarry s vámi, a my jsme také horolezci a posunovače a hrozba pro svého rasového integrity.  

Naše životní úroveň je tak nízká, že jsme vytvořit slumy a potu průmyslu, a tak vysoké, že vám 
vytěsnit z vašich nejlepších bytových sekcí. My vyhýbat naší vlasteneckou povinnost v době 
války, protože jsme pacifisté od přírody a tradice, a my jsme úhlavní plotry univerzálních válek a 
hlavních příjemců těchto válek (viz "Protokoly sionských mudrců".)  



Jsme najednou zakladatelů a vedoucích stoupenci kapitalismu a hlavních pachatelů povstání 
proti kapitalismu.  

Jistě, historie nemá nic podobného nás pro všestrannost!  

A, oh! Málem bych zapomněl na důvod důvodů. Jsme tvrdošíjný lidé, kteří nikdy přijímal 
křesťanství, a my jsme kriminální lidé, kteří se ukřižovali svého zakladatele.  

Ale pravím vám, vy jste self-podvodníci. Vám chybí buď sebepoznání nebo odvahu čelit fakta 
zpříma a vlastnit až k pravdě. Vy nesnášet Žida ne proto, jak někteří z vás si myslí, jsme se 
ukřižovali Ježíše, ale proto, že mu porodila. Vaše skutečné spor s námi není, že jsme odmítli 
křesťanství, ale že jsme uloženy to na vás!  

Vaše volné, protichůdné Obvinění proti nám nejsou skvrna na temnotě naší ukázal historického 
trestného činu. Vy nás obviňují z rozdmýchává revoluci v Moskvě. Předpokládejme, že jsme 
připustit náboj. Co je s ním? Ve srovnání s tím, co Pavel Žid z Tarsu dosáhl v Římě, ruský 
pozdvižení je pouhý pouliční rvačka.  

Uděláte velký hluk a běsnění o zbytečného židovského vlivu ve svých divadel a filmových paláců. 
Velmi dobře; udělena vaše stížnost je opodstatněný. Ale co je to, že ve srovnání s naší ohromující 
vliv ve svých kostelích, své školy, své zákony a vaše vláda, jakož i samotných myšlenek si myslíte, 
že každý den?  

Nemotorný ruský kováren sadu papírů a zveřejňuje je v knize s názvem "Protokoly sionských 
mudrců", což ukazuje, že jsme vyneseny, aby na konci roku světovou válkou. Ty věříš, že knihu. 
Dobře. Pro účely argumentace budeme pojistit každé slovo. Je to originální a autentická. Ale co 
je to, že vedle nezpochybnitelné historické spiknutí, které jsme provedli, kterou jsme nikdy 
nepopíral, protože jste nikdy neměl odvahu se nám účtovat s ním, a jehož úplný záznam je 
existující, aby někdo číst?  

Pokud jste opravdu vážně, když se mluví o židovských pozemků, může nemohu nasměrovat svou 
pozornost k jedné hodnotě mluví? K čemu je to plýtvání slova na údajné kontrolu nad svým 
veřejného mínění židovských finančníků, vlastníků novin a filmové magnáty, když můžete stejně 
spravedlivě nás obviňují z prokázané ovládání celého svého civilizace židovským evangelií?  

Jste nezačal ocenit skutečnou hloubku naší viny. Jsme vetřelci. My jsme rušitele. Jsme 
subverters. Přijali jsme vaši přirozenou svět, vaše ideály, svůj osud, a hrál zmatek s nimi. Byli 
jsme na dně ne pouze nejnovějšího první světové války, ale téměř všech svých válek, nejen ruské, 
ale i všech ostatních hlavních revolucí v historii. Přinesli jsme svár a zmatek a frustrace do 
vašeho osobního a veřejného života. Stále se to dělá. Nikdo nemůže říct, jak dlouho budeme dál 
dělat.  

Ohlédnout se trochu a uvidíme, co se stalo. Před devatenácti sto roků jsi nevinný, péče-free, 
pohan závod. uctívali jste bezpočet bohy a bohyně, duchy vzduchu, běžících potoků a lesů. Vzal 
jsi nečervenající se pyšní ve slávě svých nahých těl. vyřezávané vám snímky svých bohů a na 
dráždivé lidské postavy. Vy potěšeni v soubojích polní, arény a bojovou zem. Válka a otroctví 
byly stanoveny institucí, ve svých systémech. Disporting sami na svazích a v údolích pod širým 



nebem, jste se na spekulace o zázraku a tajemství života a položil základy přírodních věd a 
filozofie. S pozdravem byl šlechtic, smyslné kultura, unirked kterou prickings o sociálním cítěním 
nebo jakýmikoli sentimentálních tázání o lidské rovnosti. Kdo ví, co velký a slavný osud by mohl 
být váš kdybychom tě sám.  

Ale my jsme neměli nechat na pokoji. Vzali jsme tě do ruky a stáhl krásné a štědré strukturu jste 
měli chovány a změnil celý průběh historie. podmanil vám žádným říše vy někdy podmaněném 
Afriky nebo Asie. A my jsme to všechno bez armády, bez kulek, bez krve či otřesy, aniž by 
platnost jakéhokoli druhu. Udělali jsme to výhradně neodolatelnou silou našeho ducha, s 
myšlenkami, s propagandou.  

Provedli jsme vám ochotni a nevědomé nositele naší mise do celého světa, aby barbarských ras 
na zemi, k bezpočtu nenarozených generací. Aniž by plně pochopit, co jsme dělali na vás, jste se 
stali agenty zeširoka naší rasové tradice, nesoucí naše evangelium neprobádaných končin země.  

Naše kmenové zvyky staly jádrem svého morálního kodexu. Naši kmenoví zákony poskytli 
základní předpoklady všech vašich vznešených ústavami a právními systémy. Naše legendy a 
naše lidové příběhy jsou posvátná tradice, která vám Croon ke svým dětem. Naši básníci naplnili 
své zpěvníky a své modlitební knihy. Naše národní historie se stala nepostradatelnou součástí 
vašich pastorů a kněží a učenců. Králům našim státníci, naše proroky, naše válečníci jsou vaši 
hrdinové. Nicméně naše starověká malá země je vaše Holy Land. Naše národní literatura je váš 
Holy Bible. Co naši lidé mysleli a učil se stát neoddělitelně tkané do samotné řeči a tradice, 
dokud se nikdo z vás může být nazýván vzdělaný, kdo není obeznámen s naší rasové dědictví.  

Židovští řemeslníci a židovské rybáři jsou vaši učitelé a vaši svatí, s nespočet sochy vytesané do 
jejich image a nesčetné katedrály zvýšil na svých vzpomínek. Židovská dívka je ideální spojené s 
mateřstvím a ženství. Židovský rebel-prorok je ústřední postava ve vaší náboženské vyznání. 
Máme stáhl své modly, zavrhnout svou rasovou dědictví, a nahradit jim našeho Boha a naše 
tradice. No dobytí v historii může dokonce vzdáleně srovnat s tímto vyčištění našeho vítězství 
nad vámi.  

Jak jsme to udělat? Téměř náhodou. Dva tisíce let před téměř v daleké Palestiny, naše 
náboženství se dostala do úpadku a materialismu. Penězoměnce byly v držení chrámu. 
Degenerované, sobecké kněží mulcted naše lidi a rostla tuku. Pak mladý patriotidealist vstal, šel 
o půdu vyzývající k oživení víry. Neměl myšlenku zřídit nový kostel. Jako všichni proroci před ním, 
jeho jediným cílem bylo očistit a oživit starou víru. Napadl kněží a vyhnal penězoměnce z 
chrámu. To přinesl jej do konfliktu s zavedeného řádu a jeho nosných sloupů. Římské úřady, kteří 
byli v obsazení země, se obávat jeho revoluční agitaci jako politické úsilí, aby je vyhnat, zatkli ho 
snažil se ho a odsoudil jej k smrti ukřižováním, společnou formu provedení v té době.  

Následovníci Ježíše Nazaretského, hlavně otroci a chudí dělníci, jejich úmrtí a zklamání, se 
odvrátil od světa a vytvořila se do bratrství pacifistických non-resisters, sdílení vzpomínku na 
svého ukřižovaného vůdce a soužití communistically. Byly to jen nová sekta v Judeji, bez 
napájení nebo důsledek, že ani první, ani poslední.  

Teprve po zničení Jeruzaléma Římany udělali nové krédo přicházejí do popředí. Pak vlastenecký 
Žid jménem Paul nebo Saul dostal nápad ponižuje římskou sílu tím, že ničí morálku nebo jeho 



vojáků s doktrín lásky a nonresistance káže malé sekty židovských křesťanů. Stal apoštola 
národů, kdož dosud byl jeden z nejaktivnějších pronásledovatelů kapely. A tak dobře udělal Paul 
dělat svou práci, která během čtyř staletí velké říše, které se podrobili Palestinu spolu s 
polovinou světa, byla hromada trosek. A zákon, který vyšel z Siona se stalo oficiálním 
náboženstvím Říma.  

To byl začátek naší dominance ve vašem světě. Ale to byl jen začátek. Od tohoto času až vaše 
historie je málo více než boj o ovládnutí mezi své vlastní staropohanskou duchu a naší 
židovského ducha. O polovinu války, velké i malé, jsou náboženské války, bojovaly ohledně 
výkladu jednu věc nebo jiný v našich učení. Vy ne dříve vymanil ze svého primitivního 
náboženského jednoduchosti a pokusil praxi pohanské římské učení, než Luther, vyzbrojen 
našich evangelií, vstal, aby se vy a znovu nastolit naše dědictví. Vezměte tři hlavní revoluce v 
moderní times- francouzský, americký a ruský. Jaké jsou oni, ale triumf židovského myšlence 
sociální, politické a ekonomické spravedlnosti?  

A konec je ještě dlouhá cesta pryč. Stále vám vládnout. V tomto okamžiku vaše kostely jsou 
roztrhané na kusy občanskou válkou mezi fundamentalisty a modernistů, tedy mezi těmi, kdo lpí 
na naše učení a tradic doslova i ti, kteří usilují o pomalými kroky, aby nás vyvlastnit. V Daytonu, 
Tennessee, Bibli-choval komunita zakazuje výuku svého vědy protože je v rozporu s naší staré 
židovské vzhledem k původu života; a pan Bryan, vůdce anti-židovské Ku Klux Klan v 
Demokratické národní shromáždění, činí nejvyšší boj svého života v náš prospěch, aniž by si 
všiml rozpor. Znovu a znovu puritánský dědictví Judeje vypukne ve vlnách jevištních cenzury, 
neděle modré zákonů a vnitrostátní zákaz aktů. A zatímco tyto věci se dějí vám žvanění o 
židovského vlivu ve filmech!  

Není divu, nám vadí? Máme dát ucpat na vašem postupu. Máme vnucováno vám cizí knihu a cizí 
víru, kterou nemůžete polykat nebo strávit, což je v crosspurposes se svým nativním ducha, který 
vás udrží věčně nemocný-at-lehkostí, a které postrádají ducha buď odmítnout, nebo přijmout 
plně.  

V plné výši, samozřejmě, nikdy jste přijali naše křesťanské učení. Ve svých srdcích jste stále 
pohané. Stále milují válku a rytinám a sváry. Stále hrdí na slávě nahé lidské postavy. Vaše 
sociální cítění, navzdory všemu demokracie a všech sociálních revolucí, je stále žalostně 
nedokonalý věc. jen jsme rozdělili svou duši, zmatené své impulsy, ochrnutý své touhy. 
Uprostřed bitvy jste povinen kleknout tomu, kdo vám přikázal, aby nastavit druhou tvář, který 
řekl: "Resist ne zlo" a "Blahoslavení pokojní." Ve své chtíče pro zisk se náhle narušeny vzpomínka 
z Nedělní škola své dny o tom, že starost o zítřek. Ve svých průmyslových bojích, kdy byste rozbít 
stávku bez skrupulí, se náhle připomněl, že chudí jsou požehnaný a že muži jsou bratři v 
otcovství Páně. A jak jste asi vzdát se pokušení, svůj židovský trénink klade odstrašující ruku na 
rameno a vrazí do přetékající pohár z tvých rtů. Vy křesťané nikdy nestane Christianized. Do té 
míry jsme selhali s vámi. Ale my jsme navždy kazí zábavu pohanství pro vás.  

Tak proč byste neměli nám za zlé? Kdybychom byli na vašem místě bychom měli pravděpodobně 
nelíbí víc srdečně než vy nás. Ale měli bychom si dělat žádné kosti o říkám proč. Neměli bychom 
se uchýlit k úskoků a transparentní záminkami. S miliony bolestivě slušných židovských 
obchodníků všude kolem nás neměli bychom urážet vaši inteligenci a naše vlastní poctivost tím, 
že mluví o komunismu jako židovské filozofie. A s miliony těžce pracujících nemajetných 



židovských trhovců a dělníci neměli bychom dělat sami směšné tím, že mluví o mezinárodního 
kapitalismu jako židovský monopol. Ne, měli bychom jít rovnou k věci. Měli bychom uvažovat o 
této zmatené, neefektivní zažijeme kterému říkáme civilizace, to halfChristian poloviny-
pohanskou medley, a- byly naše místa reversed- bychom měli říct, abych vás pointblank: "Pro 
tenhle nepořádek Díky tobě své proroky a Bibli. "  

* * * * *  

Poznámky : (Citace z výše uvedeného se zobrazují tučným písmem.)  

K dispozici budete mít celý příběh v kostce, se uvádí jako stručně a jasně, jak jen je to možné. A 
kupodivu to bylo napsáno Židem. Proč by vyzradit můžeme jen spekulovat, ale snad jeho 
aroganci a nutkání chlubit se světem překonal svého uvážení a jeho přirozený instinkt 
židovského být nevyzpytatelný. Bez ohledu na jeho motivy, podivná věc je, Bílé pohané, 
zejména křesťané, umí číst to desetkrát a stále ještě pochopit plné důsledky toho, co tento 
vychloubačný Žid říká.  

Celá kniha by mohla být napsána na tomto krátkém článku, ale dejte nám jen podtrhují některé 
z více přesvědčivých nároků on dělá.  

Můžete nám vadí, ale nelze jednoznačně říci proč.  

On pokračuje ukázat, že pohané vymyslet každý chatrné tvrzení a obvinění, ale kupodivu 
nedokážou zvednout nejdůležitější důvod ze všech. Židé jsou obviňováni z toho, že kapitalisty a 
komunisty ve stejnou dobu. Jsou obviněni z toho, že pacifistů a iniciátory válek a také příjemci 
těchto válek. My obvinit Židy z rozdmýchává ruskou revoluci. Devastovat otevřeně připouští 
všechny tyto poplatky jsou pravdivé, a že oni byli také tahače francouzské revoluce a americké 
revoluce. Ten otevřeně přiznává, že poplatky v "Protokoly sionských mudrců" jsou v podstatě 
pravda (i když jako typický Žid tvrdí, že jsou "padělek." A "padělání" z čeho? Padělek znamená, 
originál). Hází se na výzvu: Tak co, pokud jsou splněny všechny tyto poplatky? Jsme hloupí 
pohané jsou vinit z maličkosti, ale bojí se vyrovnat skutečný náboj, což je tisíckrát více zničující. 
Jedním z dalších společný důvod, proč jsme pohané tvrdí, nenávist k Židům je, že jsme obviňují z 
křižují "Spasitele," Ježíšikriste.  

Ale pravím vám, vy jste self-podvodníci. Vám chybí buď sebepoznání nebo odvahu čelit 
fakta zpříma a vlastnit až k pravdě.  

Toto tvrzení je tak samozřejmě pravda, že téměř nepotřebuje další komentář. Co říká dál, je 
skutečná podstata problému:  

Vaše skutečné spor s námi není, že jsme odmítli křesťanství, ale že jsme uloženy to na vás.  

Je to tak významná pravda, že by měla být nápisem ve světlech v každém městě, město a osady. 
Přesto většina White goyim bude rázně popírají tuto drtivou katastrofu, která drasticky změnila 
běh dějin a osud bílé rasy, to vše k horšímu. Nejenom, že tyto bláhoví trhanům to popírají, ale 
bude energicky bránit křesťanství, pak ničí a útočí vám, že jste tu drzost ani zpochybňovat jejich 
pomýlené pověru.  



Ale co je to, že ve srovnání s naší ohromující vliv ve svých kostelích, své školy, své zákony a 
vaše vláda, jakož i samotných myšlenek si myslíte, že každý den? ...  

Říká: že foisting židovského vymyslel náboženství, křesťanství, na nás, že jste nastavili tvar 
matrice pro všechny naše myšlenky, ideály, myšlenkami, záměry a cíle. To zahrnuje vládu, školy, 
zákony a základní filozofii každé jiné významné instituce. Zdůrazňuje:  

Nespornou historické spiknutí jsme provedli, z nichž křesťanství je páteří a velký průlom, 
jehož úplný záznam je existující pro každého číst a dále konkrétně poukazuje na to, 
prokazatelném kontrolu nad celou svou civilizaci židovským evangelií.  

Jste nezačal ocenit skutečnou hloubku naší viny.  

To je slabé slovo. Dokud nebudeme C REATORS přišel a vystaven celý JewishChristian-
komunista kontinuitu pomezní židovském spiknutí ke zničení bílé rasy, nikdo, zdá se měl 
integrity (nebo odvahu), aby ještě prozkoumat toto téma. Nicméně, s touto knihou je W HITE M 
" S B Pohledové , to je vše, co pro každého, kdo číst, a s průměrnou inteligencí, pochopit.  

Poté, co ukazuje, že takzvané pohanské řecké a římské civilizace se kterým se základy přírodních 
věd a filozofie (a na základě věčných zákonů přírody, jako je C REATIVITY ) a byli dobře na cestě 
do nespoutané velikosti, on spekuluje:  

Kdo ví, co velký a slavný osud by mohl být váš kdybychom tě sám.  

Je to otázka, kterou jsem také často přemítal a možná odpověď belhá představivost. Měl římská 
civilizace postoupila dalších šestnáct století s pokrokem to dělalo dříve, než to bylo zkažené 
křesťanstvím, technologické, genetické a umělecké úrovně dnes by byl zázrak na pohled. To je 
cílem C hurch O F T HE C REATOR zvednout a pokračovat v pokroku bílé rasy, kde nešťastné 
Římané přestali a nést ji k ještě větší výšky.  

Ale my jsme neměli nechat na pokoji. Vzali jsme tě do ruky a stáhl krásné a štědré strukturu 
jste měli chovány a změnil celý průběh historie. podmanil vám žádným říše vy někdy 
podmaněném Afriky nebo Asie.  

Jak pravdivé a jak katastrofální! To je cílem C hurch O F T HE C REATOR k překonání této hrozné 
trápení na paměti, že před sedmnácti sty Židé vnucený na bílé rasy a opět následovat velký a 
slavný osud Příroda má v obchodě pro nás. Bez ohledu na to, jak dlouho cesta nebo jak těžké 
úkol, to je náš zářící hvězda. Musíme jej následovat, ať se stane cokoliv. Ne cena je příliš vysoká, 
žádná oběť příliš veliká.  

Aniž by plně pochopit, co jsme dělali na vás, jste se stali agenty zeširoka naší rasové tradice, 
nesoucí naše evangelium neprobádaných končin země.  

Bohužel, téměř dva tisíce let později, drtivá většina Bílé gojimu stále nechápe ani to, co Židé 
udělali nám prostřednictvím svého nejúčinnější nástroj, křesťanství, a ještě méně to pochopit, 
co dělají, aby nás dnes. Jedná se o nepokrytý cílem C hurch O F T HE C REATOR , aby to bylo 
naprosto jasné našim White rasové Soudruzi a znovu přivést je zpět k rozumu.  



Židovské náboženství, v té době, byl nevýznamný jedno z mnoha náboženství, které byly 
plovoucí asi v Římské říši. Že se rychle rozpadá ve švech díky své vlastní hnis.  

Před v daleké Palestině téměř 2000 roků, naše náboženství se dostala do úpadku a 
materialismu.  

Bez jejich náboženství, židovské rasy také bude mít brzy rozpadla a zmizela, jak jsme ukázali v 
mnoha jiných částech této knihy. Co zachránil bylo horlivost a obětavost Saula z Tarsu (dále jen 
křesťanů St. Paul) v šíření jedovatého novou víru pohany, je víra pocházející z určitého malé 
židovské sekty (Essenes) a ne přitahovat žádnou zvláštní pozornost, a to zejména ne hlavní 
proud Židů. Ve skutečnosti, Saul, uznává jeho sebevražedný charakter, nejprve pronásledovali 
té sektě, protože nechtěl, aby Židé nakazit s ním. Pak dostal geniální nápad krmení jej k 
Římanům ... To bylo nejvíce fatální a Významným mezníkem v historii bílé rasy a lidstva jako 
celku.  

Pak vlastenecký Žid jménem Paul nebo Saul dostal nápad ponižuje římskou sílu tím, že ničí 
morálku jeho vojáků s doktrín lásky a non-odporu hlásal malé sekty židovských křesťanů. 
Stal se apoštolem pohanů .. ,  

a tak dobře udělal Paul dělat svou práci, která během čtyř staletí velké říše, která podmaněný 
Palestinu spolu s polovinou světa, byla hromada trosek.  

K dispozici budete mít v podstatě. Křesťanství se svými sebevražednými principy soucitu, 
nonresistance, rovnosti a bratrské lásky pro všechny spodinu země, stržen v hromadu trosek 
nejzdravější, mužný a kreativní White říše, která kdy existovala.  

Židovstvo dostal nový výstřel v paži. To udělal obrovskou discovery- sílu náboženství při 
kontrole mysli psy- přítele nebo foe- a devastující dopad, když je špatné náboženství vnucený 
na svých nepřátel ze strany organizovaných, koncentrované úsilí židovského sítě. Jejich nový 
objev rozšířil od náboženství se všemi ostatními formami propagandy.  

To byl náš začátek naší převahy svého světa ... půlku války, velké i malé, jsou náboženské 
války, bojoval ohledně výkladu jednu věc nebo jiný v našich učení ...  

On pokračuje dále chlubit z katastrofální důsledky této zákeřné výuky:  

Máme dát ucpat na vašem postupu. Máme uložila cizí knihu a cizí víru, kterou nemůžete 
polykat nebo strávit, což je u kříže účely s vaší rodné ducha, který vás udrží věčně nesvůj, 
a které vám chybí ducha buď přijmout nebo odmítnout v plné výši.  

To je ukázkovým příkladem toho starého rčení "Dům rozdělený neobstojí" v plném praxi. Žid se 
svým odporným křesťanského vyznání je míchaná mozek bílého člověka s jeho podvodu 
strašidla-in-the-sky. Má zmatený, zmrzačený a rozdělil náš "nativní ducha", kde jsme stymied, 
ochrnutý a stát nazí a bezbranní před našimi nepřáteli. Žid udělal to všechno půjčování ctnost 
na takové sebevražedné myšlenky jako "prodat všechno co máš a dát to chudým", "milujte své 
nepřátele", "odolat ne zlo", "soudit ne" a "nastavit druhou tvář . "On nás posmívá dále se 
budeme navždy kazí zábavu pohanství pro vás.  



Dochází k závěru, tak proč byste neměli nám vadí? Proč vlastně? Měli bychom, a pokud 
budeme mít nějaké mozek odešel vůbec, haldy dire pronásledování a pomstu na nich 
všechno zlo, které mají vnuceného na nás po mnoho tisíciletí. Ten otevřeně říká, že 
samotní Židé nebudou takové pobouření trvat klidně, ale bude reagovat s násilného 
protestu a hlasité agresivní odvetu.  

Ne, my bychom jít rovnou k věci. Měli bychom uvažovat o této zmatené, neefektivní 
zažijeme kterému říkáme civilizace, to polovina-Christian, polovina-pohan Medley, a my 
bychom říci ukážete blank: " Pro tento nepořádek, díky vám, vašim proroků a Bibli. "  

Ve skutečnosti chtěli. Je nejvyšší čas bílé rasy stoupne na člověka, zahraje tuto odpornou 
židovské ucpání z našeho Craw a hodí ji zpět do tváře. Je nejvyšší čas, abychom přijmout 
náboženství naše vlastní, náboženství, které je v souladu s naší rodné ducha, náboženství, který 
není cizí nejlepších instinktů bílé rasy, ale v melodii s ním, a náboženství, které je v ladit s 
věčným přírodním zákonům.  

Takové náboženství nyní máme v C REATIVITY .  

C REATIVE C REDO # 44  

T HE S říběh E MPEROR " S N EW C LOTHES  

Podmanil Trashy židovské literatury. Bílá rasa má tak bohaté dědictví krásného a zajímavého 
literatury vlastní, že to musí být ze své kolektivní paměti, někdy přijaly kýčovitý nepořádek 
židovské literatuře jako základ svého náboženství. Jako Marcus Eli Ravage poukázal na to, 
židovská literatura má devastující účinky na kulturu a historii bílé rasy, a nás podmanil jako 
žádná vojenská přemožitel má vůbec.  

Bílá rasa má nesmírně bohatého dědictví jeho vlastní. Některé z bílého muže v literatuře sahá až 
mnoho staletí předtím, než starý zákon byl kdy byla napsána. Aesop bajky, z nichž několik set 
být ještě existující, se datují do egyptských časů. Jistě moudrost, morální ponaučení, a 
uplatňování těchto lekcí daleko nahradí některý z nesmyslného odpadků o židovských válek s 
neexistujícím kmeny zpět do dnů neexistující Mojžíše. Když čteme příběh v Aesop bajek o psa v 
jeslích, nebo zajíc a želva, lekce řízený domov je jasné, stručné a nestárnoucí. Naproti tomu, 
když čteme příběh o Jonášovi a velrybě ve Starém zákoně, jaké je to možné poučení může každý 
inteligentní člověk pocházet z takové hloupé, nesmyslné příběhu?  

Kdo potřebuje židovskou koše? The White Man má největší bohatství literatury jakékoliv rasy, 
který kdy žil. Nad rámec těchto velkých a nevyznamenaný spisovateli jako Shakespeare, Goethe, 
Schiller Tennysona, a tisíce jiných, White Man má také hojnost folklóru ve všech jazycích. Kromě 
Aesop bajek, které se datují do starověku, máme Grimm pohádky Anderson pohádky, norština a 
germánské legendy, bohatství mýtů v řecké a římské antologie, a řada dalších. Jak naprosto 
hloupé se uchýlit k špinavé židovské literatury!  

To je jeden absurdní situace C hurch O F T HE C REATOR prostředky k nápravě.  



Důvěřivost mas. Jako změnu tempa a ukázat, jak mohou být lidé stampeded do přijímání a 
předávání dobře podporoval zvěsti, chceme tady se týkají příběh "Císařovy nové šaty" od Hanse 
Christiana Andersena. Příběh, doufám, pomůže vysvětlit, jak naivní lidé jsou obecně a že tato 
důvěřivost umožnila Žida Euchre naše lidi, aby přijali a podpora židovsko-křesťanské Bible, faul 
kus literatury, která udělala více plést, zmást a devastovat bílá rasa než jakákoli jiná kniha v 
historii bílé rasy. Zde je příběh Císařovy nové šaty.  

T HE E MPEROR ' S N EW C LOTHES  

Před mnoha lety tam byl císař, který byl tak příliš ráda nové šaty, které strávil všechny své peníze 
na ně. Staral se nic o jeho vojáků, ani pro divadlo, ani pro jízdu v lese s výjimkou kvůli předvádí 
své nové šaty. Měl kostým pro každou hodinu dne. Místo toho říká, jak člověk dělá o jakékoliv 
jiné krále či císaře, "On je ve své poradní síni," lidé tady vždycky říkal, "Císař je v šatně."  

Život byl velmi gay ve velkém městě, kde žil. Zástupy cizinců přišel na návštěvu každý den, a mezi 
nimi jeden den dva podvodníci. Dali sami sebe tak, jak tkalce a řekl, že ví, jak se utkat 
nejkrásnější látky lze představit. Nejenže byly barvy a vzory neobvykle jemné, ale šaty, které byly 
vyrobené z této tkaniny měla zvláštní kvalita stává neviditelný pro každého člověka, který se 
nevejde do kanceláře, kterou držel, nebo kdo byl neskutečně nudný.  

"To musí být skvělé oblečení," pomyslel si Císař. "Tím, že na sobě měl bych být schopen zjistit, 
které muži v království mém nevybaven na svých místech. Budu rozlišovat mudrce z hlupáků. 
Ano, určitě je třeba objednat některé z těchto věcí, které mají být tkané pro mě. "  

Zaplatil dva podvodníci spoustu peněz předem, aby mohli začít svou práci najednou.  

Neměli smířit dva tkalcovské stavy a předstírala, že tkát, ale neměli nic společného na svých 
raketoplánů. Na počátku žádali o množství nejjemnějšího hedvábí a nejčistší zlatou nití, z nichž 

všichni dali do svých tašek, zatímco oni pracovali pryč na prázdné stavy hluboko do noci.  

"To bych rád věděl, jak tyto tkalci jsou stále na jejich hadrem," pomyslel císař, ale cítil trochu 
divně, když uvažoval, že každý, kdo byl hloupý nebo nevhodné k jeho postu by nebyli schopni to 
vidět. Určitě si myslel, že nemusí mít žádné obavy o sebe, ale přesto si myslel, že by poslal 
někoho jiného první vidět, jak to bylo dostat dál. Všichni v městečku věděl, jaký úžasný výkon ty 
věci má k dispozici, a všichni byli nervózní vidět, jak hloupě jeho soused byl.  

"Pošlu můj věrný starý ministrovi tkalců," pomyslel si Císař. "Bude nejlépe vidět, jak se věci 
vypadá, protože je chytrý člověk a nikdo plní své úkoly lépe než on dělá."  

Takže starý dobrý ministr vešel do místnosti, kde seděli dva podvodníci pracují na prázdném 
stavu.  

"Nebe nám pomůže," pomyslel starý ministr, otevřel oči velmi široký. "Proč, nevidím vůbec nic!" 
Ale on vzal pozor, aby se to tak říct.  



Oba podvodníci prosil, aby byl dost dobrý krok trochu blíž a zeptal se, jestli si nemyslí, že je to 
dobrý vzor a krásné zbarvení. Poukázali na prázdném stavu. Chudák ministr zíral tak silně, jak 
jen mohl, ale nemohl nic vidět, protože samozřejmě nebylo nic vidět.  

"Panebože," pomyslil si. "Je možné, že jsem blázen? Nikdy jsem si myslel, že ano, a nikdo to musí 
vědět. Jsem nehodí k mému příspěvku? To se nikdy udělat, aby se říci, že nemohu vidět věci. "  

"No, pane, nevíte nic o věci říkat," řekl ten, kdo byl předstíral, tkát.  

"Ach, to je beautiful- docela okouzlující," řekl ministr, dívat se skrz brýle. "Takový vzor a takové 
barvy! Určitě říci císaři, že mi ty věci potěší moc. "  

"Jsme potěšeni, že to říkáte," řekl podvodníky, a pak jmenoval všechny barvy a popsal zvláštní 
vzor. Starý ministr věnoval velkou pozornost tomu, co řekli, aby bylo možné ji opakovat, když se 
dostal domů k císaři.  

Pak podvodníci pokračoval požadovat více peněz, více hedvábí a více zlata, aby mohl pokračovat 
ve tkaní. Ale oni dát to všechno do vlastních kapes. Ani jediný pramen nebyl vůbec dán do 
tkalcovského stavu, ale šli dál jako předtím, tkaní na tkalcovském stavu prázdné.  

Císař brzy poslal další věrného úředníka vidět, jak se věci byl nástup a pokud to bude brzy 
připraven. To samé se stalo na něj jako na ministra. Podíval se a podíval se, ale protože tam byl 
jen prázdný tkalcovský stav, mohl vidět vůbec nic.  

"Není to krásný kus věci?" Zeptal se oba podvodníci ukazovat a vysvětlovat krásné vzoru a 
barvy, které nebyly tam být viděn.  

"Vím, že jsem blázen," pomyslel muž, "tak to musí být, že jsem nevhodné pro můj dobrý post. Je 
to velmi podivné, ačkoli. Nicméně, člověk nesmí nechat zdát. "A tak chválil věci neviděl, a ujistil 
je o jeho radosti v nádherné barvy a originalitu designu.  

"Je naprosto okouzlující," řekl k císaři. Všichni v městečku mluvil o této nádherné věci.  

Nyní se císař myslel, že by to rád viděl, když to bylo ještě na tkalcovském stavu. Takže, 
doprovázen řadou vybraných dvořanů, mezi nimiž byli dva věrní úředníci, kteří už viděli 
imaginární věci, šel navštívit vychytralí podvodníci, kteří pracovali pryč tak těžké, jak vůbec 
mohli v prázdném stavu.  

"Je to nádherné," řekl Důvěryhodné úředníky. "Vidět pouze, Vaše Veličenstvo, to je design! Jaké 
barvy! "A ukázal na prázdnou tkalcovský stav, neboť každý si myslel, nepochybuji o tom, že 
ostatní mohli vidět věci.  

"Co?" Pomyslel si Císař. "Nevidím vůbec nic. To je hrůza! Jsem blázen? Mám nehodí být 
Emperor? Proto, nic horšího se může stát i mně! "  

"Ach, to je krásné," řekl Císař. "Má to mé nejvyšší souhlas." A pokýval uspokojení, když se díval 
na prázdném stavu. Nic by ho přimět říci, že nemohl nic vidět.  



Celá souprava se díval a díval se, ale neviděl nic víc než všichni ostatní. Nicméně, oni všichni 
zvolal s Jeho Veličenstvem, "Je to velmi krásné." A oni mu poradil, aby nosit oblek vyrobený z 
této nádherné tkaniny u příležitosti velkého průvodu, který se právě chystal uskutečnit. 
"Velkolepý! Úžasný! Výborně! "Šel od úst k ústům. Všichni byli stejně z něj velikou radost. Císař 
dal každému z darebáků o řád rytířství se nosí ve svých dírek a titulem "Pánové Weaver."  

Podvodníci posadil celou noc před dnem, kdy se průvod se měla uskutečnit, hořící svíčky 
šestnáct, aby lidé mohli vidět, jak úzkostlivě se k nim dostat Císařovy nové šaty připraven. Oni 
předstíral vzít věci z tkalcovského stavu. Oni vystřihněte ve vzduchu s obrovským nůžkami, a oni 
sešívané pryč s jehlami bez nití v nich. Nakonec řekli: "Teď Císařovy nové šaty jsou připraveni."  

Císař se svými dvořany největších šel k nim sám, a oba podvodníci zvedl jednu ruku ve vzduchu, 
jako kdyby byly něco drželi. Řekli: "Podívejte se jedná o kalhoty. Jedná se o srst. Zde je plášť, "a 
tak dále. "Je to tak lehké jako pavučina. Jeden by si mohl myslet, kdo nemá nic, ale to je velmi 
krása tom. "  

"Ano," řekl všechny dvořany, ale nemohli nic vidět, protože tam nebylo nic vidět.  

"Bude Vaše císařské Veličenstvo být laskavě potěšením sundat šaty?" Řekl podvodníci. "Pak 
můžeme dát na nové, tady před velkým zrcadlem."  

Císař sundal všechny své šaty a podvodníci předstíral, že mu jeden článek šatů po druhé z těch 
nových, které oni předstírali, že dělat. Oni předstíral, že k upevnění něco kolem pasu a uvázat na 
něčem. To byl vlak, a císař se otočil kolem dokola před zrcadlem.  

"Jak dobře Jeho Veličenstvo vypadá v nových šatech! Jak se stává, že jsou! "Vykřikl všechny lidi 
kolo. "To je design, a jaké barvy! Jsou to nejkrásnější šaty. "  

"Vrchlíku čeká venku, které má být přeneseno Vaším Veličenstvem v průvodu," řekl mistr 
ceremonií.  

"No, já jsem zcela připraven," řekl Císař. "Copak oblečení skvěle dobře?" Pak se otočil opět před 
zrcadlem, takže by měl zdají být při pohledu na tyto velké věci.  

Komorníky, kteří měli nést vlak sehnul a předstírala, že ji zvednout ze země s oběma rukama a šli 
spolu s rukama ve vzduchu. Oni se neodvažoval nechat zdát, že oni nemohli nic vidět.  

Poté císař kráčel v průvodu pod nádherným baldachýnem, a všichni v ulicích a na okna zvolal: 
"Jak krásné Císařovy nové šaty jsou! Co skvělý vlak! A se hodí k dokonalosti! "Nikdo by nechal se 
zdálo, že nic neviděl, protože pak by neměl být fit pro své funkci, jinak byl blázen.  

Žádný z císařových šatů byla tak úspěšná.  

"Ale on nemá nic," řekl malé dítě.  



"Ach, poslouchat nevinný," řekl jeho otec. A jedna osoba šeptal do druhého, co dítě řekl. "On 
nemá nic společného on- dítě říká, že nemá nic na!" "Ale on nemá nic společného sebou!" 
Vykřikl nakonec všechny lidi.  

Císař se svíjel, protože věděl, že je to pravda. Ale myslel, "Průvod musí jít dál teď." A tak držel 
sám tužší než kdy jindy, a komorníci zvedl neviditelné vlak.  

* * * * *  

Zpět na Sanity. Jako malé dítě poukazuje na zřejmou pravdu, my o C hurch O F T HE C REATOR 
chtějí poukázat na zjevnou pravdu o židovských "strašidel na obloze" podvodu. Spuštěním 
celosvětové hnutí chceme vést bílé rasy zpět na zdravý rozum a křiku unisono: "Ale on nemá nic 
společného sebou!"  

V další kapitole se chceme dále a přitom vést naše lidi zpět k rozumu, pravdě a ke spáse 
zkoumat tento podivný jev pověr a důvěřivosti.  

C REATIVE C REDO # 45  

S UPERSTITION A G ULLIBILITY - T HE CHILLES H úhoře W HITE R ACE  

Strange Slabost bílé rasy. Za poslední dva tisíce let, dva negativní vlastnosti v myslích bílé rasy 
mají možná způsobil to více škody než kterýkoli jiný. Tyto dvě vady jsou její zranitelnost vůči (a) 
pověr, a (b) důvěřivost. Ne, že bílá rasa je náchylnější na tyto nedostatky mysli než bláto 
závodů. Vůbec ne. To je dokonce méně pravděpodobně ano, ale důsledky těchto nedostatků 
pro velmi pokročilé bílé rasy byly tisíckrát víc katastrofální než u bláta národů. Tyto dvě dětinské 
a hloupé vlastnosti jsou obzvláště podivné a ponižující pro vzácného bílého závodu, jehož 
mentální, kulturní, kreativní a produktivní schopnosti se ukázaly jako doposud lepší než 
jakékoliv a všech bláta závodů na, není srovnání.  

Co je to pověra? Co je důvěřivost? Jsou propojeny?  

Důvěřivost nastane dříve. První Vezmeme-li poslední otázku; jsme zjistili, že, aby bylo pověrčivý 
je to být naivní per se. Nicméně, osoba může být naivní v některých dalších oblastech, aniž by 
byl pověrčivý.  

Svět Spooks. Superstition v podstatě znamená věřit v nadpřirozené "světě", to znamená, že svět 
mimo Příroda a její zákony. Primárně se tyto víry se točí kolem "světa" duchů duchů a strašidel, 
což znamená v podstatě totéž, a jako termín výsměchu budeme odkazovat na celý tento 
nepořádek duchů a strašidel jako "strašidel". Tento svět strašidel je dále rozšířila do hodných a 
zlých; do "svatý" duchy, bohy, bohyně, Na anděly, seraphins; a "špatné" Strašidla, lucifers, 
čarodějnice, démoni, ďáblové, a hostitel. dalších menších strašidel. Pole démonologií je celý 
předmět sám o sobě o tom, které byly napsány celé svazky knih idiotský. Netřeba připomínat, 
že nikdo snad kromě uprchlík z ořechů domě nikdy neviděl "démona." Pokud jde o bohy v 
tomto strašák světě, někteří autoři katalogizovány tolik jako 30.000 jednotlivých bohů, že 
pověrčivý a naivní lidstvo vymyslel, klaněli se a bláhově věřil v průběhu tisíciletí.  



Vymyslel, Unreal svět. Zřejmě tento "druhý svět" je svět, který má svou vlastní sadu 
neuspořádané zákonů vyhrazených pro strašidel a duchů. Je zřejmé, že jsou v rozporu a 
vzdorovat přírodních zákonů. Nikdo Zdá se, že obtěžoval definovat, za jaký druh zákonů tyto 
strašidla pracovat, a něco jde, jak se zdá. Stejně jako ve všech pohádkách tyto strašidla může 
vytáhnout cokoliv "zázraky" 'z klobouku, že přes aktivní představivost může otěhotnět. Oni 
zřejmě existují ve světě, na rozdíl od skutečného vesmíru, na rozdíl od reálného světa.  

Není sebemenší důkaz. Nejneuvěřitelnější fakt o celé této strašit svět bohů, démonů, andělé, a 
to, co mají ti, je to, že není sebemenší důkazy na podporu jejich existenci, s výjimkou fantazie v 
myslích pověrčivý a naivní.  

Oběti důvěřivost. Ta věta docela dobře vysvětluje význam důvěřivosti, jako by to vůbec 
zapotřebí nějaká vysvětlení. Důvěřivost, v podstatě znamená věřit, mít víru v něco, co není tak, 
a navíc, něco, pro něž neexistuje žádný důkaz, nebo alespoň nedostatečný důkaz ospravedlnit 
naši důvěryhodnost. Přesto podivné, jak se může zdát, v dnešní moderní a vědeckém světě, ani 
důvěřivost ani pověra opadla hodně přes který z temného středověku, kdy tyto odchylky dvojče 
mysli bujela.  

Inteligentní nejsou imunní. Stejně tak důvěřivost a pověrčivost výhradní doménou hloupí a 
nevzdělaní, ačkoliv existuje silný vztah k "chudým v duchu." Křesťané, kteří budou Škoda, že 
"chudý, oklamaný" Hindu k domněnce, krávy jsou svatý, budou samy o sobě pevně držet a 
nekritická jejich "víru." a v podstatě jejich víra se skládá ze své víry ve vlastní značky strašidel, 
duchů "svatých" a démony. Budou přísahat na "svatá" bible a jejich víra ve všech směšných 
příběhy svých oblíbených strašidel na obloze, ze "koláč-in-the-sky-kdy-you-die", nebo o tom, jak 
budete "fry- in-the-sky-kdy-you-zemřít, "a celý zbytek této hloupé nesmysly. Kupodivu, i 
některé jinak inteligentní muži a ženy propadat tento druh pověry, dokonce chlubit, jak velký a 
nádherný je jejich "hluboké a neutuchající víra" v této hloupé nesmysly, když oni by měli vědět 
lépe.  

Nepodložená "Faith" Bez ctnosti. Tak ať nám prozkoumat slovo "víra" ve svých vlastních 
náležitosti. Webster má několik definic. Jeden nejvíce přesvědčivý do našeho diskurzu je ten, 
který popisuje "víry. Pevné nebo nekritická víra v něco, pro něž neexistuje žádný důkaz," že to 
všechno docela dobře říká, ale budeme dále tie dolů. Vzhledem k tomu, "důkaz" je opravdu 
diskutabilní závěr a existuje (jako je krása) jen v očích pozorovatele, bychom říci, že víra má 
pevné nebo bezvýhradnou víru v něco, pro který existuje jen málo nebo žádné smysluplné 
důkazy, a proto, ani si zaslouží, nebo si zaslouží náš souhlas. Například, tam je dobrá a 
dostatečné důkazy o tom, že dvě a dvě jsou čtyři. Neexistuje žádný důkaz, který věří, že to je 
sedmnáct. Proto osoba, která přichází k závěru, že dvě a dvě jsou čtyři dorazí racionální závěr. 
Osoba "raději věřit" jako "záležitost víry", že to dělá sedmnáct je iracionální a člověk věřit dvě a 
dvě je sedmnáct let, protože mu bylo řečeno věřit svým knězem je tak naivní a iracionální.  

Úrodná pole pro Con-Men. Kolem těchto ubohých nedostatky lidské mysli-pověr a gullibility- 
byly vybudovány obrovské říše a Unholy nástavby zvané náboženství , které trápí lidstvo od 
úsvitu dějin. To je částečně pochopitelné, že primitivní divoch, je hloupý, ignorant a postrádají 
porozumění a jehož uvažování síly byly velmi omezené, would.make potácející se pokouší se 
vysvětlit jevy přírody, jevy nemohl pochopit. Vzhledem k tomu, že se ani nashromáždil dostatek 
faktů, ani neměl inteligenci správně interpretovat a korelovat to málo zdání faktů, které měl, 



vzal zkratek vysvětlit jevy světa kolem sebe. Přes strach z neznámého, protože jeho nedostatku 
rozumu a porozumění, protože byl samozřejmě pověrčivý, primitivního člověka pojaté bohů a 
duchů o něm, že on věřil řízené události a kontrolují svůj osud.  

30.000 Spooks. Primitivní divoch vynalezl boha nebo ducha nebo strašidlo pro všechny rozmary 
přírody. Tam byl déšť lihoviny, blesky bozi, mořské bohy, duchy v vodopády, bohové války, 
bohové fertility- gods- strašidel a spirits- z nichž nejméně 30000 byly katalogizovány s některými 
podnikavých duší. Plodnost lidské mysli vyčarovat strašidel je téměř nekonečná a byl jedním z 
jeho nejtrvalejších a vášni přidalo v průběhu věků.  

Stal se Slave k jeho vlastnímu výmyslů. Naneštěstí pro lidstvo, primitivního divocha také věřil, že 
tyto strašidla měl libovolný, arbitrární a neomezenou kontrolu nad jeho blaha a osudu. 
Nevyhnutelně další vývoj byl, že skrze strach a bázeň z těchto spooks- strašidel on sám vytvořil 
ve své mysli, začal obrátit se na tyto imaginární strašidel. Snažil se jim lichotit, mluvit s nimi, aby 
je uklidnit, aby Pow vlek s nimi, modli se k nim a obecně, ať jeho posedlost s nimi dominují jeho 
život. Některé primitivní společnosti, (a někteří ne tak primitivní), stal se tak posedlá strachem a 
uklidnění jejich vrozené strašidel, že oni se stali hlavním zájmem o své myšlenky, času a energie.  

Organizovaný podvod. Naneštěstí a nevyhnutelně, tam jsou vždy ti darebáci, kteří byli natolik 
chytrý vidět skrz falešné zprávy o strašidel a využít situace. Výsledkem je, že organizované 
náboženství vyvinutý, obsluhují pevně organizované kněžství, kteří byli nyní v pozici, kdy zesílit 
obavy své poddané "tajemných strašidel, udržovat takové pověry, a tím organizování, řízení a 
fleece své nešťastné oběti.  

Křesťanství Největší Swindle ze všeho na bílé rasy. V podstatě se jedná o vývoj "Strašidla na 
obloze" podvodu dodnes. To platí nejen o divokých Fidži Islanders dneška, ale stejně tak 
křesťanského náboženství. Bohužel se jedná o druhý základní náboženstvím bílé rasy dnes 
roztříštěná a roztříštila jako že náboženství může být.  

Židé měli smysl. To je obzvláště těžké uvěřit, že bílá rasa, jsou stejně inteligentní a pokročilé jak 
to je, že by ještě být zapleteni ve stejném pověrčivé víry v strašák světě jako jsou ty primitivní 
divoši dneška, nebo jako byli naši předkové aborigine minulých věků. To je ještě nešťastné pro 
bílého muže, že tato kontrola nad jeho mysli skrze víru v strašidel by měla být vnucená mu jeho 
smrtelných nepřátel, zrádný Žid. Ano, to byl věčný parazit na zadní části lidstva, Žid, který napsal 
bílý muž má takzvanou "Svatou knihu," vynalezl jeho náboženství pro něj šířeny a první 
vypěstované ji mezi Římany a nyní se otrávil bílého muže mysl s touto primitivní, jedovatý 
pověry za účelem kontroly jeho mysl, řídit svůj osud, a zničit velkou bílou rasu sám. Jak jsme 
ukázali v předchozí kapitole, Žid Marcus Eli Ravage dokonce chlubí o tom.  

Více než 20 miliard dolarů ročně udržovat tuto podvést. Jaká ironie! Jak tragické! Jak hloupé z 
nás podlehne této hloupé Spooks-in-the-sky příběhu, pro zachovávání, jehož bílé rasy je 
schváceno ve výši více než 20 miliard dolarů ročně ve Spojených státech osamocený. To 
nezahrnuje nepřímé škody udělat, aby se nám zhoršení naši schopnost myslet, škody za 
následek ztrátu času stráveného v židovských domech strašák uctívání zvaných kostelů, 
poškození provedeno v nás odklonění od našeho hlavního účelu v životního přežití, expanzi a 
rozvoj naší vlastní rase a prosazování našich vlastních nejlepších zájmů. * * * * *  



Křesťanství relativně nedávný Postižení. V souladu křesťanské náboženství do správné 
perspektivě, musíme v první řadě pamatovat, že bílá rasa vytvořila civilizaci dávno předtím, než 
křesťanství vůbec přišel. Velký (bílá) egyptská civilizace existovala plně tři tisíce let předtím, než 
křesťanství zvedl svou ošklivou hlavu. Ve skutečnosti v době, kdy vzhledu křesťanství Egypťanů 
byli dobře na cestě k rozpadu, protože dovolil jejich genofond, aby se stal otráven smícháním s 
černými Nubians na jih.  

Fénický civilizace, perský, Mycenean, řecký a veliký římská civilizace, vše bílé, vše dařilo dlouho 
předtím, než křesťanství vetřel na jejich pohanské krásou. Křesťanství rozhodně nevytvořil 
civilizaci, ale spíše ji stáhl dolů a rozpadal se do toho dlouhého a nešťastného období známého 
jako temna.  

Bílá rasa dlouho předcházel civilizaci. Druhá věc, kterou musíme mít na paměti, je, že bílá rasa 
se etablovala jako biologicky rasové subjekt nejen tisíce, ale desítky tisíc let, než to bylo vůbec 
civilizované. A to je podstata problému: my,  

Bílá rasa, byl biologický entity- Byli jsme Bílé rase dlouho předtím, než buď civilizace, nebo 
křesťanství objevil na tváři této planety. A to, můj drahý Bílé rasové soudruzi, je nejdůležitější, 
nejcennější, nejtrvalejší skutečnost naší existence.  

* * * * *  

Onemocnění mysli. Už jsme ten příběh někde jinde řekl v této knize, jak Židé vymysleli 
křesťanství a vnucený ji Římané, aby je zničili. To je účel této kapitoly je ukázat, jaká část pověra 
a důvěřivost hráli v pomáhání Žid přinést o této nemoci mysli zvané křesťanství. Je to naše 
Dalším úkolem, aby se naše Bílé Rasové Soudruzi si vědom skutečnosti, že inteligentní, protože 
mohou být, oni nejsou imunní vůči této historické chybu, která sužuje lidstvo od primitivního 
divocha s pokročilou civilizaci bílého muže dnes.  

Proto pojďme si uvědomit, že příběh "strašidla-in-the-sky", jak je uvedeno křesťanstvím, 
mormonismu, nebo jakékoliv jiné náboženství, je to začarovaný podvod a podvod; že se jedná o 
primitivní vhazování zpět k pověrám našich divokých předků; že se jedná o nebezpečnou 
postižení mysli.  

Musí vypracovat zřetelný Line. Pojďme si naše myšlení křišťálově čisté a rozlišovat mezi realitou 
a fantazií. Pojďme nakreslit ostré, zřetelné hranice mezi skutečným světem a světem fantazie. 
Je to právě tato schopnost rozlišovat mezi realitou a fantazií, která rozlišuje rozumných, 
racionální lidi z šílenství. Mnoho vězňů z šílených azylů kdysi mohla být velmi inteligentní lidé. 
Ale jakmile jejich racionalita se člení na skutečnost, že již znát rozdíl mezi tím, co je skutečné a 
co je snění, fantazie, iluze, noční můry, lihoviny, Spooks přízraky a další výplody fantazie, pak 
jsou šílené.  

Když mluvíme o duševně nemocné, musíme si uvědomit, že existují různé stupně a že někteří 
lidé jsou podivně duševně nemocný pouze v určitých oblastech. Musíme také rozlišovat mezi 
těmi lidmi, kteří mají normální inteligenci, nebo lépe, a těmi, kteří se narodili idioti nebo idioty 
na prvním místě. Nejsme zde zabývá druhá, pro koho tam nikdy byla nějaká naděje nebo 
budoucí na prvním místě. Jsme znepokojeni naší bílé rasové soudruhů, kteří mají dostatek 



inteligence, ale prostřednictvím náboženství Spookcraft (takový jako křesťanství) měli jejich 
mysl pokřivené, kde nemohou rozlišit mezi skutečným světem a světem fantazie (strašidel-in-
the obloha).  

Mass Insanity. My C REATORS kategoricky považují příběhu "strašidla-in-the-sky", jak blázen a 
nereálné, a křesťanství samo o sobě, jako masové šílenství, velkoobchodní podvodu.  

Miliony fiktivních nároků, které nemohou být vyvráceny. K této sazbě naše pokřesťanštěné 
obětí bude hodit tuto výzvu se na nás: nelze dokázat, že tam nejsou žádné Holy Ghosts na 
obloze, že tam není bůh, nebo nebe nebo peklo, nebo že Ježíš Kristus nežili na zemi, byl 
ukřižován, vstal z mrtvých, byl vzkříšen, se vrátil do nebe, atd.  

Důkazní břemeno na strany potvrzujíce. Na to bychom C REATORS odpověď: nemusíme 
dokazovat, že vaše tvrzení, svůj snový svět, je čistá fantazie. Nemáme dokázat, že svět strašidel, 
duchů a démonů neexistuje. Pokud existuje, důkazní břemeno je na vás, a za pět tisíc let, že 
lidská rasa buduje civilizaci, nemáte produkoval jednu sebemenší důkaz, že jakýkoli soud bude 
uvažovat o platný důkaz o existenci strašák světa. Soudy (a rozumných lidí) si uvědomili jádro 
argumentu, že důkazní břemeno je na potvrzujíce strany (to je, dělat nárok) Není strana popírá. 
Například, pokud vás někdo obviní z toho, že sexuální odchyluje, je až do potvrzujíce strany 
(dělat nárok) prokázala, spíše než jít do krajnosti, aby prokázat jejich tvrzení není tomu tak. 
Dokonce i když jste jít do krajnosti charakteru svědectví, etc., stále nemohli prokázat jejich 
náboj byl falešný. Z jejich strany by nevykazovala žádné důkazy, jen dělal nárok. Proč byste měli 
být dán k důkazním snaží vyvrátit jejich tvrzení? Není to logičtější, že předtím, než potřebuje 
jakýkoliv nárok být dokonce považován, natož být vyvrácen, že strana, která podává žalobu je 
třeba nejprve předložit smysluplné důkazy na podporu svého tvrzení?  

Romans uznán Tento princip před 2400 lety. Ano, každý čestný soud ve světě se shoduje na 
tomto samozřejmý předpoklad. Břemeno důkazu je na potvrzujíce strany (uplatňujícího 
pohledávku), které nejsou stranou popírá. Tak logické a samozřejmé je to princip, že první 
Římané, kteří byli praktický, inteligentní a realistické, jak brzy jak 450 BC zapuštěný tento 
princip ve svém základním kódu práv. Dvanáct desek, základem římského práva na tisíc let, řekl 
v části: důkazní břemeno je na potvrzujíce strany, nikoli strana popřít. Tato zásada je stále jako 
zvuk dnes jako to bylo před více než dvacet čtyři století, kdy Římané položil ho jako základ práva 
a zdravého rozumu.  

Víra prázdno důkazního řízení. Uplatnění tohoto principu do davu, který tvrdí, že jsou špioni na 
obloze, je na nich, aby poskytnout nezvratné důkazy, spíše než aby divokou nárok, a napadat 
nás "vyvrátit" ji. Když jsme C REATORS čelit těmto pie-in-the-sky křesťanů s logikou, že není na 
nás, abychom vyvrátit jejich hokus-pokus tvrzení o svých strašidel na obloze, ale na nich, aby 
předložila tvrdý smysluplné důkaz, oni pak ustoupit na novou obrannou linii. Jejich argument 
pak zní asi takto: Nemůžu uvěřit tomu, co chci, a vy můžete věřit tomu, co chcete.  

Rozlišování mezi realitou a fantazií. To je pravda. Jsme nepopírám komukoli právo věřit v cokoli 
budou chtít. Oni mohou dopřát v jakékoliv fantazie o strašidel na obloze, pokud uznají za 
vhodné. Na druhou stranu, pokud si myslíme, že již překročila meze zdravého rozumu ve své 
posedlosti o neexistující strašidel na obloze, budeme soudit na ně, stejně bychom o jakékoliv 
jiné vězně v ořechů dům, který bohužel již nemůže rozlišovat mezi realitou a jeho svět fantazie. 



a to je ten pravý dělící čára mezi smyslech a duševně nemocný. Existuje řada lidí v ústavech, 
kteří mají nebo měli najednou, vysokou inteligenci. Hlavním poruchový jejich mysli, je to, že již 
nemůže rozlišovat mezi realitou a fantazií. A to je přesně ten případ s strašák milující křesťanů. 
Ty bláboly o jejich Super-Spook na obloze, prosit ho, aby jim byla poskytnuta zvláštní laskavostí, 
chránit je před zlem, zachránit své duše z (i imaginární) ohnivé jámy, modli se a držet dlouhé 
(jedna cesta), rozhovory s jejich imaginární strašidlo ( nebo strašidla) v nebi, když se dostanou 
rovnocennou reakci v případě, že mluvili s horkou skálu.  

Sanity- naladěn na reality. My C REATORS zaujmout stanovisko, že některé ze základních 
vyčleňuje ze zdravého rozumu je být schopen rozlišovat mezi realitou a fantazií, aby byl 
schopen logicky a racionálně myslet a založit to všechno myšlení a logiky na smysluplné důkaz. 
my navíc zaujmout stanovisko, že budeme oponovat, vystavit a odsoudit ty, kteří v našem 
dobrém úsudku se chovají a vykládat o světě fantazie spookcraft, stejně jako by se jednalo o 
šílené jakéhokoli jiného subjektu. Skutečnost, že se oblékají své šílenství v all-inclusive pláštíkem 
"náboženství" se nebude kupovat žádnou imunitu, pokud jde o nás.  

Strašidla na obloze Swindle je Mass Insanity. Považujeme tyto příběhy strašák-in-the-sky jako 
masové šílenství, ať jdou pod rouškou křesťanství nebo jiného záminkou. Budeme obzvláště 
agresivní a artikulovat o naší opozici, pokud vidíme, že shovívavost v takovém nesmyslu je 
škodlivé pro naše drahocenné bílé rasy. My C REATORS Domníváme se, že tento svět je jediná, 
která naše plemeno člověka někdy obydlený, a v dohledné budoucnosti, kdy bude. Věříme, že 
tento svět a vesmír je skutečné a že v tomto vesmíru této planety Země je náš domov a náš 
jediný domov, a to nám sluší, aby co nejvíce z toho. Věříme, že to všechno proto, že důkaz je 
skutečný, smysluplný a ohromující, že je to tak. Na druhé straně, tam není scintilla důkazu o 
vlasy přitažených pohledávek křesťanů že existují strašidla na obloze poletování kolem, číhá 
přes rameno, psaní poznámek na každý náš pohyb a kontrolu náš osud na zemi. Neexistuje ani 
sebemenší smysluplné důkazy pro tvrzení, že tyto strašidla na obloze bude degradovat naše 
duše do ohnivé jámy nebo nějakou vágní nebe po naší smrti. Takové hloupé tvrzení jsou 
založeny pouze na mýtů, lží a doslechu, který by byl vyhozen z jakéhokoliv soudu jako 
nesmyslné a nepřípustné doslechu. Nikdo, nejméně ze všech křesťanů samotných, neví, kdo 
napsal všechny ty hloupé odpadky o strašidel-in-the-sky.  

Katastrofální bílé rasy. K strašidla na obloze příběhu by bylo směšně legrační pro nás C REATORS 

, neměl ani důsledky této nemoci mysli bylo katastrofálně katastrofální pro blaho bílé rasy, jako 

Marcus Eli pustošit již dříve poukázal V předchozí kapitole. Vzhledem k tomu, nikdo neví, kdo 

napsal židovsko-křesťanské bible, my víme, že to bylo napsáno našich smrtelných nepřátel, 

zrádné Židů. Jak a proč se používá křesťanství ke zničení velkého a ušlechtilého římskou civilizaci 

jsme již podrobně v předchozím kapitola- tragický příběh, který dělá zajímavé čtení opravdu. 



C REATIVE C REDO # 46  

G ULLIBILITY R ating Q UIZ  

Aby bylo možné dostat své přátele, aby zastavit a přemýšlet o duševní pasti byly vedly do 
židovskou křesťanství a jiných propagandu, připravili jsme řadu předních otázek. Mělo by být 
nástrojem nejen vystavovat svou důvěřivost, ale také si uvědomil, jak jejich mysl přeplněná s 
archaických pověr. Stručně řečeno, měl by sloužit jako prvotní protijed v dlouhém procesu 
detoxikaci mysli dlouhou nahromaděných odpadků a nečistot.  

Zde jsou některé špičaté otázky se můžete zeptat:  

Věděli jste jednou věří v Santa Clause?  

Kde jsi vzal takovou myšlenku?  

Jak dlouho se tento koncept byl kopání kolem?  

Santa Claus skutečné, nebo jen výplodem představivosti?  

Kdy jste přestal věřit v Santa Clause?  

Co vás přimělo změnit názor?  

Byl jste naštvaný na kluka, který soubor, který rovnou? (G) Pokud jste byli?  

Věděli jste kdysi přesvědčeni, že příběh o velikonoční zajíček, kterým se velikonoční vajíčka?  

Kde jsi vzal příběh ze na prvním místě?  

Myslíte si stále věří, že příběh?  

Jako myšlení dospělého Don ' t si myslíte, že by bylo dětinské důvěřivost přetrvávat 
ve víře v takových fantazií, když důkaz o skutečném světě již dávno zbořena 
takové mýty?  

Jako dítě jste byli naivní věřit v takových fantazií?  

Myslíte si, že je dobré pro dospělé zůstat jako naivní a pověrčiví jako malé dítě?  

Věříte na duchy nebo duchy?  

Pokud ano, kdes vaše první představy o duchy?  

Už jste někdy viděli, slyšeli, plsti nebo tavit žádné duchy nebo duchy? Má někdo jiný, 
že znáte osobně?  



Mohl byste popsat přesně to, co duch je, co dělá, kde je umístěna, atd.?  

Věříte v zlé duchy, démony, lucifers nebo ďáblové?  

Pokud ano, už jste někdy viděli, slyšeli, plsti nebo tavit nějaké? Má někdo jiný víte?  

Pokud věříte v zlé duchy, odkud jsi dostat své první dojmy z nich?  

Věříte na duchy svatých, svatých duchů, andělů, atd?  

Pokud ano, kde jsou?  

Už jste někdy viděli, slyšeli, plsti nebo tavit nějaké? Má někdo jiný znáte osobně? (C) 
Pokud ne, jak to víte, že existují?  

V Indii existují stovky milionů lidí, kteří věří, že krávy jsou svaté. Velké množství také věří, 
krysy jsou svatý, svatý opice jsou hadi jsou svaté.  

Myslíte si, že tam je nějaký důkazy na podporu takové víry?  

Pokud ne, jak si vysvětlit jejich trvalou víru v takovém nesmyslu po tisíce let?  

Věříte, že takové pověry byly přínosné nebo škodlivé při řešení reálných problémů 
světa?  

Řekl byste, že tito lidé byli naivní a pověrčiví věřit takový nesmysl?  

Myslíte si, že existují bohové či duchové při pohledu přes rameno režie svůj osud?  

Už jste někdy viděli, slyšeli, plsti nebo tavit jakýkoliv? Má někdo jiný?  

Věříte, že jsou sledování každého svého pohybu, každé slovo?  

Věříte, že může a bude hodit vás do ohnivého jezera síry a mučí vás celou věčnost, 
pokud překročí jej?  

Stovky miliónů Muslims tvrdí, že jejich Korán je " svatá " kniha napsaná " Alláh " 
prostřednictvím svého proroka Mohameda.  

Věříte, že je to pravda?  

Věříte, že je to velký podvod?  

Pokud zvolíte druhou možnost, jak si vysvětlujete stovky miliónů Muslims věří takový 
podvod?  

Věříte, že by mohl být naivní?  



Je možné, že miliony lidí byly oklamáni tisíce let?  

Několik milionů Mormoni věří, že jejich kniha je " svatý " (Kniha Mormon), a že to bylo 
napsáno bohem, přes jeho posledních dnů proroka jménem Joseph Smith.  

Věříte, že Kniha Mormon, aby to byla pravda?  

Věříte, že je " svatý " ?  

Myslíte si, že je to skvělý velký podvod?  

Jak si vysvětlujete miliony Mormoni " věřit " v něm?  

Je možné, že miliony Mormoni byli podvedeni a oklamáni za více než sto let?  

Věděli jste, že tam je množství vážných indicií, že Kniha Mormon byl plagiát (Smith) z 
dřívější fiktivního románu s názvem rukopis Found viz Solomon Spalding? (Máme 
více o tom v budoucí kapitole).  

Věříte křesťanské Bible je svatý?  

Víte, kdo to napsal?  

Jak to víš?  

Co víte o poctivosti lidí, kteří jsou připsány na jeho psaní?  

Je možné, že křesťané byli podvedeni a oklamáni o svém " svatém ", kniha jako 
mormoni a Mohammedans mají o jejich?  

Věříte, že Židé jsou bůh ' s vyvoleným lidem, jak praví bible?  

Pokud ano, jak si vysvětlit skutečnost, že ne ' t věří v Krista, ani novozákonní, útočiště 
' t pro 80 generací, a Don ' t dnes?  

Jak si vysvětlit protichůdné nároky Starého zákona versus Novém zákoně, že (i) Židů 
jsou bůh ' s vyvolený lid, a (ii) jsme si všichni rovni v očích pána?  

Věříte v pekle?  

Pokud ano, že ano ' t to nejstrašnější, ďábelské koncept někdy koncipován buď muž 
nebo duchy?  

Znáte někoho, kdo se tam někdy přivést zpět smysluplnou zprávu o tom?  

Pokud ne, jak víte, že existuje?  

Pokud si myslíte, že existuje, právě tam, kde se to nachází? Jak to víte?  



Don ' t si myslíte, že myšlenka pálení, pečení a grilování lidi po celou věčnost, jako forma 
trestu je nejstrašnější, ohavný, morbidní, ďábelské, kruté a idiotské koncept někdy 
vynalezený zlé mysli?  

Chtěli byste trestat své vlastní děti od pekelného mučení v případě, že Nevěděl ' t 
věřit svůj příběh Santa Claus, jak se dostali starší a rozumnější?  

Don ' t si myslíte, že jakýkoli strašidlo na obloze, svatý nebo jinak, by bylo velmi krutý 
a nelidský a idiotské pro způsobení takového hrozného trestu na " své děti " pro 
nevěří sbírku zkreslených mýtů, aniž by zařizování nějakou smysluplnou důkazy?  

Věříte, je možné, že stejně jako Mormoni, Mohammedans, Brahmans a tisíce dalších existujících 

náboženských kultů, ty taky mohla být hoaxed, podvedeni a oklamáni ve gullibly akceptovat 

"strašidel na obloze" příběh o "koláč na nebi, když zemřete ", nebo" smažit na obloze, kdy 

zemřete? " 



C REATIVE C REDO # 47  

T HE "C HRISTIANITY " H OAX -  

N O S POOKS VE S KY , N O C HRIST , N O H ISTORICAL E VIDENCE  

Alexandria, Egypt, centrum učení. Alexandr Veliký zemřel v raném věku, z 33.  

Před svou smrtí v roce 323 před naším letopočtem založil slavnou město Alexandrie v Egyptě. 
Ptolemaios I. (Ptolemaios Soter), Pharaoh Egypta, začala muzeum a knihovna v Alexandrii o 
generaci později. Tato knihovna rostla a nakonec se skládá ze 400.000 svazků. V pokračujícím 
intelektuálního růstu byla další knihovna se sídlem v přilehlé čtvrti města v chrámu v Serapis. To 
nakonec složený z dalších 300.000 svazků. Během několika staletí Alexandria byl nejen hlavním 
městem Egypta, ale intelektuální kapitál na světě.  

Také pařeniště křesťanské Subversion. V době, kdy Julius Caesar v prvním století před naším 
letopočtem  

Egypt se stal římskou provincií. Když Constantine se stal císařem v 313 nl on rozhodl,  

Křesťanství oficiální náboženství Říše s vyloučením všech ostatních. Do této doby Alexandria se 
stala semeništěm křesťanské subverze, a Konstantinův edikt povzbudil křesťany zaútočit na 
intelektuály, koho oni označují jako pohan.  

Hypatia. Během čtvrtého století našeho letopočtu žil v Alexandrii krásný intelektuální žena 
jménem Hypatia, dcera Theon. Vyrůstala v ideálním intelektuálním klimatem, protože její otec 
Theon byl učitel, matematik a filozof. Učil ji astronomii, astrologii, matematiku a rétoriku.  

Krásný, Duševní, Athletic. Hypatia se narodila v roce 355 našeho letopočtu vyrůstala být vysoká, 
štíhlá, krásná žena. Nejen, že jí velmi nadaný rozumově, ale byla neobvykle atletický. V době, 
kdy jí bylo 20 mohla jít 10 mil bez únavy, uměl plavat, řádek, jízda jízda a lézt po horách. Měla 
tělesné půvab, krásu tváře, a především množstvím inteligence.  

Odkryté pověry. V době, kdy se začala dávat přednášky sama říkala takové věci jako: "Bajky by 
měla být vyučována jako bajky, mýty jsou mýtů a zázraků jako poetickými fantaziemi. Naučit 
pověry jako pravdy je nejhroznější věc. Dítě-mysl přijímá a považuje ji, a teprve po velké bolesti 
a snad tragédie může mu být v po-letech osvobozen z nich. Ve skutečnosti budou lidé bojovat 
za pověru zas až tak rychle, jak pro bydlení pravdivostní často spíše, že pověra je tak nehmotné 
nemůžete dostat ho vyvrátit, ale pravda je úhel pohledu, a tak je proměnlivý. "  

Podporovaný Prefect. Orestea, který byl prefekt z města, kterého se zúčastnili její přednášky. 
Když v jedné přednášce Hypatia uvedl: "Chcete-li vládnout fettering mysl ze strachu z trestu v 
jiném světě je stejně jako základna k použití síly," jí tleskali Orestea. Zprávy o této události byla 
provedena na Cyrila, tehdejšího biskupa Alexandrie. Byl rozzuřil a prohlásil, že by 
exkomunikovat Orestes.  



Bishop proti jejímu. Ale ani Cyril ani Orestea mohl sesadit každého jiný, protože oba pocházeli 
svou moc od císaře v Římě. Hádka čím dál prudký, s biskup Cyril odvzdušnění jeho patologická 
nenávist víc a víc proti Hypatia.  

Brutálně napadl Christian Mob. V březnu roku 415 nl, několik let poté, co Bishop  

Cyril přišel k síle, když Hypatia bylo 60 let, opustila přednáškový sál jednu noc vstoupit kočár a 
jet domů. Byla brutálně napadena Nitrian mnichů vede fanatický, nenávistný Christian dav. Po 
prvním stripping nahou, byla barbarsky zavražděna. Ona byla pak táhl ulicemi lůzou, její tělo 
řezány z morku kostí a nakonec spálil po částech.  

Podpora pravdu a kultura jejím jediným zločinem. Její trestného činu? Řekla pravdu o křesťanů 
bezdůvodného a pověrčivé lži, když podporoval vzdělávání a kulturu, a tím narušily moc 
tyranského židovsko-křesťanské mocenské struktury.  

* * * * *  

Žádný důkaz vůbec. Když jsme se prozkoumat, co podložené důkazy, existuje pro základní 
tvrzení o křesťanství, takové požadavky jako život v "onom světě" existence pekla, existence 
nebe, existence strašidel na obloze, a dokonce i skutečná historická existence této ústřední 
postava samotného Ježíše Krista, zjistíme, není vůbec žádný důkaz. Opakovaným jsme vůbec 
nic, který má nejmenší základ ve skutečnosti, nebo skutečné historie.  

Autoři neznámá. Součet všech tzv "důkaz", která je základem veškerého křesťanského trik je 
obsažena v takzvaných "evangeliích" - Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Kdo napsal tyto 
zkomolený, protimluvná výmysly nikdo vlastně neví, a to není moc záležitost. Jistě není nic 
známo o tyto znaky kromě toho, že jsou "započteno" s psaní "evangelia," ale to, co výzkum 
může být provedeno na tomto neuspořádané nepořádek ukazuje, že celá řada neznámých měl 
ruku v dávat dohromady z některých dřívějších mýtů. Je však velmi pochybné, že by tam někdy 
byl Matouš, Marek, Lukáš a John, který měl co do činění s psaní takzvané "evangelia."  

Ověřený sám o sobě. Křesťanská církev, která v prvních stoletích vyrostl do římskokatolické 
církve, se zárukou svou vlastní "pravost" a svůj vlastní výsadu procesu, co se nazývá 
argumentovat v kruhu. Tvrdí své hlavní autoritu z evangelií na základě Matouše 16:18, v němž 
Ježíš údajně dává kostelu jeho chartu: "a já říkám i tobě, že jsi ty Petr, a na té skále zbuduji svou 
církev: a brány pekel ji nepřemohou . "Římskokatolická církev tvrdí, že je kostel odkazoval se na, 
a má své pověření od samotného Ježíše Krista.  

Kulaté a kolem. Takže kdo garantuje pravost "evangelií? Proč římskokatolická církev dělá. Který 
zaručuje pravost a autoritu církve římskokatolické? Proč evangelia dělat. Dokonalým příkladem 
špatné logiky známého jako "argumentovat v kruhu." Slyšeli jste, děti to po celou dobu. Vše, co 
je třeba, je masivní dávku propagandy hodili na důvěřivých trhanům, aby bylo držet. Je to stejné 
jako dva podvodníci mužů pracujících na základě tajné dohody, aby si navzájem hlavní znak 
svědky.  

Federální rezervní systém používá stejný Con hry. Princip je podobný jednomu používané 
Federálním rezervním systémem, soukromé organizaci mezinárodních židovských bankéřů. Oni 



vytisknout až miliardy bezcenné padělků Federal Reserve Notes, známých jako dolarů. Oni 
nejsou zálohovány ničím. Kdo ručí za padělané bankovky? Proč federální vláda dělá. Kdo volí, 
ovládací prvky, vlastní a manipuluje s federální vládou? Proč, mezinárodní židovské bankéře 
dělat. Stejně jako průměrný White buran přijímá padělaných dolarů na víře, takže i to, že 
přijmout "strašidel na obloze" Christian příběh o víře. Na tomto místě je dobré mít na paměti 
naši definici víry: hloupě přijímat jako pravdivé koncept nebo nápad, aniž by se obtěžoval 
zkontrolovat platný důkaz.  

* * * *  

Těžit z pověr a důvěřivosti. Křesťanské kostely silně odradí kohokoliv od hledání legitimní 
důkazy. Když na to přijde, ale také důrazně odsuzují logiku, rozum, nebo myšlenka myšlení pro 
sebe. Mají dát velký důraz na víře, tj dětem jako důvěřivosti. Nemají rádi, aby jste vyptávat. 
Chtějí naivní hlupáky, jejichž mysl může být naprogramován tak, aby věřit, co se jim řekne věřit. 
V opačném případě by dát jasně najevo, peklo ohně a zatracení bude váš katastrofální trest. 
Buď budete věřit strašidel na obloze příběhu, protože to říct, nebo smažit v posmrtném životě. 
Je to silný klub a to zázraky na naivní a pověrčivý po celá staletí. Jak jsme již bylo uvedeno dříve, 
kombinace důvěřivosti a pověrčivosti se způsobil zmatek na bílé rasy, a židovští mysl 
manipulátory využili ty dva lidské slabosti k tmost- k naší škodě a ke svému prospěchu.  

* * * *  

Odkud křesťanství pocházejí? Udělal židovský náboženský fanatik našel to, jak nový zákon 
popisuje?  

Kristus nikdy neexistovala. Naše odpověď na poslední otázku je plochý ne. Ježíš Kristus 
nevymyslel ani nalezen křesťanství. Všechny důkazy o tom, že může být sbíráno z vědeckého 
zkoumání autentických historických míst k jasnému závěru: tam nikdy byla nějaká Ježíš Kristus 
roamingu asi v 30 našeho letopočtu nebo tak nějak učí nové náboženství. (Došli jsme do detailů 
o tomto tématu v N Povaha " S E terních R ELIGION . ) Celý příběh byl vynalezen a vymysleli 
mnohem později. Bylo ušitá z bajky, mýtů kousky jiných náboženství, až nakonec měli pohyb 
děje, který vytáhl do římského císaře Konstantina. Bylo to římský císař, který měl mysl zločince, 
(zavraždil svou manželku a syna, a tisíce dalších), který v roce 313 našeho letopočtu opravdu dát 
křesťanství do podnikání. Římané, kteří se vždy mimořádně tolerantní ke všem náboženstvím, 
byly nyní sdělil ediktem Emperor  

Constantine, že křesťanství je nyní nejvyšším náboženstvím říše s vyloučením všech ostatních.  

Stále žádná Bible při 300 nl V této době křesťanské hnutí, ačkoli údajně téměř 300 let, ještě 
neměl písemný text nebo "bible." Pod silným a diktátorské směru císaře Konstantina svolání 
církevních otců bylo voláno na Nicaea , město v Malé Asii. Na této schůzce byly taženy spolu 
řada skriptů a spisů a vyhřívaný diskuse následovala po dobu několika měsíců. Byly považovány 
za mnohé spisy, diskutovali, hádali, a přezkoumány. Některé byly revidovány, některé z nich 
byly přepsány, některé z nich byly zamítnuty. Konečný balíček, který se vynořil z koncilem bylo 
to, co bylo nazýváno Nový zákon, rozporuplné, dementní konglomerace daleko-out nesmysly. 
Aby to bylo oprava židovského "Starého zákona." Křesťanské hnutí nyní měl "bibli", přičemž 



Konstantina jako poslední instanci. Když se shromáždili biskupové by ani nemohli shodnout, měl 
by hrozit, aby v jeho armádě, která stála venku, na jeho dodržování.  

Připraveni zničit veškerý odpor. Konstantin využil plné síly své pozice, finančně, vojensky a 
pokud jde o právní moci se nyní propagují křesťanství a rozdrtit veškerou opozici. Křesťanství 
bylo nyní na cestě.  

* * * * *  

Židé vymysleli křesťanství. Odkud myšlenky křesťanství pocházejí? Jak jsme ukázali v této knize, 
Židé, kteří byli roztroušených po celé Římské říši, byli Master Mind-manipulátory z jiných 
národů od počátků své historie.  

Jsou vždy ve válce s hostitelskými národy mají zamořených jako parazit. Když během židovských 
válek 68-70 nl, Řím odložil židovského povstání v Judeji a srovnal Jeruzalém k zemi, Židé byli 
žízní po pomstě. Oni hledali způsob, jak zničit Řím, římské závod a jeho celková říši. Snažili 
vojenské opozici a vybouchl, že žádný partner pro vynikajícími Římany. Vypadali pro alternative- 
mindmanipulation přes religion- a zjistili, že pravá víra v relativně nedůležitý náboženské sekty 
zvané Essenes.  

Essenes. Vzhledem k tomu, v N Povaha " S E terních R ELIGION jsme již diskutovali Essenes jako 
prekurzory křesťanství, nebudeme ho zde opakovat. Postačí, když řeknu výuka Essenes byla 
tvořena základní tkaninou, na kterém byla postavena křesťanství. Byl to sebevražedný učení. 
Židé rozpoznal to jako takový, přestavěný to lehce, pak plní tento sebevražedný jed k Římanům. 
Jak dobře se jim podařilo jsme zaznamenali jinde v této knize.  

Hrozný Concept of Hell. V dalších kapitolách se chceme blíže, jak Židé používají křesťanství a 

jeho hroznou představu zkoumat pekla jako silný klubu na hlavách svých obětí, zastrašit, 

terorizovat a úprk své důvěřivé oběti do podrobení . 



C REATIVE C REDO # 48  

F uchu a T ERROR AS C HRISTIANITY " S U LTIMATE W EAPON  

Emoce Aktivovat, paralyzovat. Existují určité lidské emoce, které se hýbat lidi do akce.  

Mezi ně patří láska, nenávist a hněv. Existují určité emoce, které paralyzovat a ochromují. 
Foremost mezi tyto být strach, panika a zmatek.  

Těžit z paniky. V této kapitole se chceme zaměřit na fenomén strachu a jak ďábelský židovské 
mysli manipulátory využili tuto zrádné zbraň na rukojeti, které vydělával na této lidské křehkosti 
a používal to jako mocnou zbraň zastrašit, aby paralyzovat, bič své oběti do souladu s cílem 
zotročit.  

Obavy:. Reálné a Imaginární obavy mohou být skutečné, nebo mohou být imaginární. 
Opravdový strach je ten, který je založen na skutečné a bezprostředně hrozící nebezpečí. 
Například, jestliže zločinec, který se vloupal do domu drží pistoli u hlavy hrozí zabít, váš strach je 
založen na skutečnosti. Na druhou stranu, pokud máte strach z strašidlo na obloze, že nikdo 
nikdy vidět, slyšet, plsti nebo tavit, pak takový strach se vší pravděpodobností je založen na 
fantazii a je neskutečné.  

Nástroj pro zotročit. Reálné obavy jsou užitečné ochranné zařízení, které příroda vestavěn ve 
většině tvorů jako pomůcka při věčném boji o přežití. Neskutečné obavy jsou formou 
psychosomatické nemoci a jsou škodlivé pro fyzické a duševní zdraví jeho obětí. Dělají více než 
zbytečně aby takoví lidé nemocní. Jejich warp jejich osobnosti, paralyzovat jejich činnost, a aby 
jim snadnou kořistí při předkládání vůle ještě slabší a nižších nepřátel. Stručně řečeno, strach 
může být a je dokonalým nástrojem, s nímž slabší protivník může zotročit silnější.  

Obavy většiny lidí jsou imaginární. Většina obavy jsou nereálné a nerozumné. Ten je možné 
nazvat jako fóbie.  

Existuje řada z nereálných a nepřiměřených fóbie, s nimiž různí lidé jsou afflicted- strach z 
výšek; klaustrofobie; strach z hadů; strach z neúspěchu; strach z úspěchu; strach z odmítnutí; 
Strach z lásky; Strach z nemoci (hypochondrie); Strach z zbláznil; strach z budoucnosti; a tisíce 
dalších obavy, z nichž většina jsou částečně nebo zcela imaginární.  

Strach z neznáma. Jeden z nejstarších a nejuniverzálnějších fobií, který postihly lidstvo skrze 
desítky tisíc let vracet se do doby kamenné je strach z imaginárních duchů, strach z Unseen. Ve 
svém neznalý pokusu vysvětlit neznáma man převrácený duchy, duchy, démony a strašidla po 
tisících. Všechny z nich byly přičítány s nadpřirozenými schopnostmi, a většina z nich byla 
považována za nepřátelské a zlovolné. Byli šíleně bál se, zajištěný, a nekonečné pokusy byly 
provedeny, aby je uklidnil. Je to tato fobie, strach z strážidly na obloze (a jinde), která je 
základem pro prakticky všechny nekonečných náboženství historie.  

Master Mind-manipulátory. Do tohoto temného obrazu obav, fobií a pověr vystoupil prohnaný 
Žid, zhoršit a zesílit stávající obavy a vydělávat na nich až po jílec. Tyto Master Mind-



manipulátory všech dob využit plný potenciál všech těchto přirozených obav a využívat tyto 
obavy a fóbie z jiných národů, aby se zotročit.  

Peklo Ultimate hrozbu. Jako jejich konečné zbraň vymysleli konečný hororové pojetí všechno 
časově pojem peklo koncept mučení a pálení "duše" lidí v ohnivé jámy v celou věčnost.  

V další kapitole se chceme dále zkoumat tuto hroznou koncept a pokud možno měřit bídu a 

zkázu, co způsobila na naivní bílé rasy, a ve skutečnosti, drasticky změnil průběh naší kdysi 

slavné historie. 



C REATIVE C REDO # 49  

H ELL - T HE U LTIMATE H ORROR C ONCEPT OF A D EPRAVED M ENTALITY  

The Ultimate v hrůze. Pokud jste dostali za úkol vykouzlí koncept, který byl konečný hrůza, 
konečný koncept nenávisti a mučení, bídy a zkaženosti, mohl byste, za tisíc let, přišel s 
konceptem k začátek toho, co Židé přišli s před dvěma tisíci lety, tedy křesťanské pojetí pekla?  

Ne, nemohli jste.  

V tomto samotného pojmu, peklo, se shromáždili všichni nenávist, krutost, brutalita, 
kriminalita, fiendishness, zlo a zkaženost pouze nevyvážená židovský mysl mohla dát 
dohromady v jednom čtyři písmena textovém pekla.  

Přemýšlejte o tom! Ze všech krutých a zlých činů, které možná byly zde spáchaných na zemi, nic 
se nevyrovná s tím, že jedna strašný čtyřpísmennou textovém pekla. Když Indián Indiáni mučili 
vězně a nakonec skalpován a zavraždili je, přesto jen trvalo nanejvýš , den nebo dva. Když 
mstivý křesťané pálili "kacíře" v sázce, bylo po všem během několika minut a oběť byla brzy 
mimo dosah bolesti. Dokonce i když během temna přes období měsíců nebo roků tytéž 
"milující" Křesťané mučil své nepřátele s palcem šroubem nebo stojanu, oběť buď omdlel 
během mučení, nebo nakonec zemřel z týrání. Když se komunisté mučení, zneužívání drog a 
uchýlit se do "třetího stupně" taktiku s cílem donutit své politické vězně, aby "Přiznávám," že 
příliš nakonec končí smrtí a bolesti je za sebou.  

Nesnesitelný a nekonečné. Ale sakra? Mučení ohněm je nekonečný a unalleviated. Neexistují 
žádné dočasné pozastavení nebo Skutečnosti snižující tohoto žalostného oběti rozdávání nebo 
mdloby. Hrozné bolesti ohně je neúprosný. Je to nejen místní, jako je jen hořící ruku nebo nohu. 
Je to všechno skončí, pravděpodobně, protože tělo (nebo duch?) Je zcela zabalené v horkém 
opalování plamenech. Je to nesnesitelné. Nemůžete slabý, nemůžete projít ven, nelze získat 
žádné sedativa bolest-zabíjení, nemůžete zemřít. Neexistuje žádná úleva, neexistuje žádná 
cesta ven. Neexistuje žádný odklad, žádná škoda, žádné odpuštění. Hrozná bolest je intenzivní, 
je po celém těle, to je nekonečný, je to navždy. Dovedete si představit takovou strašnou 
koncept? Můžete případně ve své nejdivočejší představy vykouzlit něco více strašný? Ne, 
nemůžete. Jak jsme řekli dříve, jen zkažený kolektivní židovské mysli, naplněný nenávistí a 
zlomyslností, mohl vydolovat z nejnižších hlubin nelidského zkaženosti The Ultimate v takové 
brutální nápad. Nicméně, my šelmami přírody nespravedlnost. Žádné zvíře nebo zvíře by nikdy 
ani ve snu takového hrozného nápad.  

Hrozný Obžaloba proti křesťanství. Jedním z nejstrašnějších obvinění budeme C REATORS 
mohou vybírat proti křesťanství je, že vynalezl peklo, a terorizoval mysl miliard obětí na téměř 
dva tisíce let s hrozným a zvrácené pojetí pekla. To strašné, ale idiotský nápad způsobila 
nevýslovnou psychickou újmu na své důvěřivé oběti, způsobila nevýslovné utrpení miliard a 
poslal tisíce do šílených azylů.  

Máme v úmyslu vyhladit Tento horor Concept. Jedním z prvních a nejvýznamnějších cílů my  



C REATORS byly stanoveny dosáhnout, je zničit a navždy pohřbít tuto hroznou JewishChristian 
koncept. Naším cílem je dát bílé rasy novou svobodu, a to osvobození od strachu z pekla.  

Obětované Miliony. K jakému účelu byl tento hrozný koncept sloužil? Když jsme se zeptat na 
tuto otázku, musíme také požádat, pokud jde o koho? Co se týče bílé rasy se obává, že má 
strach, terorizoval a stampeded bílá rasa do panice, strachu a iracionality. Co se týče účelu 
sloužila (a slouží dodnes) křesťanství, to je pravá podstata, samotný základ, na kterém 
křesťanství vybudovala rozsáhlou a mocnou říši. To bylo a stále je konečný klub, s nímž se palicí 
své oběti do line-strachem tím, že panic- nutit rolníky naivní se domnívat, co se jim řekne, aby 
believe- anebo peklo oheň a síru bude jejich věčný osud.  

Reálné, aby naivní. Psychologická technika je přesně stejný jako jednání s nevinným, ale 
důvěřivých malými dětmi. Kdy dítě přichází na svět, jeho mysl je prázdná, jako bílého papíru. Jak 
to pomalu začíná učit s vadami řeči umění pochopení a využití words- je nesmírně naivní, naivní 
a vnímavý. Dítě má naprostou důvěru v jeho rodičů. Pokud se jeho rodiče popisují Santa Claus k 
dítěti ukázat fotografie Santa, dítě věří v Santa Clause. Dítěti koncept je stejně skutečné jako 
realita sama. Kdyby to bylo řečeno, krávy jsou svatí, proč pak by se domnívají, že taky. Je-li dítě 
řekl o zlé bogey-man, bude věřit. Li. strašák-man se používá k vystrašit dítě, a řekl bogey-man 
bude získat, pokud se nechová, pak je tento krutý podvod může být použit jako psychologický 
klubu bič dítě do vedení. Dítěti koncept je reálné, a strach je skutečný, protože dítě je velmi 
naivní.  

Naivní Dospělí stávají poslušné oběti. A tak je to s konečným zbraň, hrůzné myšlence pekla, do 
naivní. Bohužel, lidé nepřestávají být naivní, když se stanou dospělí. Miliony dospělých jsou více 
důvěřiví a pověrčivý než malé děti. I když mohou být nyní dospělí, pojetí pekla byl tak důkladně 
bušil do mozku křesťanských obětí z raného dětství, že se na ně koncept je reálnější než realita 
sama o sobě a ještě mnohem děsivější. Jejich mozky jsou nyní jako beton všechno popletl a 
tvrdě set. Jak oni podlehnout panice od dokonce uvažuje takový hrozný osud, který údajně je v 
obchodě pro ně, stanou se poslušné oběti, připravený věřit cokoli, nic dělat, na příkaz svých 
nadřízených klamnými v náboženské hierarchii. Strach a panika je na samém kořeni křesťanství 
od samého počátku, a to zázraky na své důvěřivé oběti. Strašlivá zbraň je fear- Strach z 
imaginární pojem. Že ošklivé koncept je peklo.  

Křesťané nejproblematičtějším. V žádném jiném náboženství má tento imaginární ale 
neexistující peklo byla vybudována k takovému vzteku crescendu jak v křesťanském 
náboženství. Je pravda, že Římané měli nějaké vágní představu o Hades. Ale to byl jen skličující, 
stinná místa, a to bez jakékoliv zmínky o bolesti nebo mučení. Judaismus měl jeho Gehennom 
nebo "Údolí Hennom", místo blízko Jeruzaléma, ale taky byl nevýznamný koncept, ke kterému 
nikdo nevěnoval pozornost. Židé byli příliš zaneprázdněni prosil své "Jehovu", aby pomohl zničit 
své nepřátele zde na zemi. Mormoni a Mohammedans prakticky ignorovat myšlenku. Ale bylo 
to křesťany, na popud svých židovských mučitelů, kteří šli všichni ven rozvíjet myšlenku pekla, 
aby vynaložila veškeré úsilí hrůzných rozměrů. To dosáhlo jeho výšky šílenství během 
středověku, výstižněji nazvaný Dark Ages.  

Dantova Pekla. Před více než šesti sty lety italský, Dante Alighieri, psal "peklo", jak základnu a 
zkažený kus literatury kdy bylo napsáno. Nebylo to ani psaný v latině, ale v lidovém Ital, který v 
brzy 1300 byl nic víc než vulgární korupce latiny. Přečetl jsem si anglický překlad a najít to tupý 



míchanici nejednotného phrases- kromě každou chvíli a pak to přijde až s živými obrazy 
nesnesitelné bolesti a utrpení nešťastných obětí. Přesto se přežilo více než 600 let a byl nabízen 
jako jeden z velkých kusů literatury všech dob. Proč?  

Užitečný nástroj k církvi. Důvodem je, že to bylo velmi užitečné do kostela v dalším imponující 
pověrčivý a naivní s hrozným osudem, který byl v obchodě pro ně, pokud se tak úplně 
nezapadá. Z tohoto důvodu Dantova Pekla byl chválen, zveřejněny a tleskali do nebe. To 
sloužilo kostel dobře ve své kampani vystrašit, panika a Stampede důvěřivých masy do svých 
spárů, aby jim obtěžovat, je tyranizovat a extrahovat poslední cent z jeho napálil obětí. Je to z 
toho důvodu, že "Inferno" přežil jako "literární skvělé," a ne proto, že to nudná epizoda měl 
nějaké opodstatnění.  

* * * * *  

Žádné peklo. Když jsme přemýšlet o příšerný obraz pekla z výše uvedeného popisu, musíme si 
uvědomit, že naštěstí není peklo. Je to jen obraz, fantazie, což je pojem, odporné lži. Otázkou je- 
který vykouzlil a vymyslel takovou morbidní nápad, se kterým muk a ohrozit ani ty neexistující 
posmrtný život, ale těch, kteří žijí v reálném světě zde na zemi?  

Vynalezl Židů. "Odpověď sahá až k těm ubohým nepřátelům bílé rasy, který vynalezl křesťanství 
na prvním místě. Ty ubohé nepřátelé bílé rasy je, že gang židovských scribblers, kteří psali 
židovsko-křesťanské Bible a pak zahájila masivní propagandistickou kampaň na velké římské 
civilizace s cílem zničit, že (bílá) římské civilizace a velký římský závod. Trvalo Židy přibližně 400 
let dělat práci, ale oni byli úspěšní za jejich nejdivočejší sny.  

Utrpení a duševní utrpení. Už jsme částečně zacházeno falešnou zprávu křesťanství v jiné 
kapitole. V této kapitole se zajímá především při zkoumání zvrácený nápad pekla, která by 
mohla pocházet pouze z nemocných a zkroucené mysli. Chceme ukázat prstem na viníky a 
zkoumat bolesti, utrpení a duševní utrpení tento židovský koncept způsobila miliardy naší rasy 
za posledních 2000 let. Chceme také odhalit podvodné povaze tohoto konceptu bezbožný a 
zbourat ji navždy z mysli lidstva az povrchu zemského.  

HISTORIE největší podvod. My C REATORS věří, že toto odporné "strašidla na obloze" podvodu 
se trápil mysl bílé rasy příliš dlouho. To zbytečně způsobil nevýslovné utrpení a duševní utrpení 
pro své důvěřivé oběti. To dramaticky odkloněna běh dějin k horšímu a vydal osud bílé rasy do 
slizkých rukou opovrženíhodné a odpudivými Židů.  

Zrušte našem mozku. Proto chceme vymazat mozek bílého muže v této odporné koše, aby mohl 
znovu myslet. Proto chceme, aby dále vystavit tento hrůzný příběh a znovu udeřil ho a udeřil ho 
tvrdě. Pojďme prozkoumat koncepci ďábel a její vztah k pekla.  

C REATIVE C REDO # 50  

O BSERVATIONS bout D zlo a H ELL  

Poezie otevření židovského bible kategoricky uvádí: "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi."  



Ďábel a peklo není uvedeno. Neuvedených v této zkomolené příběhu o stvoření jsou dva jiné 
faktory, které tento osamělý duch musí mít také vytvořil na samém začátku, dva prvky, které 
tkalcovském stavu katastrofálně velká o osud lidstva. Musíme předpokládat, že před prvním 
dnem došlo nothing- ne "nebe" Žádná země, žádné světlo, žádné slunce, žádná universe- jen 
osamělý strašidlo plovoucí bezcílně v tmavé prázdnoty, když zřejmě byl čas od věčného.  

Obojí musí být vytvořeny ještě před člověkem. Ale v prostoru šesti dnů rozpoutalo peklo a vše, 
co existuje vznikl tento osamělý duch a zřejmě podle tohoto židovského verzi takhle velká 
událost se stala velmi recently- 4004 BC ne zmínil na začátku, ale vplížil do příběhu mnohem 
později v knize jsou ďábel a monstrózní místo zvané peklo. Musíme předpokládat, že jelikož 
"stvoření" byl omezen na těchto šesti dnech, že tyto dvě zrůdy byly také vytvořeny ve stejných 
šest dní. Dále jen "had", což je krycí název pro Satan, ďábel, lucifer, nebo některý z tuctu dalších 
jmen pro stejný koncept je již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 3 Genesis, ve kterém se příběh o 
svádění Adama a Evy hadem je řečeno. Tak jsme se předpokládat, že v první den Adam a Eva 
byly umístěny v zahradě, osamělý strašák už vytvořil ďábla, a pravděpodobně i peklo.  

Nezodpovězených otázek. To vyvolává celou řadu zajímavých otázek, které nebyly nikdy 
uspokojivě zodpovězeny v Pollyanna verzi stvoření. Žádný kazatel někdy dokonce pokoušel se 
mi dát uspokojivé vysvětlení.  

Nekonečné rozpory. Jelikož nám řečeno, že tento osamělý strašák vytvořeny vůbec, protože on 
byl, je a vždy bude plně pod kontrolou, protože jeho síla je nejvyšší, neomezený a 
bezproblémový, protože on nikdy nedělá chyby, protože on ví všechno dopředu a dozadu, 
budoucí přítomnost a minulost, protože jeho "stvoření" a proto je jen robot pracuje na jeho 
vůli, včetně nás špatné pěšáky, "své děti", tak jak je možné, že tolik nesrovnalosti a rozpory 
vyskočí v této divoké a poškozenými příběhu ?  

Proč se vytvoří ďábla a peklo na prvním místě ještě předtím, než stvořil lidi? No není ' t je 
zřejmé, že má v plánu od samého začátku až do vytvoření miliardy lidí, aby je mohl 
poslat do ohnivé mučírna a mučí je nekonečně pro jeho vlastní sadistické potěšení? 
Vzhledem k tomu, že je vševědoucí, všemocný, ví všechno, musel vědět, co chce, co 
konečné výsledky by byly dlouho předtím, než vůbec začal tuto celou mizernou mučení 
program. Proto můžeme dojít pouze k jednomu závěru: on to plánoval to tak. Chtěl ho 
to tak. On i ďábel (jeho vlastní tvorba) hrají sadistického hru na kočku a myš s námi 
chudé pěšáky jako obětí, z nichž 99% jsou odsouzeny k věčnému mučení v pekle ohně.  

Nekonečné oboustranný hovor. Zeptáte-li se jakékoliv kazatele vysvětlit tento zjevný, ale hlavní 
nedostatek v celé absurdní příběh o stvoření, bude obvykle vám nekonečnou přednášku 
poškozenými dvojitém. Nakonec se tak unavený a znuděný, které brzy začnou přát, že by prostě 
držet hubu za každou cenu, a nechat ho háku.  

Špatné viníci. Jak může chudý Adam a Eva být viněn z této šlamastyky, když byli nic víc a nic 
méně než to, co jejich " tvůrce " dělal jim, s žádným nevyřízených zkušeností a malou 
nebo žádnou pochopení toho, co celý tento hloupý program byl vše o? 3.   Copak ' t 
osamělý strašidlo poslat hada tam schválně , aby je kon?  



Copak ' t had " s náznak získávání poznatků, stát moudrý, jak zjistit rozdíl mezi dobrem a 
zlem , aby mnohem větší smysl než jen přímým směrnicí nejíš řekl ovoce?  

Proč udělal osamělý strašidlo dal ten strom tam na prvním místě, ne-li zachytit špatné, 
naivní pár, kteří měli jen jeden den stará jako prostoduchý jako novorozeného babe, 
který neměl možnou šanci zjistit, jaké to všechno znamená?  

Copak ' t Osamělý duch plán vyhnat a pomstychtivě potrestat v první řadě? Copak ' t si jen 
pomocí lame záminku stromu jako výmluvu?  

Proč by měli jíst atraktivní ovoce, které údajně otevřel oči a dal jim vědomosti být takový 
odporný zločin , který by drasticky změnit průběh událostí z prvního dne Adam a Eva byli 
stvořeni?  

No není ' t to groteskní justiční omyl potrestat všechny další generace, miliardy lidí, za 
hloupé, jednoduché akt jedení takového ovoce, zvláště když si uvědomíte byli Podvedl 
do ní velmi přesvědčivou spolupracovník duch má na starosti?  

Sadistický Sport. Zřejmé závěry ke všem výše je, že se jednalo o zmanipulovanou dohoda od 
začátku až do konce, že lidské bytosti, peklo a ďábel byly všechny vytvořeny pro sport sadisticky 
sledování lidí (vytvořený údajně milujícího Boha) trpět v muka věčného mučení v pekelného 
ohně.  

Tato poslední položka, peklo, je natolik převažující velikosti v křesťanském náboženství, které 
jsme již věnoval dvě celé kapitoly k němu, a část, kterou hraje v kluby své důvěřivé oběti do 
paniky a předložení k církvi.  

Je s podivem, opravdu, že tak důležitý předmět jako peklo není ani zmíněno v příběhu o 
stvoření.  

* * * * *  

Zvědavý paralelní port. Je zvláštní, dokonce i bizarní paralelně v boha a ďábla vztahu na jedné 
straně a vztah mezi Spojenými státy a komunismu na straně druhé. Tento druhý vztah už jsme 
šli do mnohem podrobněji v předchozí kapitole o "Rusko, Izraeli a ve Spojených státech."  

Satan, Syn Boží. Když čteme Knihu Job ve Starém zákoně, mimořádně zvědaví příběh 
představuje samo o sobě, že vrhá světlo na Boha a vztah ďábla. V Job 1: 6 říká: "Teď tam byl 
den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina přišel také i Satan mezi ně."  

Christ a Satan Brothers. Z tohoto verše můžeme shromáždit tyto připomínky: (a) že Bůh má 
řadu syny (b) Satan byl jedním z jeho nejoblíbenějších syny (c) Měli pravidelných konferencí, 
"Představenstvo" druh schůzky (d) že jejich setkání bylo na základě srdečné. Jak se příběh odvíjí 
zjistíme dále, že (e) Satan byl hvězdou přehlídky, s identitou a činnosti ostatních synů ne 
dokonce zmínil (f) existence Ježíše Krista (který v Novém zákoně "Vždycky byl" ), jak je syn není 
uvedeno (g), ale pokud Satan a Kristus jsou oba synové Boží, pak musí být bratři, nebo alespoň 
jeho polovinu bratři.  



Sportovní hra. Jak se příběh setkání se odvíjí najdeme Pán srdečně žádá Satana v tom smyslu: 
"Co jsi dělal, chlapče? ke kterému Satan odpoví: "Ach, obvyklý, takže svá kola na zemi." Potom 
se škádlení sem a tam a rozhodnou se mít trochu sportu mezi dvěma z nich.  

Job Nastavit jako Patsy. Pán se chlubí Satanovi, "Všimli jste si, co je to perfektní chlap je můj 
služebník Job? Ty by se jen těžko kazit ho. "Satan navazuje na výzvu.  

Job měl to dělalo. Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s příběhem Joba, dovolte mi vysvětlit, že 
práce na začátku tohoto příběhu byla nesmírně šťastný chlapík. Měl vynikající rodinu sedm synů 
a tři dcery. Měl sedm tisíc ovcí (Židé mají sklon k číslu sedm), tři tisíce velbloudů, pět set 
spřežení skotu, pět set She-osli a čeledi služebné velmi mnoho, mnoho pozemků a "byl největší 
ze všech mužů na východě . "Stručně řečeno, měl to dělalo a co víc on také miloval Pána.  

Sportovní Proposition. Pokračování sportovní rozhovoru, Satan napadl Pána "Uvidíme, jak věrný 
trhu práce by bylo, kdybychom ho zbaven všech svých majetků a mučili ho ranami až k 
výchozímu bodu šílenství." Na to Pán replied- "Good show, dám ti volnou ruku, aby se váš ze 
všech sil, jak uznáte za vhodné. "Což Satan udělal, ve většině vyčerpávajícím způsobem.  

Srdečný vztah. Bez protektorovat celý nesmyslný příběh, chci, aby se tyto další pozorování (a) 
Bůh a Satan zřejmě dát dohromady pravidelně na srdečné bázi, a (b) dělají skvělý sport, z mučit 
nás pozemšťany.  

Paralelní. Nyní rovnoběžkou vztahů Spojených států s Ruskem a komunismu, které jsem zmínil.  

Místo toho se snaží skoncovat se Satanem a všeho zla, Bůh zřejmě zplodil Satana a 
umožňuje Satan pro pokračování ve své zločinné aktivity. Bůh však bere žádný z viny, ale 
dává všechnu vinu na Satana. Stejně tak, jak jsem již ukázali v kapitole o " Rusko, Izraele 
a Spojených států, " Komunismus byl financován, plánované a naprogramované přímo 
tady v  

Spojené státy, zejména židovskými finančními giganty v New Yorku. To bylo neustále 
podporován a financován Spojenými státy v mezidobí.  

Zatímco Bůh má být ztělesněním ctnosti v opozici k Satan je ztělesněním zla, oni jsou 
opravdu pracují ruku v ruce. Podobně, zatímco ve Spojených státech je pravděpodobně 
největší demokracie na světě, baštou svobody, atd., A zoufale se snažil zastavit příliv zla 
vycházející z Moskvy a jejích komunistických satelitů, ve skutečnosti pracují ruku v ruce s 
tím, že hlavní směr a financování komunismu vyplývající z powerhouse samotných 
Spojených státech.  

Přesto Bůh údajně bytí Stvořitele av celkové kapacity, zdá se být neustále ztrácí Satanovi ' s 
lstivých způsobů, jak s námi chudé smrtelníky bytí pěšáci, které platí nejvyšší trest - 
mučení pekelného ohně. Tak, také, ve Spojených státech, ačkoli (přinejmenším v roce 
1945) je všemocný a svrchovaný, je neustále ztrácí po celém světě.  

Stejně jako boha a Satan, který by měl být divoce nepřátelská k sobě navzájem, ale ve 
skutečnosti jsou na to nejlepší z hlediska, tak i Spojené státy a Rusko jsou průběžně nese 



v přátelském konferencích spolu navzájem, opékat vodky, a Spojené státy opakovaně 
nabízející stále více a více pomoci a neodůvodněné ústupky takzvaného nepřítele.  

Na základě tajné dohody, nejsme nepřátelé vůbec. Existuje půl tuctu více podobností bych mohl 
poukázat na to, ale bude klesat v zájmu stručnosti. Na závěr mi dovolte, aby tento životně 
důležitý postřeh: skuteční nepřátelé se nestýkají s sebou, se snaží čelit a navzájem vyhladit. Bůh 
měl dostatek příležitostí k tomu, ale naopak je zařízen jeho "syn" peklo, potřebné finanční 
prostředky, a hřiště, s nimiž se oddávat své satanské her. Spojené státy na konci druhé světové 
války jistě měl potřebné finanční prostředky a každou příležitost zničit komunismus a navždy 
vymazat tuto hrozbu z povrchu zemského. Namísto toho podporoval, financoval a hýčkat 
Communist hnutí opakovaně jak jsem již dostatečně prokázáno v kapitole jsem se zmínil.  

Židovská Ruku v Both. Stručně řečeno, Boží opozice vůči ďáblu a Spojených států opozici vůči 
komunismu jsou oba falešný jako peklo. A tam je dobrá vysvětlení této podivné náhody: oba 
jsou autorsky a / nebo manipulovat celosvětovou židovskou sítě. Ale teď zpět k "náboženské" 
aspektu tohoto spiknutí, takže můžeme později posoudit podkopává efekt, který měla na rasové 
a politické zničení bílé rasy a bílý muž světa.  

* * * * *  

Křesťanství musí být vystavena. Takže pojďme pokračovat dále v první řadě odhalení této 

směšné židovské příběh známý jako křesťanství, které jsem raději nazýváme "strašidel na 

obloze" podvodu, největší podvod v historii. Ukaţme fyzický teror, hrozné nástroje mučení 

křesťanství používá jako prostředek k Bludgeon svou cestu k moci, fyzicky, ekonomicky i 

politicky. Je to příšerný příběh, ale je to pravda. V další kapitole, jak jsme rozložte nevýslovnou 

hrůzu, chci připomenout čtenáři, že jsem nevymyslel tyto ponuré nástroje teroru. Jsem jenom 

hlásí hroznou prodlouženou epizodu historii po více než 1300 letech temna, že žádný kazatel 

chtěli připustit. 



C REATIVE C REDO # 51  

T HUMBSCREW A R ACK  

Nikdy neodpustí nebo Forget. Aby bílá rasa nesmí nikdy zapomenout (nebo odpouštět) 
krvelačné a trestně brutální prostředky, jimiž křesťanství drápy svůj krvavý průběh přes tvář 
Evropy, jdu k přezkoumání kruté mučidla bývaly nesou na svých ohavných způsobů jemný, 
přesvědčování. Také bych chtěl ukázat, co je to pokrytecké, kruté, brutální a dvěma tvářemi 
učení ve skutečnosti je.  

Křesťanství Kruté a brutální. Křesťanství bezostyšně účtoval sebe jako učení lásky, lásky a 
laskavosti. Podívejme se na scénu a zjistit, jak laskavý a milující byli po celou dobu temna, v 
průběhu více než 1500 let, kdy oni drželi moc nad životem a smrtí ve svých krutých rukou. 
Přestože se jedná o dlouhý, dlouhý příběh, věřím, že můžeme nejlépe shrnout a získat reálnou 
představu o své brutalitě tím, že zkoumá své důmyslné nástroje mučení.  

Plukovníka Ingersoll spisy. Mám sadu jedenáct objemů plukovník Robert G.  

Ingersoll knihy, v níž ostře a neúprosně odhaluje lži, podvody a muka křesťanství v průběhu 
věků. Plukovník Ingersoll (1833-1899) byl americký právník, řečník, přednášející a spisovatel, a 
byl mimořádně brilantní ve všech těchto oblastech. Říká: "Nechtěl jsem opravdu ocení infamies, 
které byly spáchány ve jménu náboženství, dokud jsem neviděl argumenty železné křesťané 
používají."  

Původní útrpného práva. Všechny tyto nástroje mučení, jak je patrné plukovník Ingersoll byli na 
výstavě v New Yorku. Byly uspořádány k nahlédnutí v hale na šesté Avenue a dvacáté třetí ulici. 
Tyto nástroje mučení nebyly replikami nebo faksimile originálů, ale samotné originály, přinesl z 
Evropy, kde byly dal použít lámání kostí a trhat maso z lidských bytostí. Musíme také 
pamatovat, že tito pachatelé nebyli indické divoši, ale údajně civilizovaní Běloši, jejichž mozky 
byly vštěpován s "milující" víry židovského křesťanství. Jejich mučení byly způsobeny nikoliv na 
svých nepřátel, ale dalších bílých mužů a žen, kdy a jestli jejich víry byly dokonce tak daleko jako 
mírně varianta od těch "oficiální" dogma kostela. Mohli bychom v této souvislosti připomenout 
"oficiální" dogma American Medical Association dnes.  

Zde jsou některé z nástrojů plukovník Ingersoll popsaných:  

S křídlovou hlavou. Dva kusy železa, spojené šroubovacím zařízením na každém konci 
mechanicky přinést žehličky dohromady. Vnitřní stranách železné byli ozbrojeni s 
malými hroty a výstupků, aby se zabránilo uklouznutí. Plukovník Ingersoll říká: " Ten, kdo 
by se zříci nebylo odpuštěno. Jsou přišroubovány šroubky až do posledního bodnutím, a 
pak hodil oběť do nějaké kobky, kde se v pulzující ticho a tma, že by mohl trpět v muka z 
legendární Damned. "  

Límec mučení. Představme si kruh železa na vnitřním povrchu, které byly sto bodů téměř 
ostré jako jehly. Tento přesvědčivý argument byl pak připevněn volně kolem krku 
poškozený. Pokaždé, když se on nebo ona přestěhoval, hrdlo bude proraženo těmito 



ostrými hroty. Po chvíli by mučil krku bobtnat a nakonec dušení by ukončit muka z 
nešťastné oběti. Jejich zločinem? Možná, že nebyl vyznal víru peklo v posmrtném životě.  

Scavenger ' s Daughter. Tento železný nástroj byl ve tvaru velké nůžky, pokud si dokážete 
představit, úchyty na obou koncích, s jiným kruhem železa těsně nad otočného bodu. V 
horních rukojetí by být umístěny ruce a nohy v dolní. Prostřednictvím kroužku v blízkosti 
centra bude nucen hlava oběti. V tomto stavu by se hodil náchylné na zem. Kmen na 
svaly vytvořenou takovou bolest, že duševní choroba by obvykle přicházejí ke 
konečnému úlevu oběti.  

Stojanu. To byl box podobný lože vozu, s vratidla na každém konci, s pákami a západek, aby 
se zabránilo sklouznutí. Přes každý vrátek šel řetězy. Jedna sada řetězů byla připevněna 
ke kotníkům na trpícího, řetězy z druhé vrátku na zápěstí. Vzhledem k tomu, kněží, věští, 
duchovní a další svatí začali otáčet tyto navijáky a postupného zvyšování napětí, kotníky, 
kolena, kyčle, ramena, lokty, páteř oběti byli všichni trvale dislokována jako trpícího tam 
ležel v křičí potu agónie , Duchovenstvo obvykle bude mít lékaře stojí cítit tep trpícího. 
To bylo zachránit svůj život? Ano. Z důvodu milosti? Ne. Byl to prostě tak, že stejně jako 
divokých Indiánů, mohli prodloužit mučení, které by mohly skončit příliš brzy se smrtí.  

Železná koruna. V tomto přístroji se znovu objeví smrtící rýhovaný sloužící k utažení 
otevřenou železnou pásmo kolem hlavy. Ve sliznici kapely byl série železných knoflíků. 
Vzhledem k tomu, thumbscrew byla zpřísněna, železo pásmo kolem hlavy by utáhnout, 
pomalu nutí knoflíky do lebky. Železná koruna byla často vnucena křesťanských 
mučedníků na jejich cestě k realizaci.  

Viset palce. To je docela dobře srozumitelná. Variace tohoto visel jeden palec, vázání těžkou 
hlavní váhu oběti " stop je zvýšit přitažlivost, a někdy uvedení palivové dříví za oběti a 
konče jeho mučení spálením.  

Strachu Eliza. Jedná se o židle, podobně jako elektrické křeslo, ve kterém byla oběť připoutá. 
Hroty v sedadle by zabránilo oběť vyklouznutí, nemluvě o bytí velmi bolestivé. Někdy 
další těžké váhy byly přivázány k obětem nohou tam seděl uvažuje o tom, zda by měl 
nebo neměl věřit příběh o Jonášovi a velryby, nebo zda Joshua opravdu zastavit slunce 
na jeden den.  

Ústa Otvíráky. To se obvykle způsobené to, co církev nazývá " rouhače. " To sestávalo ze 
dvou malých železných desek. Ty byly vloženy mezi horní a dolní zuby a šíří od sebe 
otáčením šroub. (Opět těch zatracených šroubky. Jsem si začínají uvědomovat smrtící 
původ " dávat šrouby " pro někoho.) Jakmile se čelisti byly vypáčil od sebe tyto milující 
křesťané pak měl řadu dalších dobrot v obchodě pro své bezmocné oběti. Jeden z nich 
byl nalít roztavené olovo horkou dolů hrdla trpícího. Dalším bylo zmocnit se jazyk s 
železnými kleštěmi a jazyk byl buď štěrbinové nebo odříznout.  

Trojice. Jednalo se o třídílná skupina mučících nástrojů, z nichž výše uvedené kleště byly 
součástí. Druhá sestávala z železnou maskou, která byla uvedena na rozžhavený. Třetí 
byl kovový řetěz, který se nazývá metlou, která vypadala jako kostra hada. Někdy 
čtvrtiny nástroj byl použit v doprovodu k nim, jmenovitě perforované železnou lžící, k 



zahození horké vedení pelety na nahé tělo. Tato kombinace jemných Persuaders byl ve 
své době hmotné služby při stimulaci uctívání nebeské Trojice, na jehož láskyplné jméno 
byly uplatňovány.  

Značkovací železa. Řada z nich bylo běžné, mezi nimiž je písmeno " U " převládá, což v 
několika jazycích stál za " nevěřící. " V tomto muzeu v New Yorku plukovníka Ingersoll 
řekne o, byl také vykazoval malou uhlí kamna, ve kterých značkovací železa se zahřívá 
spolu s měchy.  

Popravčí meče. Jednalo se o mnoha typů a někdy i velmi okrasné.  

Čepel byla asi dvě stopy, devět palců na délku a dva a tři čtvrtiny palce na šířku. Rukojeť byla 
provedena uchopení oběma rukama. Odsouzený byl svázaný na židli s hlavou skloněnou. 
Odborník s velkou praxí mohly oddělit krk s jednou ranou. Meče byly někdy z damašské oceli s 
jemným ornamentálním kvality vepsané s zbožných verši jako například: "Když jsem 
vyzdvihnout ty fatální nůž Bůh dává tomuto hříšníkovi věčný život." Nebo: "Ach Bože, to hříšník 
do království tvého vzít, aby mohl ochutnat ze radosti, k Jesus dobro. "  

Velké Iron Boots. Ty byly umístěny na red hot a pak se naplní roztaveného olova.  

Drátěné Mail rukavice a hadice. Jedná se zahřívá red hot a dát na oběti vydírat přiznání.  

Španělská Gag. Používá se, aby se zabránilo vězně křičet zatímco podstoupí mučení. Jeden 
druh vypadal jako zvon štěrbinou do sekcí. Když strčil do úst pramen byl propuštěn, 
který se rozšířil sekcí a roztáhne čelisti.  

Železná Brank. Jednalo se o celou hlavu maska, zahřívá před uvedením na hlavu oběti. To 
mělo nálevky na otvory uší pro pohodlné zavádění horkého olova. To bylo vysoce 
doporučeno Svaté inkvizice ..  

Lámání na kole. Postel vyrobena jako silnici manšestru s příčnými kusy asi šest palců od 
sebe. Oběť byla položena podél této postele a spoutali. Popravčí by se pak rozbít dolů 
těžkou železnou kolo v těch bodech těla mezi manšestr křížových kusů, lámání všechny 
kosti v těle.  

* * * * *  

Více v Evropě i jinde. Existují nejméně tucet dalších hrozné nástroji mučení popsal plukovníkem 
Ingersoll ale nemám dále chtějí vyčerpat čtenáře s tímto příšerným zásob. Tyto nástroje, já však 
chtěl připomenout čtenáři, byly skutečné použité ostatky vystavena v muzeu v New Yorku, a byl 
použit nesčetněkrát na tom, kdo ví, kolik nešťastných obětí. Byly jich tisíce dalších takových 
nástrojů agónie zanechal v Evropě a jeho kostely. Některé z nich byly použity jako nedávno jako 
devatenáctého století. Nepochybně by být stále v použití dnes, je-li síla kostela nebyl přerušen 
nebo snížena.  

Důvody pro expozici. Existují dva důvody, proč jsem se přinést to všechno nahoru. Prvním z nich 
je vystavit křesťanství za brutální, krutý podvod, že je. Nikdy jsem zase chtějí trochu klamán 



idiota někdy přivést ke mně tvrzení, že křesťanství je učení lásky, laskavosti a soucitu. 
Neexistuje žádná jiná náboženství na světě, který způsobil větší úzkost, utrpení a zmatek na bílé 
rasy, než je Žid-plodil křesťanství.  

Musíte vyčistit zem, než budeme moci stavět. Druhým důvodem je, že předtím, než můžeme 
někdy postavit rozumné, konstruktivní hnutí za přežití, expanze a povýšení  

Bílá rasa musíme nejprve vyčistit bílého muže mysl z toho všeho hrozného Christian klamu. 
Jsme přesvědčeni, že nejlepší způsob, jak to udělat, je říci brutální pravdu o Christianity- vystavit 
svou hrůznou historii, analyzovat jeho podvodné učení, zničit ji a nahradit tento všudypřítomný 
podvod se zvukovou rasové náboženství založené na věčných zákonů přírody.  

C REATIVE C REDO # 52  

T HE S POOKS VE S KY S Windle  

Pět Ničivé židovských knih. V roce N Povaha " S E terních R ELIGION jsem již uvedl, že v podstatě 
pět židovských knih měl rozšířené efekty k dějinám bílé rasy a tyto účinky byly zničující. Pět knih 
v jejich historickém pořadí jsou: Starý zákon; Nový zákon; Talmud; Marxova Komunistický 
manifest a Das Kapital, a konečně Protokoly sionských mudrců.  

Self-vymyslel židovské historie bez důkazů. Úvodní klín této psychologické války byl Starý zákon, 
poměrně jednotvárný kniha mýtů a pohádek, který se zabývá v největší části o dobrodružstvích 
Abrahama, Izáka a Jákoba a osiva svého hada. To a nekonečné války, války, války, které nikdy 
nestalo kromě hyperaktivního představivosti židovské scribblers. Ve skutečnosti neexistuje 
žádný důkaz, mnoho z některého z ní vůbec dochází.  

Původ tohoto šílenství. Podíváme-li se židovský příběh, jak je znázorněno tímto gangem 
neidentifikovaných židovských scribblers, nám řečeno, že na začátku tam byl jednou osamělý 
duch, který plul kolem tmavé, prázdné nicoty. Svět nebyl "vytvořený" ještě ani neměl slunce, 
ani "hvězdy", ani lehký, ani žádnou část obrovského vesmíru, který nyní můžeme pozorovat s 
nebo bez pomoci výkonných dalekohledů. To kolovat v temné nicotě evidentně se dělo miliardy 
a miliardy let, protože osamělý duch existoval "věčně." Taková existence muselo být 
nesnesitelně nudné, protože to byla úplná tma, nebylo nic myslet, protože nebylo absolutně nic 
v existenci. Pak se najednou po miliardy a miliardy let se tento osamělý duch (teprve před asi 
6000 roky) dostal geniální nápad. On (je nám řečeno, že je to on-duch, aniž by protějšek She-
duchové) rozhodla "vytvořit" "nebe i zemi." Také se rozhodl vytvořit "člověka k obrazu svému."  

Nic ale Fantasy. Nyní musíme si uvědomit, že to není doopravdy, ale jen židovský vymysleli 
příběh. Někdo se zdravým rozumem může vidět hory důkazů, že Země a Slunce existovaly 
miliardy let, a oni jsou jen malé smítko z celkového vesmíru. Nevertheless- pokračovat v story- 
zřejmě tento osamělý duch v uvažuje o budoucí dispozice lidstva, také vytvořil peklo v době, 
kdy vytvořen "nebe a zemi," ale kupodivu Bible nikdy říká. To nenápadně vklouzne v myšlence 
pekla později, jakoby dodatečně. Ale protože všechno bylo "vytvořeno" do 6 dnů, musíme 
předpokládat, že "peklo" byl jeden z těch projektů. Vzhledem k tomu, v dlouhodobém horizontu 
99% všech lidí bude pravděpodobně skončí tam, to muselo být největší a nejvýznamnější 



projekt. Protože jsme také řečeno, že "nebe a země pominou," (ale ne peklo) je evidentně 
jediná stálá projekt.  

Milovat lidstvo, ale odeslat je všechny do pekla. Jsme také řečeno, tento osamělý duch, který 
byl plovoucí kolem ve věčné temnoty byla milující Bůh, který byl vášnivý a všechny náročné 
lásku k lidstvu. Jeho hlavní starostí, jak se zdá, bylo milovat, řídit a sledovat přes lidstvo a 
dohlédnout na to, že nešel do pekla. Ve skutečnosti miloval lidstvo tak vroucně, že zplodil sám 
syna přes židovského "panna" (který byl přesto ženatý s Joseph) a měl jeho syn chodit na zemi u 
některých 33 let. Potom podle plánu, musel ho přibili na kříž a zabili. Proč se to všechno? Tak on 
a jeho syn by se "zachránit" lidstvo od pekla, protože oba (nebo jsou tam tři?) Nás miloval tak 
vroucně. Nicméně, myšlenka nevyšlo moc dobře, protože většina lidí nevěřila tato báchorka. 
Takže většinou každý jde do pekla tak jako tak.  

Směšné jako peklo. Fantastic? Ano, a to nejen fantastické, ale směšné. Ale to ještě není konec 
příběhu. Bylo nám řečeno, že syn, který byl nazýván Ježíše Krista, nebyl ve skutečnosti narodil v 
roce 1 nl, ale měl také existoval věčně, od samého počátku, a byl opravdu "jedna" s sebou otce.  

Nejsvětější Trojice. No, to komplikovat trochu víc, tam jsou ve skutečnosti tři. Tam je Otec, Syn 
a Duch svatý, ale oni jsou opravdu nejlepší. Stalo by se tak syna svého vlastního otce nebo otec 
svého syna? Pokud nemůžete pochopit tento rozporuplný hokus-pokus, jeho vlastní chyba, 
protože jste pravděpodobně příliš hloupý, je implikace dostanete od kazatelů.  

Protichůdné nároky. V každém případě, aby pokračovala tato židovský příběh dále, Kriste 
zřejmě tam byl na začátku, a také on musel mít ruku ve vytvoření "pekla", protože on byl 
"jeden" se svým otcem. (Jak by mohl být narodil z Panny Marie, který se nedostavil v příběhu až 
miliardy let později?) Takže tu máme situaci, kdy otec a syn (který byl otcem koho?) Vytvořili 
tento obrovský příšerný mučení komora. Oni vytvořili "lidstvo", kterého tak vroucně miloval, a 
pak údajně dal na poslední zoufalé kampaně zachránit lidstvo od věčného mučírny oni sami 
vytvořili. Na to, pravděpodobně, mají vybouchl.  

Proč mučírny v první řadě? Absurdní příběh opravdu. Otázka, která křičí do nebes a zůstává 
nezodpovězena až do dnešního dne je toto: jestliže samy o sobě (buď jednotlivě nebo ve trojím 
vyhotovení), tak všemocný, ne-li vrabec spadne ze střechy, a ani vlas z vaší hlavy, ale bůh "chce 
to," proč by se záměrně vytvořit takové monstrózní mučírnu s žhavé uhlíky a síry, a pak poslat 
všechny ty miliardy lidských obětí tam být brutálně mučen a věčně? Zvlášť, když je nám řečeno, 
znovu a znovu a znovu o tom, kolik on / Milují nás? Při pozorování ve studené logiky myšlenka 
je tak absurdní, a tak hloupé, to je prostě příliš absurdní i přemýšlet.  

. Příšerný duch Dokonce i když jste použili jen špetku zdravého rozumu, existují dva zjevné 
závěry z výše uvedeného, které nelze odsunout stranou: (a) nějaký bůh, duch nebo strašák, 
který by "vytvořit" takový strašný mučírnu a pak " vytvoření "lidské bytosti a / nebo duše 
mučení v něm po celou věčnost není" milující boha ", ale příšerné monstrum. (b) Naštěstí je to 
jen směšné báchorka a nemá žádný základ ve skutečnosti vůbec.  

* * * * *  



Kdo to vymyslel? Protože někdo udělal ve snu ji a držel tuto ohyzdný zrůdnost živý potrápit mysl 
miliard lidských bytostí pro téměř 2000 let, stále zůstávají otázky: (a), který vymyslel tento 
příšerný příběh? a (b), proč to udělali?  

Věčný Parasite. Odpověď na první otázku odpovídají historickým důkazem. Židé, kteří byli 
parazit na zádech civilizovaného lidstva za pět tisíc let vymysleli tento monstrózní báchorka. Již 
jsme měli co říci o tom v dalších kapitolách, zejména kapitolu o Římany a kapitolu o Židů. 
Budeme mít více v budoucích kapitolách.  

. Židovská Revenge Odpověď na druhou otázku je poměrně zřejmá ze studia historie: oni udělali 
to k pomstě dostaly na Římany, kteří zničili Jeruzalém v letech 70 nl a znovu v roce 135 nl Židé 
se rozhodli použít svůj poslední zbraň na které byly obdoby masters- manipulace mysli. Historie 
nám říká, že byly velmi úspěšné a udělal prodávat křesťanství, myšlenky na nebi, a zejména 
peklo, k Římanům. Oni byli úspěšní za jejich nejdivočejší sny. Jsou převedeny na kdysi všemocné 
a neporazitelný Římanům do vykastrovaných, kňučí stoupencům míru, jejich mysli posedlý 
strachem z pomyslných strašidel v nebi.  

Hell velký klub. A dejte nám Pamatuješ si nejmocnější nástroj Židé měli k dispozici, s nimiž se 
přesvědčit a zničit jejich nepřátelé byl psychologický klub, imaginární koncept- konečný koncept 
horror- pekla, jak jsme již bylo popsáno v předchozí kapitole.  

Svoboda duševní strach. Je to jeden z hlavních cílů C hurch O F T HE C REATOR vyhnat tento 

ošklivý židovskou myšlenku z povrchu zemského a vyčistí jej navždy z mysli naší bílé rasové 

kamarádů. Chceme dát bílé rasy jinou svobodu, kterou tak bohatě zaslouží namely- osvobození 

od strachu z pekla. 



C REATIVE C REDO # 53  

T HE C URIOUS R ELATIONSHIP B ETWEEN F ather , S ON A D EVIL  

Musí být vystaveny. Mělo by opravdu nemělo být nutné trávit tolik času diskreditaci "strašidel 
na obloze" podvod, neboť i zběžná prohlídka židovského (a křesťan) bible by měla přesvědčit i 
ty nejjednodušší zlobil, že sběr divný příběhy v nich obsažené jsou rozporuplné, divoký, a zcela 
nepodložené podle záznamů autentické historie. Jsou v krátkém urážkou inteligence jakéhokoli 
myšlení jedince a ostudně ohrozit jeho nebo její duševní integritu.  

Musí být vykořeněn. Přesto se tak hluboce zakořeněné je to židovský houba v mozku bílého 
muže, a tak má dlouho to suchá hniloba přetrvával, že je to velká operace vykořenit to.  

Jasné myšlení. Proč je nutné vykořenit jej ven? No, jako každý jiný podvod, dokud je vystaven, 
jeho oběti nemůže myslet. A protože oběti narazit na stovky milionů, to je nesmírně důležité, 
pokud chceme vůbec někdy něco postavit poctivý, konstruktivní a prospěšné pro bílé rasy, že 
tento podvod důkladně exponované a vykořeněni.  

Strach z Spooks. V minulosti bylo dostatečně prokázáno, že tak dlouho, jak lidé mohou být 
zaměněny, držel v nevědomosti a strachu z nadpřirozených strašidel na nebi a pekle (které jsme 
již zkoumal spíše důkladně) oni, naivní trhanům, může být snadno zotročeni a využíván. Tyrani, 
a nikdo víc než náboženských tyranů, mají od nepaměti rázně potlačil jakoukoliv upřímnou 
kritiku nebo dokonce dotazování jejich nejúčinnější weapon- na strašidel na obloze podvodu. 
Dokonce i osvícení Řekové nuceni Sokrata, který byl poctivý a velmi inteligentní muž, vypít svůj 
šálek bolehlavu, protože učil mládež, že bohové Hellenů byly jen mýty.  

Pověra stále mocná. Toto potlačení logiky, zdravého rozumu a poctivé zpochybnění strašidel 
podvodu je stále velmi silný dnes. Krom toho může být v některých zemích bude jemnější, a v 
některých vysoce Catholicised a zaostalých zemích, jako v Jižní Americe, ne tak jemné. My C 
REATORS jsou velmi znepokojeni tímto podvodem, protože i někteří z našich (potenciálně) 
nejjemnějších bílých rasové kamarádi jsou těžce postižený s touto houbou na mozek a 
napomáhání naše židovské nepřátele. K tomu, aby všichni přežili potřebujeme pomoc těmto 
obětem, stejně jako oni potřebují naši pomoc.  

Musí Zrušte trosek jako první. Než budeme moci stavět krásné a zdravé společnosti, musíme 
vyčistit mysl našich bílých bratrů tohoto odpadu, stejně jako slumy, shnilé materiálu a nečistoty 
musí být odstraněny z důvodu staveništi před zvukem a krásná budova může být postavena. 
Havěť a obtížný plevel musí být zničen před voňavými květy a výživné plody mohou být 
pěstovány.  

Bohužel, máme ještě hodně žalostný pletí dělat, a v podstatě se jedná o zakořeněná představa, 
že nějak, někde stále je to strašák, kdo to udělal všechno, jimž jsme to všechno vděčím. 
Vzhledem k tomu myšlenkou strašidel, duchů, bohové, démoni apod byl asi od prehistorických 
dob, dejte nám omezíme více k místu, kde White Christian získal představu o tomto zjevení a 
zkoumat takové hokus-pokus o něco blíže.  



* * * * *  

Od Židů. Bílá Christian samozřejmě dostal indoktrinaci z křesťanské bible, která je v kombinaci s 
židovským bible, jejíž je odnož. Židé, kteří jsou největší mrchožrouti a adaptéry na světě, má své 
myšlenky od Egypťanů, Babyloňanů a jiné národy, na jejichž hřbety oni vylezli a koho oni 
zneužít.  

Rozporuplné Trojice. V křesťanské bible původní židovské Yahweb plodil do Trojice, s 
třístrannou Bohem Otec, Syn a Duch svatý přesto prý všichni jsou harmonický jedno. Co chceme 
ukázat v této kapitole je, že nejsou harmonická jednota ale podivná směsice rozpory, nesoulad 
a směšné vyvrácení jejich nejdražší claims-, že křesťanský Bůh je Bohem lásky.  

Charakteristika otce. Pojďme se podívat na první z otec židovské Jahve jak vylíčený ve Starém 
zákoně. Zde najdeme podivný konglomerát tvora.  

On je divoce okouzlena s potomky Abrahama, Izáka a Jákoba, jmenovitě Židů. To by mělo v 
nikým ' úsudku je, aby ho extrémně netolerantní a fanatický rasista. Jak jsme již bylo 
popsáno v N Povaha " S E terních R ELIGION , to vše-moudrý bůh jen stěží udělali horší 
výběr znaků. Pochybuji, vážně, jestli tam někdy byly nějaké takové znaky jako 
Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a to mě mystifies proč Židé by si takové ohavné a 
odporné zavrženi, děvka mongers, pasáků a podvodníci, jak oni sami vylíčit, aby byly. Je 
s podivem, opravdu, že by si vybrat takové nepatetického zločinců být mýtické 
progenators jejich rasy. To je ještě více zvláštní, že údajně all-moudrý, vševědoucí bůh 
by sprchovat takové gushy obdiv a zvýhodňování na takových vši. A co je podivné ze 
všeho je idiotský volba proslulé bílé rasy zvolit takovou hloupou a bigotní Boha jako 
svého boha. Což mi připomíná znělky:  

Jak podivné Boží vybrat Židy.  

Ale to je ještě liché Pro ty, kteří 
nenávidí Židy Chcete-li zvolit 
židovského Boha.  

Ano, podivné opravdu. Velmi hloupé, taky.  

Židovská Yahweh je ohnivá Bohem hněvu a pomsty. On je (podle starozákonního příběhu) 
kmenové válečného boha, kterého Mojžíš narazil na v hořícím keři, který slíbil dodat 
svým " vyvoleného " zločinců a potomky do katastru Kanaán na úkor původních 
obyvatel, který stavěl stávající civilizaci měst a farem. Že by to znamenalo nekonečné 
nelidské řeznictví, zrada, lest, utrpení a vražda se zdálo žádný dopad na tento " 
spravedlivý " Yahweh.  

Židovská Starý zákon je plný všech druhů trestných činů, pornografie, proradnostem, ležící, 
podvod, vraždy a každé jiné trestné činnosti v knize, a prakticky všechny z nich jsou prováděny 
buď "Bohem Vyvolené," nebo "milující", " spravedlivý "," všichni vědět, "Hospodinu sám. Jeden 
z největších masových vražd v celé historii je pravděpodobně vykonán tímto "dokonalé" boha, 



kdy v záchvatu hněvu, se utopil každého žijícího muže, ženu a dítě, nemluvě o ptáky a zvířata. 
Jedinou výjimkou byl opilý opilec z Noaha (opět mizerný volba) a jeho nejbližší rodiny.  

To Hospodin byl extrémně žárlivý bůh. To je znovu a znovu potvrzeno údajné citace z jeho 
vlastních úst a já potřebuji jen stěží obtěžovat opakování nich.  

Byl také velmi hrdí, ješitný a domýšlivý, velmi atributy jsme ubozí smrtelníci jsou nabádáni, 
aby hnusí, protože jsou tak hříšné. Ve skutečnosti číst židovské Bible, se jeví jako hlavní 
důvod, který vytvořil " lidstvo " byl tak by mohl mít obrovský stáj jabbering idioty u 
nohou " chválili Boha do celou věčnost. "   O kolik víc domýšlivý můžete získat?  

On je mstivý bůh a obhajoval jeho " vyvolený lid " z principu oko za oko, zub za zub, a 
pobízel je při pořízení město zabít každou živou věc, která dýchá.  

Existují desítky dalších atributů, které byl obdařen, málokterý z nich obdivuhodné.  

Například byl nesmírně krutý na desítkách příležitostech, jako je příběh Joba, zabití Judovi 
synové, topí všechny národy na světě, atd On byl složitější. Musel Abrahama na pokraji vrhat 
nůž do svého syna Izáka a na něj poslední chvíli řekne, že je to všechno vtip, byl jsem jen 
testování. (Některé vtip!) Byl cizoložný. On impregnované Marii, vdanou ženu. Byl to 
pornografický. Starý zákon je prostě plný pornografických příběhů, jako je David sbírat 
předkožky ze zabitých Philistines jako věno, aby předložila krále Saula pro ruka jeho dcerou. On 
je zrádná, zlomil libovolný počet slibů, lhal a udělal libovolný počet dalších trestuhodných věcí. 
Pokud byste chtěli důkladnou dokumentaci všech těchto atributů Mám knihu s názvem Bible 
Handbook datováno 1888, která uvádí, citát po citátu všechny tyto poplatky, zločiny, idiocies a 
co jste. Já osobně nechci, aby se, že mnoho místa v této knize je všechny.  

* * * * *  

Ve srovnání s Otcem. Nyní se dostáváme k synovi, který je zapuzeny "Božím vyvoleným", ale je 
hrdina křesťanů a ztělesňuje vše, co je prý dobrý, skvělý a dokonalý. Podívejme se, jak se 
srovnává s jeho "otec".  

Na rozdíl od Yahweb, který je celý oheň a vztek, krev a pomsta, najdeme syna káže úplně 
jiný koncept ( " nový zákon Dávám ti " ). Říká, že ve skutečnosti starý muž byl úplně 
špatně. Don ' t pomstili své nepřátele. Místo toho Milujte své nepřátele, nastavit druhou 
tvář, prodávat veškerou co máš, a dej chudým, a dobře čiňte těm, kdo vás pohrdají. To 
samozřejmě, byl zřejmě zaměřen na pohany, aby je oslabit a proměnit je v blithering 
idioty, nahé a bezbranné před svými nepřáteli.  

Byl poloviny bůh, napůl člověk, mít been narozený (židovského, samozřejmě) ženy.  

Místo toho, aby divoké o Židech jako jeho otec (v nebi) proklínal Židy a řekl jim, " Vy jste 
synové ďábla " a nazval je zmije a další ošklivé jména.  

Miloval " mírní " a " chudým v duchu " a požehnal jim, spíše než jako jeho starý muž, byl 
infatuated s mocnými králi a vrahy jako Davida a Šalamouna.  



Byl nezaměstnaný, putování tulák nikdy podržením jakékoliv konstruktivní práci, nikdy se 
brát nebo zvyšování rodinu, nebo dělat něco konstruktivního, že dobrá pevné občan a 
otec rodiny by to bylo očekáváno.  

Stručně řečeno, byl to podivný kontrast k jeho předpokládaný otec (v nebi, ne Joseph) a on 
drze zapudil skoro všechno, co jeho otec kázal ve Starém zákoně. * * * * *  

Oboustranný, Triple Talk. Nyní se dostáváme ke třetímu zvláštností tohoto Žid-vymyslel příběh, 
a sice, že otec a syn byli opravdu jedno, a syn skutečně existoval v celou věčnost. Oba z nich. 
No, tak nějak Duch svatý je také v obraze a tři z nich, opravdu existoval ve věčnosti a byli všichni 
jedno. Byli to ve skutečnosti Nejsvětější Trojice, ale oni byli všichni, kdo ve stejnou dobu, pokud 
můžete následovat.  

Zvláštní ujednání. To vyvolává řadu zvláštních otázek. Byl syn otce sebe ?. Nebo snad, otec, syn 
syna? Nebo,--? Kromě toho, protože Mary se objevil poměrně pozdě v příběhu, jak by mohl být 
její syn, když už existovaly miliardy let předtím, než byla kdy narodil?  

Určený pro naivní. Neptejte se mě za odpovědi na tuto hloupou příběhu. Nelíbilo se mi to psát. 
Vše, co mohu udělat, je vás upozorní, že Hospodin a syn příběh byl vymyslel gangem židovských 
scribblers , která našla miliony důvěřivých trhanům věřit jejich báchorka.  

* * * * *  

Přichází ďábel. Nyní se dostáváme ke čtvrtému zvědavé aspektu tohoto zvláštního kohout-a-Bull 
epizodu a to je role ďábel hraje v této podivné a divoké příběhu. On je také známý jako Satan, 
Lucifer a tucet dalších jmen.  

Sneaky vchodem. Starý zákon je poněkud záludný v tom, že není přesně nám říci, kdy se 
opuštěný strašidlo vytvořil peklo (jak již bylo řečeno), ani kdy a za jakých okolností ďábel byl 
vytvořen. Zřejmě byl vytvořen poměrně brzy v příběhu od chvíle, kdy se objevil na scéně, kdy 
Adam a Eva byli uvolnit v zahradě. Byl už tam oklamat a uvést v omyl. Někde to uvádí, že Bůh 
stvořil jej jako krásný anděl a že se stal žárlí na boha a spadl z milosti, nebo tak kazatelé chabě 
se snaží vysvětlit.  

Kazatelé dostat vyveden z míry. V každém případě, to vše představuje zvláštní soubor okolností 
a otázek, které potřebují odpověděl. Ve skutečnosti je to právě tato záležitost s ďáblem, který 
dostane kazatelé nejvíce zmatený, svázaný jazyk (bys tomu?) A ohromený, když se jich zeptám 
odpovědět na některé zjevné otázky a přijít s rozumnými odpovědi. Dokonce i na tyto tlachalů a 
důvěřivých strašák trhovců je zvláštní postavení ďábla v této podivné uspořádání je příliš 
vysvětlit, kdy vyslýchána v jasném světle logiky.  

Některé z těchto otázek jsou:  

Vzhledem k tomu, bůh je všemocný, všichni-moudrý, vševědoucí, nikdy udělá chybu, tak jak 
je to ďábel je zde na prvním místě, aby ho zhoršit, oponovat jej, a zmařit bůh ' s (a Christ 
' y) horlivý touha nás všechny zachránit z pekla?  



Bůh udělat další pitomost?  

Copak ' t ví dopředu, ďábel se chystá zhoršit sakra z něj?  

Vzhledem k tomu, bůh stvořil všechno, já ' t si také vytvořit ďábel?  

Jak to, že ďábel je v drtivé většině výhru ve hře na kočku a myš, u nás chudé smrtelníky jako 
pěšáci?  

Je-li Bůh skutečně udělat chybu, proč nedává ' t on prostě zabít ďábla a ukončit veškerou 
tuto firmu zla a miliardy lidí jít do pekla? Koneckonců Nevěděl ' t váhat utopit všechny 
chudé lidi, když ho zhorší. Ani on váhání mít svého syna přibit na kříž. Proč je tak 
tolerantní ďábla?  

Na tom ' t mu mít sílu, aby tak učinily? Pokud tomu tak není, pak že ano ' t všemocný, že ne?  

Mohl by to být bohem přesně věděl, co dělá? Stvořil ďábel, on vytvořil peklo, a dva jsou v 
součinnosti se železnice miliardy a miliardy lidských bytostí do věčné mučení. Jak si to 
vysvětlujete?  

Mohl by ďábel zůstat naživu a v obchodě po dobu pěti sekund, bez Boha ' s spolupráce a 
požehnání?  

Je Bůh opravdu super-sadista, který chce všechny tyto lidské bytosti v pekle, které mají být 
mučeni a je pouze pomocí ďábla jako obětní beránek?  

Je tu těžká mechanismus používaný ke kontrole a využít. Co si o tom myslíš? Nebo by to mohlo 
být celá tato židovská epizoda není nic víc než hloupý báchorka navržen tak, aby vyděsit sakra z 
důvěřivých oběti, aby mohli získat kontrolu nad jejich myslí, jejich penězi, manipulovat s nimi, 
fleece a využít jich?  

Pokud se mě ptáte, to je to, co je to všechno kolem. To je způsob, jakým to bylo navrhnuto být, 
a to je způsob, jak to funguje na 2000 let.  

To je cílem C hurch O F T HE C REATOR vystavit tuto zrádné podvod, a vymanit bílá rasa z něj. 

Chceme pomoci bílé rasy narovnat své myšlení a vrátit se k rozumu. To, když se to stane, tak 

bych zavolat Real spasení a vykoupení bílé rasy. 



C REATIVE C REDO # 54  

T HE L ONESOME G HOST B LUNDERS F ROM B LOOPER TO B Looper  

ALL NA E XPENSE OF S UFFERING H UMANITY  

Všechny Wise, všichni věděli. Máme již bylo uvedeno v předchozích kapitolách o židovském 
verze stvoření , že osamělý strašidlo, který údajně vytvořil všechno prý bylo all-moudrý, 
vševědoucí, nikdy neudělal chybu, věděl, že běh událostí vpřed a vzad a všechno bylo úplně pod 
jeho kontrolou. Není vrabec spadne z roof- ani vlas z vaší hlavy, ale on to chce. Vidí všechno, ví 
všechno, ovládá všechny.  

Total Control, plnou odpovědnost. V takovém super inteligentní tvůrce a tak bezchybnou 
kontrolu, měli byste očekávat, že všechno bude pobrukovat společně jako na drátku a 
vypracovat prostě perfektní. Kromě toho, s celkovou znalostí, s úplnou kontrolu bychom 
předpokládat, jde také plnou odpovědnost za důsledky, co tato super-strašák, vytvořený, 
manipulován a kontrolována.  

Katastrofální nepořádek. Je s podivem, v souladu s tímto idiotský židovské literatuře, jsme 
mylné ve všech ohledech. Za prvé, co neběžel hladce. Jeden po druhém pitomost vyčesané. A 
nakonec se to stalo tak katastrofální nepořádek, že tvůrce této katastrofy se rozhodl utopit 
všechny své "milované" děti a začít znovu. Za druhé, neměl přijmout jakoukoliv odpovědnost za 
tento nepořádek, ale vinu to všechno na nás hloupé clucks, protože jsme se ukázalo tak 
"hříšný." To je jako designér letounu, který tvrdí, že je největším návrhář v tvorbě, ale všechny 
jeho letouny selhání. On pak viní hloupé letadla pro své nedostatky v jeho designu.  

Oboustranný hovor. Jak se doubletalking duchovenstvo obejít tento zjevný rozpor? Jak se 
vysvětlit, všemocný, všichni-moudrý, vševědoucí, dříve osamělý duch běh do tolika háčky, a je 
opakovaně hněval a frustrovaný jeho horní tvorby, a to lidstvo?  

Nakřivo "svobodná vůle." Vysvětlení je hloupý, rozporuplné a hloupý, ale jejich naivní a 
nekritické hejno již pokorně přijala. Zde je, jak to chodí: Tento osamělý strašák v extatické 
šaráda velké velkomyslnosti a štědrosti považoval za vhodné, aby nám dát. "Svobodná vůle" On 
nám dal svobodu volby. To jen tak se stane, (proč se nikdo vysvětlil), že tato "svobodná vůle" 
byl poněkud pokřivený. Ve skutečnosti to bylo extrémně šikmo. To bylo všechno váha na té 
straně, kde jsme měli patologickou přednost "hřešit." Kostky byly extrémně naloženo proti 
nám. V důsledku toho jsme se ukázalo k ničemu, a byl věčným trnem v oku našeho "milující" 
tvůrce. Rovněž se ukázalo, že to byl hněvivý a pomsta náchylné tvůrcem. A protože měl plnou 
kontrolu, se rozhodl utopit celé lidstvo jako banda nešťastných krys.  

Nyní, několik nových otázek pop-up v tomto židovské ztvárnění historie, jak to údajně všechno 
začalo.  

Zřejmý rozpor. První otázka je- jak můžete mít miliardy lidí putování kolem na tváři země plní 
své "svobodnou vůli," dělat svá vlastní rozhodnutí, přičemž náboj o průběhu událostí a historie, 
a u stejný čas to allpowerful super-špion , který ví vše, vše vidí, mít úplnou kontrolu? To je v 



naprostém rozporu. Buď máme svobodu volby vykonávat naši "svobodnou vůli" a běh událostí 
je zcela mimo super- strašák je kontrola; nebo super-špion je plně pod kontrolou a my nemáme 
žádnou kontrolu (a tedy nezbývá, a žádnou zodpovědnost, a to buď z) a za své činy. Nemůžete 
mít obojí. Buď je plně pod kontrolou a my jsme jen banda bezmocných robotů a nemají žádnou 
"svobodnou vůli" nebo odpovědnost za cokoli, nebo my, když jsme zatraceně dobře, prosím, a 
vševědoucí, všemocný strašák je stěží pod kontrolou čehokoliv.  

Záměrně navrženo tak jsme. Za druhé, protože jsme údajně produktem jeho tvorby, včetně 
"volné bude" jsme prý obdařeni, proč ne on naklánět, že "svobodná vůle" se sklonem k dobré 
místo silně ji šikmo směrem k námi chtějí být "hříšníky?" Koneckonců, věděl, co dělá, věděl 
předem, co bude mít následky, všechno údajně vyvinut v souladu s plánem. Jak se to stane pak, 
že bychom se ukázalo tak špatně? Musel nás záměrně tak, jak jsme. Proč je návrhář bez pocitu 
viny či odpovědnosti a navržený výrobek výhradně vinu a odpovědnost za všechny?  

Cock-a-Bull Story. Když se ptáme na tyto otázky musíme si uvědomit, že neexistuje sebemenší 
důkaz pro celé této podivné báchorka o tom, jak to všechno začalo s osamělé strašidlo před 
šesti tisíci lety. Je to jen ignorant židovský verze mýtické pokusu vysvětlit vesmíru, vesmír, o 
kterém věděli jen velmi málo. To bylo psáno asi před 2500 lety; viz neznalí židovskými 
scribblers, jejichž skutečný původ my se nikdy nedozvíme. To může být učiněno pouze vážně, 
pokud čtenář takového odpadu je dost naivní, pověrčivý dost, a byl důkladně, brain-znečištěné s 
takovým dršťky od raného dětství.  

* * * * *  

Ale vraťme se dál a dále prozkoumat Dobrodružství, Crash a omylů z all-moudrý, vševědoucí, 
vševidoucí, protože to židovský verze rozvine.  

Bible s přesným časovým plánem. Mezi několik, mám silný kopii Kinga Jamese verze židovské 
bible, který byl tištěný na přelomu století. Je plná všechny druhy zfalšovaná map království, 
které nikdy neexistoval, verze umělců biblických scén, které se nikdy nestalo, obrazy lidí, kteří 
nikdy nežili. To má celou vor indexů rozdělených do desítek různých kategoriích, jako je to, co 
verše, měli byste si přečíst, když potřebujete pohodlí, když se bojíte; když budete potřebovat 
trpělivost; a tucet jiných kategorií. To má index seznamu rostlin, semen a podobně, v Bibli; 
seznam hudebních nástrojů a verš a kapitola zmínil. Je indexovány a cross-indexovány.  

No More termínech. Ale nejúžasnější věc je, že to je naloženo s daty v horní části každého 
sloupce na každé stránce. Vzhledem k tomu, nikdo vlastně neví, co rok Lot smilnili se svými 
dcerami (Lot nebo zda vůbec existuje), tato kniha má termín pro všechno. Na přelomu století 
byli lidé stále tak zastrašil tímto židovské žvásty, že vydavatelé této knihy ještě tu drzost 
vymýšlet a připojit konkrétní data pro každou událost. Vzhledem k tomu, že je mnohem snazší 
vyvrátit něco, pokud jsou specifické a méně, takže pokud vaše nároky jsou mlhavé, následující 
vydavatelé už dávno opustil praxi uvedení svévolným a fiktivní data do mytických a fiktivních 
událostí.  

The Great Flood. Zvláště zajímavá je datum té hrozné katastrofě, potopy světa. To se datuje do 
roku 2348 před naším letopočtem Je s podivem, když jsme se uchýlit k autentických příběhů 
těch dob, jako egyptské historie, najdeme žádnou zmínku o takové univerzální povodní. 



Egyptské dynastie a civilizace existovaly dávno před tímto datem a pokračoval přes tisíce po 
letech, téměř bez zádrhelů, a pouštní písky Egypta byly za sucha a poté jako jsou nyní.  

* * * * *  

Noé opilec. Řekli jsme si, že v "potopy", který prý trvala 40 dnů a 40 nocí se utopil všechny své 
děti, tak jako mnoho krys. No, nebyl opravdu tak krutý. V jeho velkého soucitu a velkodušnosti, 
zachránil Noe a jeho rodina, protože Noe byl "dobrý." Ze všech těch milionů že se utopili, byste 
si mohli myslet, že to Noah by musel být velice příkladný charakter. Ale není tomu tak. Byl opilý 
hulvát, a pak tam je nějaký hokus-pokus o jeho synovi Ham ", který ho viděl v jeho nahotě", 
zatímco Noe byl opilý. Zřejmě Ham udělal něco pro něj "v jeho opilosti," a když Noah se vzbudil 
proklel nejen Ham, ale všechny jeho potomky a kenaanskou zemi, z nichž Ham údajně byl 
"otec."  

Není moc smysl. To byl select rodina, která byla zachráněna před povodní, která zničila každého 
jiný. Proč "své nekonečné moudrosti" vzal tento svazek zavrženi přežít a být předci příštího 
šarže lidí je těžké pochopit. Nicméně to je docela selfexplanatory, pokud si uvědomíme, je to 
jen židovský příběh, psaný gangem ignoranti, a nemusí to nutně následovat mnoho rým nebo 
důvod.  

Infatuated s Židy. Dále se budeme zabývat vznikem Izraelitů, jak to židovský Bůh se stal šíleně 

zamiloval s touto zákeřnou pokolení zavrženi, a jak se mu věnoval jeho laskavosti čas a energii 

do jejich záležitostí, na úkor všech další. Zbytek Starého zákona, více než 900 stran ní je věnován 

tento parazitní kmene. Proč ne? Koneckonců, napsal tento stupidní diatribe. 



C REATIVE C REDO # 55  

AC ONCOCTED O LD T ESTAMENT - T HE F OUNDATION OF J EWISH S OLIDARITY  

Rasová Náboženství Core. Když Golda Meir byl předseda vlády židovského státu Izrael banditů 
natočila v upřímném vyznání k jejím rasových kohort. Ve svém projevu k Knesset (izraelský 
parlament) řekla v jidiš: "Jsem nevěřící (v Boha), ale nikdo nebude moci vykořenit ze srdce a 
mysl přesvědčení, že bez židovského náboženství budeme mít byl stejně jako všechny ostatní 
národy, který kdysi existoval a pak zmizel. "  

Rasy, náboženství, Nation. V tomto stručným prohlášením je shrnul jádro židovského solidarity, 
která se projevila za posledních několik tisíc let. Je to kolem jádra svého náboženství, které Židé 
polarizovaných sjednotit do jiného "Trinity" - kombinace tří-in-one:. Rasy, náboženství a národ 
samy o sobě, bez ohledu na to, co země, ve které žijí jako my poukázali na jiném místě, to je 
závod ztělesněný do svého rasového náboženství , která umožňuje silné, soudržné a trvanlivé. 
Je to houževnatost, který dělal to tak parazitní mor na zádech všech bílých národů za posledních 
několik tisíc let.  

Talmud. Židovského náboženství je založena na více než jen Starého zákona. To je dokonce více 
silně zakořeněný v Talmud, který se skládá z šedesáti tří knih v pěti set twentyfour kapitol. 
(Zkoumali jsme Talmud ve větším detailu v N Povaha " S E terních R ELIGION . ) Židovské 
náboženství je také vlastní novějších " Protokoly sionských mudrců ", a v komunistické ideologii 
Karla Marxe.  

A. Útlak na našem Neck Celkový součet celosvětové židovské snažení je jednoduchá a 
allencompassing: to je (a) se hromadí samy o sobě všechno bohatství světově peněz, zlata, 
nemovitostí, výkon a (b) podrobit a zotročit celý zbytek lidstva, koho oni volají góje nebo goyim, 
jejich hanlivé slovo pro dobytek. Jejich konečným cílem je jejich útlak stojí na krku Goy, odstrčil 
lícem dolů do bláta.  

* * * *  

Původ jako hrdlořezů. Všechno to začalo jako kapela zlodějů, pirátů a hrdlořezů možná tak 
dlouho, jak před pěti tisíci lety, jejich nejčasnější původy dlouho ztracen v mlhách starověku. 
Vzhledem k tomu, Palestina byla křižovatka obchodních cest v antice, že je tady, že tento kmen 
banditů, piráty a vrahů nejprve etabloval. Stejně jako jakýkoli trestný pásmu, si uvědomili, že 
jednota byla klíčovým faktorem pro sebezáchovy. Být oba predátory a parazity, tento způsob 
života vyvinul do trvalého filozofie. Židé nikdy neobtěžoval vystopovat jejich nejčasnější historii.  

Namíchal historie. Místo toho vymyslel jeden. Výsledkem je Starý zákon, který byl skutečný 
krystalizaci židovského pásma hrdlořezů do náboženství, rasy a mezinárodní národa. I když celá 
tato historie byla prefabrikované a neuspořádané sbírka mýtů, lží a divoké příběhy, dopad a 
důsledky na budoucí světové historie byla ohromující, aby přinejmenším.  



Takže pojďme prozkoumat tento podivný kus literatury, která již dávno stala součástí bílého 
muže křesťanské bible, a způsobila maximální zmatku a pohromě pro bílé rasy jako žádná jiná 
událost v historii.  

* * * *  

Židé 90% Chazaři. Židovský příběh poté, "povodeň" je v celkovém příběhu z "Izraelity" jako Židé 
raději zavolat své biblické předchůdce. I toto tvrzení je hrubý podvod, protože 90% dnešních 
Židů jsou potomky Chazarů, nepříjemný a agresivní lidi, kteří založili stát mezi Černým a 
Kaspickým mořem, uprostřed Ruska. Chazaři sami pocházejí z turecké a tatarské kmenů, což lze 
vysledovat zpět do asijských Mongoly. V osmém století našeho letopočtu Chazaři konvertoval k 
Judaismu. To hnízdo židovského infekce byla zdrojem židovského zamoření do Ruska, Polska a 
východní Evropy zejména, ale nakonec se šíří ven a zamoří celý svět. Ale to je jiný příběh a my 
jsme šli do více detailů o Židů v N Povaha " S E terních R ELIGION . Naším cílem je zde analyzovat 
a odhalit svůj příběh o tom, jak oni položili požadavek na bytí" Boží vyvolený národ ", což je 
hoax, že mají prodány stovky milionů naší bílé rasové Soudruzi, protože se jim podařilo začlenit 
své lektvar jako součást bílého muže bible, jmenovitě Starého zákona.  

Celkem vynálezu. Starozákonní věnuje jen několik stránek k příběhu "lidstvo" mezi smrtí Noe a 
příchodu Abrahama, Izáka a Jákoba. Dalších 900 stran jsou zaujati záležitostí těchto zločinný 
zločinců a jejich budoucí potomstvo, a sice "Izraelité" nebo Židů. Musím zdůraznit, že neexistuje 
sebemenší historické důkazy, které by některý z tohoto příběhu. Je velmi nepravděpodobné, že 
by tyto znaky jako Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi nebo Mojžíše kdy žil. Nemám důvod se 
domnívat, že ano. Tyto divoké příběhy byly psány snad tisíc nebo patnáct set let později. Mnohé 
z nich byly založeny na mýtech jiných národů, že Židé byli vystaveni v zemích, v nichž měli zvyklí, 
jako je Egypt, Babylónie, a několik dalších.  

Převzato z jiných kultur. Takové příběhy jsou velké povodni, babylónské věže, Joshua 
způsobující slunce v klidu, Jonáš a velryba, a mnoho dalších, byli mýty, které byly plovoucí asi na 
dlouhou, dlouhou dobu v předešlých kultur , Co Židé udělal, je zkopírovat, přizpůsobit jejich 
vlastních okolností a házet je dohromady v mišmaš dát svým lidem náboženství a fiktivní 
"historii".  

Sedmnáct Ukřižovaný zachránců. Tam je asi takový postup není nic nového. Mnoho jiných 
náboženství a kultur udělali to samé, než Židé nakloněný na některé z těchto mýtů. Například 
příběh o velké potopě se objevil v libovolném počtu předchozích náboženství. Příběh 
"ukřižovaný Spasitel" religionisty říci nám objevil v nejméně sedmnácti náboženstvích předchozí 
ke křesťanství. Jakýkoli počet již vymysleli fiktivní  

"Začátek", jak náš svět "začal."  

Aesop bajky. V této souvislosti by mohlo být produktivní porovnat Aesop bajek s mýty Starého 
zákona. Oba přišli do bytí v podobném období historie, s Aesop bajek předcházejícím těm 
Starém zákoně o několik staletí.  

Z Asie Minor. Ezop byl ex-otrok v Malé Asii. On přišel k soudu Croesus, poslední z králů Lýdie, 
jako osvobozený muž nějaký čas mezi 620 a 560 před naším letopočtem Vzhledem ke svému 



vtipu a bystrost mu upoutal pozornost krále, který začal ho zaměstnat jako velvyslanec k 
různým kapitály s kým Croesus byl v kontaktu. Aesop sláva ve vyprávění jeho stovky příběhů, v 
kterých jsou zvířata, ptáci a ostatní bytosti mluvil k sobě, vyhrával jemu slávu po celém potom 
civilizovaného světa.  

Had Morální aplikace. Nyní Aesop nevynalezl většina z těchto příběhů. Byli existující po mnoho 
staletí před ním. Ani on je nastavit v písemné formě. To bylo provedeno ostatní tři sta let 
později. Co Aesop dělal, bylo shromáždit tyto příběhy, přizpůsobit jim, a dát jim morální 
aplikaci, která jel domů platný bod. Takového nárazu byly tyto příběhy, že i dnes většina školní 
děti jsou obeznámeni s mnoha z nich, takový jako "Zahradníkův pes," a mnoho dalších. V 
kanadské Readeru použitého když jsem byl malý chlapec, objevil nejméně tucet nebo více ze 
svých známějších příběhů. Dnes, bohužel, oni jsou vyřazeny židovského řízené vzdělávací 
zařízení a jsou nahrazeny koše, vymyslel Black History a jiní, stejně jako moderní trend ve 
vzdělávání dnes.  

Humor a moudrost. Ať je tomu jakkoli, ve starověku učenci v Aténách i jinde považováno ji jako 
nepostradatelný úspěch, aby mohl vyprávět dobrý příběh o Aesop v klubu, nebo v politickém 
projevu, nebo jinde. Jeho praktická moudrost byla považována za vysoce jako jeho humor.  

Starozákonní zbytečné a nevkusné. Na tomto místě chceme, aby se pozorování, že zatímco 
Aesop bajky měl praktickou moudrost se vztahují na vzdělávání dětí i dospělých, najdeme 
malou nebo žádnou moudrost v židovských příběhů vytáhl společně ve Starém Testament. 
Například, z jakého praktickou hodnotu je příběh o Jonášovi a velryba? S výjimkou, že stačí 
jednoduše směšný příběh, není tam žádný morální bod, žádná konkrétní moudrosti, a žádná 
výhoda být odvozen. To samé lze říci o příběhu o opilém Lot smilnění se svými dcerami. Nebo 
Judah smilnění se svou dcerou-in-law. Nebo libovolný počet dalších zbytečných, pornografické 
příběhy, které jsou právě v prostém špatném vkusu a mají malou nebo žádnou vykoupení 
funkce.  

Židovská kniha byla mysl Crippler. Při porovnávání dvou, tedy Aesop bajky a starý zákon, bývalý 
je tisíckrát více konstruktivní, vhodnější pro životní problémy a větší morální hodnoty, než je 
pornografický židovský Starý zákon která později kupodivu stal se vsunutý do bílého muže bible. 
Je naším cílem zde odhalit židovskou knihu, která se stala "svatá", aby tolik našich podvedeni 
White rasové Soudruzi a zmrzačeného jejich mysl a způsobil zmatek na osmdesát generací bílé 
rasy.  

C REATIVE C REDO # 56  

AF EW O BVIOUS Q UESTIONS W E W Ould L IKE C HRISTIANS NA E XPLAIN SE S OME S ENSIBLE 
nswers  

Chtěli byste si koupit ojetý vůz od prodejce, který byl tak uvolněný s pravdou, že popsal svůj 
vlastní pohřeb a očekává vás být dost naivní věřit (stejně jako Mojžíš)?  

Předpokládejme, že stál na okraji Grand Canyonu v místě, kde to bylo deset mil široké a 
jedna míle hluboký. Měli jste knihu v který říkal: " Grand Canyon v jeho nejširším místě 



je tak úzký, můžete krok přes ni. " Což by věříte - vytištěnou stránku, nebo fyzický fakt 
přírody přímo před vašima očima?  

Stejně tak při čtení " tištěného slova ", která říká, že svět je jen (přibližně) šest tisíc let, ale 
opět, při pohledu na Grand Canyon, váš zdravý rozum vám řekne, že je třeba vzít miliony 
let k řece, aby si vyžádaly tak masivní kaňon z tisíců horniny. Který byste věřit v " 
tištěného slova, " nebo vaše oči a váš zdravý rozum? (Geologové odhadují trvalo alespoň 
60 miliony let vyřezat Grand Canyon a několik miliard let stanovit vrstev horniny, přes 
který řeže).  

Je-li Bůh tak dočkat, až " zachránit " každého z pekla, proč se vytvořit peklo na prvním 
místě?  

V případě, že ďábel je kořenem všeho zla v tomto světě a " příští, " proč Bůh stvořil ďábla na 
prvním místě?  

Měl udělat chybu?  

Kdyby to udělal zmýlíte, proč Nemá ' t ho opravit, a prostě zabít ďábla? Koneckonců, on je 
všemocný, takže Neměl ' t být žádný problém. Nebo je to v součinnosti s ďáblem? 
Kromě toho, že Nevěděl ' t váhat utopit všechny lidské bytosti (s výjimkou jedné rodiny) 
ve velké povodni, která podle biblických učenců došlo v roce 2348 před naším 
letopočtem Tak proč Nemá ' t ho odstranit ďábla jednou provždy a dostat se ke kořenu 
problému?  

Mohl by ďábel i nadále existovat a udržovat jeho hanebné obchodu bez spolupráce, 
spolupráce a pomoci všemocného boha?  

Jsou Bůh a ďábel v součinnosti?  

Jak si vysvětlit skutečnost, že Bible nám říká (ve Starém zákoně) znovu a znovu, že Židé jsou 
Boží ' je vybrán. Přesto Židé don ' t věří v Krista, nebo Novém zákoně, a proto jsou ipso 
facto odsouzeni do pekla. To se děje po dobu 2 000 let a osmdesát generací. Jak si to 
vysvětlujete?  

Tak proč by Bůh mít takový schizofrenní preferenci pro Židy a přesto poslat je všechny do 
pekla?  

Proč by Bůh mít takovou extrémně špatný vkus, pokud jde vlastně preferovat takové 
vulgární zločince a zavrženi jako Abrahama (rozšiřoval svou ženu off jako prostitutka 
dokonce ve věku devadesáti.) David (vrah mnohokrát, dopustil cizoložství s Uriah ' s 
manželkou se Uriah zákeřně zavražděn). Solomon (vlastněný světový ' největší 
nevěstinec s) Judah (smilnili se svou dcerou-in-law).  

Myslíte si, považujeme za správné oslavit tyto odporné ničemové a držet je jako příklad pro 
své děti v nedělní škole? (Nezapomeňte, že byly God ' s oblíbené).  



Chtěli byste být hrdí na to, mít takové lidi jako tvůj otec, nebo bratr, nebo předky?  

Co se má stát všem miliardy lidí, dobré, špatné a lhostejných, kteří žili před rokem 1 AD a 
proto nikdy neslyšeli o Kristu? (Podle Bible, je tam jen nebe nebo peklo v posmrtném 
životě, a to pouze ti, kdo věří v Krista může být zachráněn od pekla).  

A co miliard lidí - černochů, čínská, hinduisté, Polynésané, atd., Kteří žijí a umírají v tomto 
věku a nikdy neslyšeli o Kristu?  

Napadá vás více sadistický, hrozné, monstrózní, ďábelského nápad, než vytvářet obrovské, 
ohnivé jezero, nebo jámu roztavené síry, a pak mučí lidi v celou věčnost bez milosti 
umožnit smrt, aby to všechno skončí v takovém nesnesitelnou bolestí?  

Mohl byste L OVE monstrum, který by vytvořit takový hrozný místo mučení a vytvářet 
miliardy tvorů dát do toho?  

Nemohl ' t Bůh předvídat, co dělá?  

Nemohl ' t on to udělal jinak?  

Nemohl ' t přestal to všechno ještě dnes a propustila všechny své oběti?  

Proč doesn ' t to udělal?  

No není ' t samotná myšlenka " člověka " , který má " svobodnou vůli " v přímém rozporu s 
myšlenkou, že Bůh to všechno plánoval, všechno ví dopředu a dozadu a řídí to všechno? 
Buď naše akce, naše " svobodná vůle " je z Boha ' s ovladači nebo to že ano ' t zdarma. 
Je-li v Boha ' s kontrolou, pak to že ano ' t zdarma a můžeme ' t být zodpovědný. Je-li 
Bůh že ano ' t pod kontrolou, pak je Bible lže, když tvrdí, " ani vlas vypadne z naší hlavy, 
nebo vrabec ze střechy, ale on to chce. " Můžete ' t mít obojí. Jak si to vysvětlujete?  

Pokud se křesťané opravdu věří, že dostat se do nebe je tak úžasné, proč se tak zoufale lpí 
na životě a využít všechny prostředky, lékařské a vědecké pomoci (pro které vyznávají 
takové opovržení a opovržení) prodloužit život až do hořkého konce?  

Opravdu si myslíte, takové neuvěřitelnými příběhy as (a) Izraelité procházeli suchým dně 
Rudého moře? (b) Jonáš žil v břiše velryby celé tři dny (vší té kyseliny a žádný vzduch) a 
byl chrlil nahoru bez úhony? (c) Joshua by způsobila " slunce stát na místě " na jeden 
den, aby se mohl zabít více nepřátel? (D) a řadu druhých?  

Věřili byste svůj vlastního otce, kdyby ti řekl takové divoké historky s ním děje?  

V případě, že velká povodeň se prý stalo v roce 2348 před naším letopočtem nebo tak nějak, 
jak si vysvětlit egyptské (a jiné) historií sahající zpět do nejméně 6000 let v nepřetržitém 
řetězci bez tlumení nebo přerušení v předpokládaném čase Velkého Zaplavit?  

Mohl by to být " psané slovo " lže nás?  



Je-li Bůh (a Christ) jsou tak touží zachránit (z pekla) všech miliardy lidí, které sám vytvořil, 
proč Nemá ' t si vytvořit osobní vzhled tohoto světa, řekněme každých deset let nebo 
tak nějak? To by jistě bylo přesvědčivější než spousta protichůdných tvrzení na vytištěné 
stránce. Kdyby se mu podařilo hop tam a zpět mezi nebem a zemí v době Izraelitů a měl 
čas na takový nesmysl, jak zápasí s Jacobem celou noc, proč by to ' t on, a proč Nemá ' t 
mu, aby osobní vzhled mnohem četnější dnešní svět?  

Navzdory svým tvrzením o opaku, křesťané a Bible jsou v přímém rozporu s vědou, 
obzvláště geologie, který nám říká, svět byl po několik miliard let, s astronomii, biologii, 
geografii, studium fosílií, autentické historii jako odvozený od  

jiné knihy a zdroje. Čemu dáváte přednost believe- frivolní a nepodložená tvrzení, nebo masivní 
a podrobný důkaz nahromaděných vědou v průběhu mnoha staletí?  

Ledaže White Man brzy změní jeho myšlení, America (a svět) bude degenerovat na 
hmotnosti trestných černých divochů. Jste lhostejní o své děti a vnoučata je pohltila a 
pohltila do takové beznadějné a zkaženého světa?  

Má křesťanství nějakou řešení pro tento nadcházející katastrofy?  

Věříte na duchy, Gremlins, lihovin a strašidel? Existuje nějaký důkaz pro takové?  

Jste pověrčivý a naivní?  

Existuje nějaký větší zásluhy za věřit ve vaší sadě strašidel, (anděly, čarodějnice, Devils, ten 
Duch svatý, atd), než věřící krav hinduistických jsou svatí, nebo divoši Afriky věřit v 
šamanů, zlí duchové, atd?  

Už jsi někdy viděl některý z strašidel na obloze vám tvrdí, že věří v?  

Prostě to, co obloha se pobývají v - přes Austrálii, Africe, Bostonu nebo kde? Kolik pryč jsou 
milionů mil oni?  

Pokud jste je neviděli a nevíte, kde jsou, jak víte, že existují? 



C REATIVE C REDO # 57  

W HY W E I NDICT C HRISTIANITY S O S TRONGLY  

Množství důvodů. Použili jsme se mnoho stránek této knihy, která vystavuje a odhalovat 
křesťanství za podvod, že je. Vzhledem k tomu, tolik našich dobrých bílých rasové kamarádi jsou 
více či méně nakažený s touto houbou na mozek, jsem byl požádán o některé z našich příznivců, 
proč beru tak nepřátelský postoj vůči křesťanství, které má koneckonců byl hlavním 
náboženstvím bílá rasa téměř 2000 let. Nejen to, ale někteří z našich nejvýznamnějších 
vlasteneckých občanů, některé z našich nejlepších lidí, jsou křesťané. Proč ne jen žít a nechat žít 
a nechat náboženské problém sám? To jsou dobré otázky a nemohu dočkat na ně odpovědět.  

Za prvé, celý tento " strašidla na obloze " příběhu je podvod, lež, jak jsem vystaven stránku 
za stránkou. Je založen na emocionální a psychické con-hry, a v průběhu tisíce let, že 
duchové, démoni, bohové a strašidla byly použity vystrašit důvěřivé lidi k poslušnosti, 
aby jim využívat a zotročit je, ani jeden náznak smysluplného důkazů byl vytvořen k 
doložení tvrzení, že existují takové nadpřirozené strašidla. My obvinit křesťanství 
podporovat tento podvod na bílé rasy.  

K těm lidem, kteří argumentují, že můžeme ' t prokázat, že don ' t existovat, my jim 
připomínají základní zásady práva a důkazů, a sice, jestli dělají nárok (aby existovaly 
strašidla) důkazní břemeno je na nich, ne nás.  

Kdykoliv založit jakýkoliv pohyb nebo program, nebo vyznání, na lež, jste v čele na 
katastrofu. Dokud je opraven jako lež nebo chyba, pokrok je nemožné, a katastrofa je 
nevyhnutelná. Citovat několik příkladů: Dovolíme-li, že " všichni lidé jsou stvořeni sobě 
rovni " stát, tato lež pak založí celou síť nových lží, z nichž všechny se zdají rozumné, 
pokud věříme, že základní lež. Pokud jste přesvědčeni, že základní lež ze všech lidí jsou 
stejné, pak byste měli mít žádné námitky proti vaší dcerou brát si negra, nechal všechny 
spodina, všichni negři z Haiti i jinde přicházejí do Spojených států, atd. Je podobná 
situace v případě, řekněme, v základní škole když váš učitel učil krát stůl a on vstřikuje 
jen jednu chybu do něj, že dva krát dva bylo sedmnáct. Pokud jste věřil, že pak dvakrát 
čtyři mohla rozumně být třicet čtyři, atd., Atd. Dokud měl tuto zřejmou chybu ve své 
mysli opraveného byste mohli očekávat nic než špatný odhad a chyby ve svých 
matematiky pro zbytek svého života. Je to stejné s tím straší na podvodu obloze, 
základní lež, která straší a sužován bílé rasy po tisíce let. Dokud nebude tento podvod je 
opraven není zdravé, konstruktivní filozofie může být postavena.  

Křesťanství je samozřejmě židovský výmysl. Je to historický fakt, že Židé uctívali své knih 
Mojžíšových dlouho předtím, než křesťanství vůbec objevil na scéně a před křesťanství 
byla prodána nic netušící Římanům. Skutečností je, někdo může kontrolovat samy o 
sobě, že Starý zákon (který se skládá ze tří čtvrtin křesťanské Bible) je vše kolem Židů, 
Židé, Židé. Pokud jde o nový zákon, nikdo vlastně neví, kdo napsal Matouš, Marek Lukáš 
nebo John, nebo kteří tyto znaky byly, ale to je společná dohoda mezi oběma křesťany a 
židy, že Saul z Tarsu, který se stal St Paul křesťanského hnutí, byl odpadlík Žid. On psal 



téměř polovinu Nového zákona, na základě křesťanské víry. Je tedy spravedlivé závěr, že 
křesťanství jak podporovaný St. Paul (Saula z Tarsu) je v podstatě židovské.  

Kristus, prohlásil hrdina a zakladatel křesťanství se opakovaně reprezentován jako židovský. 
Jeho rodiče, Josef a Marie, jsou reprezentovány jako židovský s tím, že původ Josefova 
bytí vysledovat zpět k " rodu Davidova. " V Lukášovi 2:21 to říká Christa je obřezán 
osmého dne, jak bylo zvykem z Židé.  

Není tam žádný současný historický důkaz, že Kristus vůbec existoval, výše křesťanské 
tvrzení nevyjímaje. Je to můj závěr, že žádný takový údaj vždy existovala, ale byl 
rekonstruován z bájí, alegorií a fantazie, které vyplývají z dřívějších náboženství, zejména 
Essenes, jehož spojení s křesťanstvím už jsem zaznamenal v N Povaha " s E terních R 
ELIGION v kapitole " Christ ' s Existence není doloženo historickým důkazem. " pro mě to 
dále silně naznačuje, že celý podvod je založen na lži. Pro ty, kteří by se prokázat opak, 
opakuji, důkazní břemeno je na straně, která. Jako zajímavá okrajová poznámka se " 
ukřižován spasitel " příběh byl použit v sedmnácti jiných náboženství než křesťané ji 
zvedl a přehrál jej pro své Con-her.  

Vzhledem k tomu, křesťanství je převážně židovského původu, jeho učení jsou samy o sobě 
cizí hrdinského ducha bílé rasy. Jako Žid Marcus Eli Ravage zaznamenal tak stručně - to 
uvízl v našem vole -   " cizí víra, která si nemůžete polykat nebo vnitřnosti, což je u kříže 
účely s vaší rodné ducha, který vás udrží everelastingly nemocný-at-lehkostí a který vám 
chybí ducha buď přijmout nebo odmítnout v plné výši. " přesně tak. Ale my C REATORS 
dělat teď mají ducha ji odmítnout celkem, a degradovat ho na smetiště dějin.  

My obvinit křesťanství jako příčinou zhroucení velkého římského civilizace, nejprve tím, že 
pomáhá mongrelization Římanů, a za druhé, očkuje mongrelized populace otroka s 
servilní, nezodpovědné filozofie úniku, sebelítosti a sebezničení.  

Jsme obvinit křesťanství tvorby bílé rasy vinu potlačena, kdy by měly být vrcholně hrdí na 
svých slavných úspěchů.  

Jsme obvinit křesťanství pro zavěšení mysl a intelekt bílého muže po dobu nejméně 1300 
let, z toho, že prvotní příčinou temného středověku a nastavení zpět civilizaci a pokrok v 
průběhu celého jeho rozsahu, včetně tohoto 20. století.  

My obvinit křesťanství v současné den podvádění bílé rasy nejméně 20 miliard dolarů ročně 
jen v samotném svými kostely, aby udržovat této gigantické " strašidla in the Sky " 
pověry.  

Jsme obvinit křesťanství způsobení nevýslovné duševní utrpení nejen na miliony, ale 
miliardy obětem šíření jeho hroznou představu o ohnivé peklo a věčné mučení.  

Jsme obvinit křesťanství, kterým filozofické základy pro komunismu. Podobnost obou 
židovských filozofií je zaznamenáván podrobněji v N Povaha " S E terních  

R ELIGION v kapitole o "křesťanství a komunismu:. Židovských dvojčat"  



Jsme obvinit křesťanství změkčení až bílé rasy pro přijetí myšlenky závodní míchání. 
Takovými sebevražedných učení jako " jsme si všichni rovni v očích Páně, " a " my jsme 
všichni Božími " s dětmi, " vstupující klín byl tloukl do těla bílé rasy přijmout dolní negry 
a závodů bláta jako jejich rovnat.  

Jsme obvinit křesťanství pro jeho učení že Židé jsou " Bůh ' s Vybráno " lidi, za to, že příčinu 
bílé rasy tolerovat a ctít Židy v jejich odporný programu mongrelizing, zotročování a nás 
ničí.  

My obvinit křesťanství a jeho učení " prodat všechno co máš a dát to chudým " bytí základní 
příčinou bílé rasy toleruje ohavnost, že budou okradeni, fleeced a vypleněn, takovými 
dát pryč programů jako zahraniční pomoci, a Passel z " pomocných " programů, 
zahraničních i domácích.  

My obvinit křesťanství jako bytí nejvíce nečestný a pokrytecký přístup ke všem 
náboženstvím. Je to účtuje sebe jako náboženství lásky a soucitu, když ve skutečnosti to 
byla opakovaně použita nejbrutálnějších prostředků psychické i fyzické týrání proti svým 
oponentům, pravděpodobně více zlomyslně, než jakéhokoliv pohybu v historii. Pro další 
informace o brutalitě křesťanství viz kapitola " křídlový šroub a rack " v této knize.  

My obvinit křesťanství jako bytí příčinou četných bratrovražednými válek mezi segmenty 
bílé rasy a decimace a zabití milionů našich bílých rasové kamarádů. Pouze jeden ze 
stovek jména, třicetileté ' válka (1618-1648) , která zdecimovala miliony nejlepší z naší 
bílé rasové Brothers v srdci Evropy a nastavit Německo zpět 300 let.  

Jsme obvinit křesťanství z vedení libovolného počtu masových vražd, většinou se souhlasem 
nebo na základě konkrétního směru, nejvyšších úřadů. Jeden takový krvelačný příklad 
byl St. Bartholomew masakr, který začal v Paříži dne svatého Bartoloměje ' s Day, 24. 
srpna 1572. Více než 50.000 hugenotů (francouzský protestanti) byli zavražděni, k 
radosti královské rodiny v Madridu a papežem v Římě.  

Jsme obvinit křesťanství létání tváří v tvář přírody, je v rozporu s posvátným zákonům 
přírody a bytí anti-Nature v samé podstatě svých zkreslených nadpřirozených učení.  

V neposlední řadě bychom zažalovat křesťanství matoucí a narušuje bílý muž " přežití 
instinkty s a mají všechny tyto staletí tam stál jako nepropustnou překážku pro 
formulování rasové náboženství pro naše vlastní přežití, expanze a povýšení.  

* * * * *  

Velký německý filozof, Friedrick Nietzsche (1844-1900) rozhodně odsuzuje  

Křesťanství jako nejhorší ze všech zel. Ve své závěrečné práci T HE NTICHRIST mu ostře odsuzuje 
křesťanství za zničení vše, co je nejlepší v tomto světě. Ve svém závěru se konstatuje, mimo jiné 
poznámky, následující:  



"Odsuzuji křesťanství; ... To je pro mě největší ze všech myslitelných korupcí; se snaží pracovat 
konečný korupci, ten nejhorší možný korupci. Křesťanská církev opustilo nic nedotčenou jeho 
zkaženosti; se ukázalo každou hodnotu do bezcennosti, a každý pravdu za lež a každý integritu 
do nízkosti duše ... to žije stavem nouze; vytváří úzkost, aby se sám nesmrtelný ...  

"Říkám křesťanství jednu velkou prokletí, na jednu velkou vnitřní zkaženosti na jednu velkou 
instinkt pro pomstu ... I to ten nesmrtelný vady na lidské rase říkat ..."  

C REATIVE C REDO # 58  

O UR F RAME OF R EFERENCE VE U niverse  

Židům Extrémně nevědomý. Když semitský Židům napsal Starý zákon před nějakými dvaceti 500 
roky se tyto primitivní pouštní kmeny byly tak nevědomý, že ani nevěděl, země byla kulatá. Byly 
to jen vědomi své vlastní malé oblasti v okolí Palestiny. Jejich pojetí hvězd, Země a vesmíru jako 
celku byly velmi hrubý a omezený. Země prý byl "vytvořen" jen krátká třicet 500 roků dříve a byl 
středem vesmíru, se sluncem, měsícem a hvězdami existujících primárně sloužit tvory na zemi. 
Přesněji řečeno, vše bylo ku prospěchu "vyvoleným lidem," Židům, který napsal tuto pohádku 
pro své konkrétní self-vzrůst.  

Čerstvý Výhled na bílé rasy. Podívejme se nyní opustit židovského vymyslel Starý zákon a 
Židovské vymysleli nový zákon, který poslal Bílé křesťanské mysl navíjení off na oběžnou dráhu 
do světa fantazie a šílenství. Podívejme se na to odejít dřív, než my sami nakazit tímto virem. 
Místo toho vezměme svěží, střízlivý pohled na realitu a vesmír, v němž žijeme. Zejména bychom 
C REATORS mají větší zájem v této jedinečné planety Země, náš domov a jediný domov, kdy 
budeme mít. Pojďme se zaměřují především na to, jak můžeme dělat to lepší, ve kterém žijeme, 
a to zejména pro bílé rasy.  

Takže pojďme postavit zpět vzdálenost a pořizovat nový čistý vzhled tohoto obrovského a 
neomezeného vesmíru a pak nastavte kurz pro bílé rasy následovat v příštích miliónů let.  

Teleskop Rozšířený našeho úhlu pohledu. S vynálezem dalekohledu Galileo v roce 1609, 
obrovský nový vesmír v nebi otevřel. To sloužilo potvrdit dřívější inteligentní pozorování 
Koperník a Kepler, že Země není středem vesmíru, ale že Země a jiné planety se točí kolem 
Slunce. Myšlení lidstva a tím se pomalu přesunula z geocentrický nápadu (s zemské jako středu 
vesmíru) na heliocentrické myšlence, (že země a planety točí kolem Slunce).  

Tento vynález dalekohledu udělal mnohem víc než to. Jako dalekohledy se stal větší a lepší na 
500 tunových ocelových a skleněných divy, které máme dnes, moderní vědci otevřel nový 
vesmír tak obrovský a vzrušující to potácí představivost.  

Fantastický vesmír otevřel. Zjistili, že ty malé světla, jejichž jediným úkolem bylo myšlenka 
ozdobit naše noční oblohu pro Židé byli opravdu obrovské slunce v sobě. Objevili vesmír galaxií, 
super hvězd, červených obrů, z bílých trpaslíků, z kvasarů, pulsarů, neutronových hvězd, 
"černých děr" a mnoho dalších jevů tak fascinující, a tak rozlehlé, že nemůžeme začít se 
vyrovnat s to tady. Jde o to přeji, aby zde je, že žijeme ve vesmíru tak obrovské, tak komplexní, 



že naše konečné málo mysl může pochopit jen malý segment této rozlehlosti a jen vyřešit 
malou část z nesčetných záhad vesmíru.  

Naše planeta Země Náš jediný domov, teď a navždy. Ale vraťme se pokusí navázat náš vlastní 
místo ve schématu přírody věcí. Naše planeta Země, náš jediný domov teď a navždy, je asi 7918 
mil v průměru. To je obrovská, ale alespoň naše mysl může hrubě uchopit tento rozměr. Naše 
Slunce, což je přibližně 93 milionů mil daleko, je přibližně 865.370 mil v průměru a má objem 
více než milion krát větší než naše Země. Světlo, které letí na 186,282 mil za druhý trvá méně 
než sekundu a půl cestě mezi Měsíc a Zemi, ale to trvá 8,3 minuty na cestu ze Slunce k Zemi. 
Astronomická jednotka pro měření vzdálenosti je světelný rok je vzdálenost světlo urazí za rok, 
asi šest bilionů mil.  

Space Travel idiotské Rozptýlení. Po zjištění, některé z těchto primitivních základů, pokusme se 
slabě pochopit rozlehlost vesmíru surových srovnání. Pokud by se slunce snížena na velikosti 
špendlíkové hlavičky, nejbližší hvězda by bylo 26 mil daleko, i když měřeno podle světelných let 
je to jen 4,3 světelných let daleko. Naše Slunce je jediná hvězda v naší galaxii s názvem Mléčnou 
dráhu. I když na světlé noci, to nejlepší, co mohl udělat, je vidět asi 2000 hvězd pouhým okem, 
ve skutečnosti existuje 200 miliard více hvězd v naší galaxii. Některé z nich (např Antares) jsou 
tak obrovské, že by se v kouli odkazu větší než oběžné dráze Marsu kolem Slunce.  

Deset miliard jinými galaxiemi. Galaxie je seskupení hvězd, často spirálovitém a poněkud 
zploštělé jako talíř. Naše vlastní galaxie asi 200 miliard hvězd je asi 100 tisíc světelných let v 
průměru. Předpokládá se, že tam venku ve vesmíru pravděpodobně existují další 10000000000 
galaxie různých tvarů a velikostí, z nichž některé menší, některé větší než naše vlastní. Světlo z 
některé z těchto galaxií, které je viditelné prostřednictvím našich nejvýkonnějších teleskopů 
odešel před několika osm miliard roků. V 182,282 mil za sekundu, chcete vypočítat vzdálenost v 
mílích?  

* * * * *  

Věnujme Skutečnost:. Naše planeta Země Poté, nejasně se pokusil zmapovat tomto 
nekonečném vesmíru, nyní vrátit k té malé tečky vesmíru nazýváme naši planetu zemi. 
Vzhledem k tomu, tato kniha je psána z pohledu bílé rasy, vraťme se k zemi a uznat jednu 
nesmírně důležitou skutečnost: nám tuto malou planetu Zemi s jeho průvodním zdroj energie, 
slunce, je milionkrát důležitější než všechny ostatní hvězdy a galaxie dohromady. Stejně jako 
bílá rasa je jedinečný a nádherný ve schématu přírody živých tvorů, takže tato planeta Země je 
unikátně a nádherně určen pro bydlení bílé rasy a jiných konkurenčních tvorů. Nebudeme najít 
další přátelský a pohostinný planety v naší sluneční soustavě. Ve skutečnosti je v tomto 
okamžiku v historii nemáme žádný důkaz vůbec existuje, že život na jakékoliv jiné planetě. 
Nejpravděpodobnější vyhlídka byl Mars, ale vesmírná loď tam v roce 1976 úspěšně přistál 
neprokázaly jakéhokoliv druhu života, inteligentní nebo jinak. Pokud bychom cestovali na 
raketové rychlosti na nejbližší hvězdě 4,3 světelných let daleko, trvalo by nejméně tři sta tisíci 
lety. Před zahájením tak dlouhou Odyssey bychom ani nevíme, jestli tento konkrétní hvězda 
nějaké planety, pohostinné nebo jinak. Je pravděpodobné, že miliarda ku jedné, že nebude mít 
obyvatelnou planetu.  



Space Travel kompletně idiotské. Takže přiznejme si to, ani my, ani naši potomci budou 
pravděpodobně někdy stěhovat do další "přátelské" planety. Ani navzdory všem sci-fi příběhů o 
opaku k jsme pravděpodobně navštíví "malý zelený mužů" z vesmíru. Tento malý plovoucí 
kosmická loď letící vesmírem je naším jediným domovem. Je to jediný přátelský a benevolentní 
prostředí pro nás v tomto celém širém vesmíru, rozlehlost, které jsme marně pokusili nastínit. 
Zda tam je "inteligentní život" na nějaké vzdálené planetě, se točí kolem nějakého vzdáleného 
slunce v nějaké vzdálené galaxii je jen akademického nás zajímají. Ani my, ani naši potomci 
nikdy dosáhnout. Jakýmkoli způsobem se na to podíváte, pro lepší nebo horší, můžeme 
uvažovat sami uvízl s naší drahé a krásné planety Země. Je to jediný domov, kdy budeme mít a 
měli bychom co nejvíce z toho. Než půjdeme utíká pryč najít nějakou novou planetu, z nichž ani 
my, ani naši potomci by se mohla vrátit v příštích letech 600.000, dejte nám, bílá rasa, být 
praktičtější. Učiňme více zabezpečit jemnou stup nyní máme na této planetě Zemi. V této 
poslední čtvrtině dvacátého století, která jemný stup se rychle skluzu a ve vážném ohrožení. 
Jsme vážně ohroženo přežití parazitickým druhu "lidstvo" volal Žid. Zatímco génius a 
vynalézavost bílé rasy se dívá daleko do nebe vesmíru, málo buď Zdá se, že pochopit, nebo jsou 
ochotni se učit, naše zrádných nepřátel, Židů a dalších závodů bláta, které jsou zaměřený na 
zničení z rychle se zmenšující bílé rasy tady na našem jedné a jediné planetě Zemi.  

Rozšířit náš závod na Zemi. Z toho plyne ponaučení, aby se naučil? To je velmi jednoduchá.  

Než jsme se, bílá rasa, ztrácet obrovské množství času, peněz a energie "zkoumání vesmíru," 
dejte nám udržet smysl pro proporce, dejte nám udržet nohama na zemi, dejte nám čelit 
realitě. Spíše než ztrácet svou energii ve vesmíru (jako posedlost strašidel na obloze během 
temného středověku) , dejte nám strávit, že stejnou energii ujistit se, že první ze všech přežití 
bílé rasy je zajištěno. Tak ať nám vynaložit naši ohromnou energii v rozšiřování bílé rasy na 
zbývajících pohostinných pevnina nechal tady na našeho drahého starého planetě Zemi. 
Například, bylo by to mnohem snazší, praktičtější a ziskový přesunout zbytečné negry nedaleko 
krásné karibské ostrovy a usadit se tento ráj s našimi vlastními Bílé rasové Soudruzi, než udeří 
ven do volného prostoru doufají, že najdou "přátelské" území o některých planeta nějaké 
hvězdě, která by nám trvat milionů let dosáhnout, je-li takový vůbec existuje.  

Opakuji, buďme realističtí. Spíše než dívat se prázdný prostor pro expanzi, dejte nám v prvé 
řadě využít benigních a benevolentní oblastech tady doma, na našem jedné a jen krásné 
plovoucí vesmírné lodi, naší drahé planetě Zemi.  

Padesát miliard lépe využity pro odeslání negři zpátky do Afriky. The White Race of America 
strávil asi 50 miliard dolarů (nebo více) na "uvedení člověka na Měsíc" a dobývat několik 
zbytečných měsíčních hornin. Pokud America by strávili ten samý 50 miliard dolarů namísto 
prosazovat vlastní nejlepší zájmy v pohybující se negry do Afriky a kolonizovat uvolněné 
nemovitosti, bychom byli tisíckrát lépe. Bylo by bývalo tisíckrát více produktivní v zájmu bílé 
rasy, jediným zájmem se zabýváme. Pojďme se tedy postupovat vpřed, budovat naši vlastní víru 
a program a utvářet vlastní osud, tady na zemi, jediný prostředí pro které bylo bílé rasy design. 
Je to naše. Učiňme co nejvíce z toho.  
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Potřeba, která má být racionální. Vzhledem k tomu, bílá rasa skrývá tolik mylných představ o 
výše uvedených subjektů, a protože naše myšlení byla tak zmatená pomocí cizích náboženství 
vnuceného naší rasy, je nezbytné, aby My z C hurch O F T HE C REATOR objasnit naši pozici na 
těchto základních předmětů eschatologie, jak je uvedeno v názvu výše.  

Pozitivní přístup. Není naším záměrem zabývat se morbidní. Naopak, je naším cílem podívat se 
na život a na smrt racionálně, nebojácný způsobem, a tím objasnit naše myšlení. Je jednou 
naším záměrem provždy vymazat pavučiny z našich myslích a položit k odpočinku všechny 
morbidní strachy, pověry a mýty, které obklopují smrt a takzvaný "níže." Přitom jsme se pak 
bude schopnější soustředit na pozitivní aspekty žít dobrý život.  

Žít dobrý život. Pojďme se krátce znovu uvést naši pozici na postoje k životu a pak odejít 
předmět v této kapitole, protože celá naše kniha se týká předmětu, jak žít lepší a tvůrčí život. 
Proto zopakujme: Máme zájem pouze v bílé rasy žijící dobrý život, kvalitu života, nejplnější život 
zde, na této planetě Zemi, jediné místo, které jsme kdy žili, nebo někdy bude žít. Chceme, aby 
členové našeho ušlechtilého plemene užívat života, žít takovým způsobem, aby přispívaly k 
přežití, expanzi a rozvoj naší rasy. Nechceme jim zbytečně starosti o neexistující strašidel, 
démonů, ohnivé jámy, mučírny v posmrtném životě, nebo jakýkoli jiný trik, který tolik odpadků 
byl expostulated kolem. My z C hurch O F T HE C REATOR nevěří v celé této trik o onom světě, a 
právem, protože v nejméně 5000 let zaznamenané historie, že tyto šílené myšlenky existovaly, 
ani jeden trhat o hodnotné důkazy se objevily podložit takové šílenství.  

Zapomeňte na Space. Takže začněme s širokým fundamentals- nesmírný vesmír, ve kterém 
žijeme, ve kterém život, jako na této zemi je extrémně vzácný jev a je možná jedinečný pro 
samotnou této zemi. V každém případě, jak jsem uvedl v předchozí kapitole, je to tak vzácné, že 
by nám trvat nejméně 300.000 let se dostat do nejbližší možné oblasti, které by mohly nachází 
život, a to nejbližší hvězda, čtyři světelné roky daleko. Že by to mohlo mít planety, které měly 
přátelské prostředí podobné Zemi je tak velmi nepravděpodobné, že bychom mohli říci, že je 
menší než miliarda ku jedné. Pro nás pak zatoulat hledá další hvězdy apod tak přitažené za 
vlasy, že bychom mohli stejně zapomenout.  

Planeta Země Unique. Tak ať nás donutit realitou. Tento plovoucí kosmická loď s názvem Země 
je vzácný a ojedinělý jev a jediný domov, kdy budeme mít. Trvalo 3,7 miliard let pro život vyvíjet 
ke stádiu je nyní na, a to je jen poslední malý zlomek z toho času, že bílá rasa se objevil. Bylo to 
jen díky extrémně unikátní soubor okolnost, že život se vyvinul vůbec, a velmi neobvykle stabilní 
soubor okolností, které umožnily život přežít tak dlouho poté, co se začít. Měl oběžnou dráhu 
Země byla více eliptický, měla teplota na slunci měnila víc než několik procentních bodů po 
celou tu dobu, měli jsme neměli takové obrovské vodní plochy až středně naše klima, tak 
benigní a objemný atmosféru, a jen správná kombinace milion dalších proměnných, nedošlo by 
k žádnému život vůbec. Pamatujte si, že to je nyní docela přesvědčivý, že neexistuje žádný život 
na Měsíci nebo Marsu nebo Venuše nebo Jupiter nebo některý z dalších planet v naší sluneční 
soustavě.  

Soustřeďte se na tomto světě. Tato země je možná jeden v miliardy a snad jediné místo v celém 
vesmíru, který přechovává jakoukoliv život vůbec. V každém případě, jestli existují nějaké jiné 
formy jsou miliony let mimo náš dosah a ani my, ani naše potomstvo bude někdy stěhovat se do 
těchto "jiných světů," Ujišťuji vás. Stejně tak jsem si jist, že žádné pokročilé bytosti z vesmíru 



nám nikdy dosaženo, ani tak učiní v budoucnu. Nesmírnost prostoru ve vesmíru ohromně 
vylučuje takovou možnost.  

Takže zapomeňme všechny ty nesmysly o "kosmickém prostoru," a soustředit se na žijící v 
jediném světě, kdy budeme have- naši drahou starou planetu Zemi.  

* * * * *  

Ne Spook World. Doposud jsme mluvili o jiných světů ve skutečném vesmíru, a sice nějaké 
vzdálené planety krouží nějaké vzdálené hvězdy, a dokonce snad v nějakém jiném vzdálené 
galaxie. Podívejme se nyní na tuto jinou fantazie o tom, které lidstvo byl tak fascinován pro 
ages- tohoto "jiného světa" sestávat z démonů a bohů, duchů a strašidel, anděly a lucifers a 
všechny ty ostatní imaginární strašidel příliš mnoho nemluvě.  

Mentální Plague. Z důvodů těžko představit naši předkové byli nepřiměřeně strach, zastrašit a 
fascinován světem duchů a strašidel po tisíce let. Egypťané před jak daleká záda jako 5000 rok 
byl z velké části veden a dominuje v jejich akce, morálku, zvyky a zákony o své víře v 
nadpřirozeno. Nepochybně byli v žádném případě první, ale protože oni vytvořili první velkou 
bělošskou civilizací jejich přesvědčení a pověry v podsvětí silně ovlivnila úspěch civilizace a celé 
generace dodnes. Ovlivněn zejména byli Židé, kteří už tehdy byl parazit na zádech nejbližší velké 
bílé civilizace.  

Na nevědomost a pověry na bázi. Bylo to od Egypťanů, že Židé koncipovaný představy 
nesmrtelnosti "duše," život v po-světě, "one-boha" nápad od Achnatona, (egyptského faraona 
kolem roku 1350 před naším letopočtem) a celou řadu dalších nápadů, které tak účinně 
používají k formovat jejich hebrejského náboženství. Na druhé straně byly tyto myšlenky pak 
vnucený s pomstou na bílého muže, když Židé spáchal křesťanství římskou civilizaci oni fanaticky 
chtěli zničit.  

My zapudit takový nesmysl. Byli jsme zavěsil na těchto neexistujících strašidel dodnes. C hurch 
O F T HE C REATOR důrazně odmítá všechny tyto pověrčivý židovský nesmysl. Nemáme víru v, 
ani my dát jakoukoli důvěryhodnost vůbec v jakémkoliv nadpřirozené jevy, nebo v jakékoliv 
strašidla, nebo život na onom světě, nebo jakákoli jiná taková trik, na kterých byl založen 
křesťanství a vzkvétá.  

* * * * *  

Strach ze smrti vykořisťuje náboženských Charlatans. Tolik k neexistující nadpřirozeného světa. 
Nyní se dostáváme k tématu smrti, což je velmi reálné, ale o tom, které také naši lidé skrývají 
tolik iluzí, hlavně proto, že z mnoha náboženských nedorozumění vnuceného nám z kocoviny 
našich barbarských předků. Výsledkem je, že smrt je téma, které se nesmyslně zachází se 
strachem a nevědomostí. Že strach je dále využíván náboženských šarlatánů, aby získali 
bohatství a kontrolu nad svými oběťmi.  

Pojďme se tedy vrátit k přírodním zákonům, takže můžeme dát celou tuto problematiku ve své 
správné perspektivy. Příroda nám říká, že všechny živé bytosti zemřou a že smrt je součástí 



života. Lidé, stejně jako všechny ostatní bytosti se rodí, žijí svůj život a umírají. To je normální 
průběh věcí.  

Vzhledem k tomu, že je nevyhnutelné, je v obav, ani nechat jeho nevyhnutelnost mar radosti a 
tvořivosti životní nemá smysl. A protože jsme C REATORS nevěří v nebe a pekla, nesmrtelnosti 
nebo život po smrti, jsme zbaví starostí o imaginární "onom světě." Jsme uvolněn z tohoto 
otravných zavešení, jak to Shakespeare říká, "Snad snít , Ah tam je ten háček, protože Jak 
přicházejí sny poté musí dát nám zamyšlení. "Ne, my jsme upustit od těch nesmyslů a mohou 
lépe soustředit své myšlenky a energii žít tady a teď, jediný život, kdy budeme zážitek. 
Nepotřebujeme ztrácet své úsilí na spekulovat o nesmrtelnosti či věčnost.  

Nic není navždy. Eternity. To je šokující slovo, které je stejně drtivá jako vesmír sám nebo 
myšlence neomezený prostor ve vesmíru. Máme C REATORS mají malý zájem o něj. Pokud jde o 
naše zájmy, jsme skromnější v našich ambicí. Uvědomujeme si, že nic není navždy. Můžeme 
modrotisk plán nebo náboženství, které náš závod mohou žít tím pro příštích miliónů let, možná 
dokonce deset milionů let. Ale navždy? Ne. Dokonce i naším hlavním zdrojem světla a energie, 
slunce, v příštích pěti miliard let poběží dolů, a nakonec zase do ledové koule. Ale dlouho před 
tím bude náš druh s největší pravděpodobností být zaniklý, jak asi budou všechny další život na 
zemi.  

Znepokojeni reálných problémů. Ale to je tak daleko v budoucnosti, nemusíme se týkají sami o 
takových rozmary. Zatímco křesťané držet blábolit o věčnosti, (o kterém nic nevědí), které 
narušují a zanedbávání jsou mnohem důležitější problémy v reálném světě v současnosti. My C 
REATORS trvat mnohem skromnější přístup. Vzhledem k tomu, že nemáme obavy vůbec po 
dobu, ve kterém je naše Slunce by se mohla stát ledovou kouli, jsme velmi znepokojeni přežití 
naší rasy, a to zejména v současné generace, pravděpodobně nejvíce kritické období v dějinách 
bílé rasy v posledních 100,000 roků. Jsme si plně uvědomuje, že s cílem přežít, musíme nejprve 
překonat své smrtelné nepřátele, z nichž pokolení Judova je číslo 1. C REATIVITY plánuje 
připravit a zorganizovat pro tuto bitvu, jak jsme je uvedeno ve většině stránek tato kniha. Ale 
jdeme dál. Dále je uvedeno plán a program pro up-chov a neustálé zlepšování naší rasy, 
program a víry bílé rasy mohou žít v příštích miliónů let.  

Ale věčnost a nesmrtelnost? Ne. Necháme takové nesmyslné pronásledování na základě 
babblings těchto hloupých křesťanů.  

* * * * *  

Teprve kdy a jak. Tolik k myšlence "navždy." Uvědomujeme si, že příroda rozhodl, že smrt je 
nevyhnutelná pro všechny živé tvory a jak jsme již bylo uvedeno výše, je to součást života. My C 
REATORS přijímám ho jako takový a nemají žádný spor s přírodou.  

Existují pouze dva aspekty umírání racionálně uvažovat, jmenovitě kdy a jak.  

Život činnost. Za prvé uvažujme When. Naší filozofií, jak jsme již bylo uvedeno výše, je život 
orientovaný. Máme zájem o to nejlepší život podle možností produktivní, zajímavé a užitečné. 
Chceme také, aby pokračovala štěstí, ale to je můj postřeh, že když je štěstí záměrně sledován 
pro jeho vlastní příčinu, to je nejvíce nepolapitelný, a tito lidé vedou nejvděčnější životů, kteří 



nemají záměrně sledují štěstí pro své vlastní účely, ale spíše těch, kteří mají užitečné a 
smysluplné cíle v životě a energicky a inteligentně sledují a snaží se splnění těchto cílů.  

Plnit cíle. Vrátíme se k question-, kdy je nejlepší čas zemřít? V ideálním případě by to bylo, když 
jsme dosáhli cíle našeho života je, když jsou naše těla fyzicky vyčerpaná, a my jsme ztratili zájem 
o bydlení. V praktičnost, nicméně, tyto tři podmínky stěží přijít ve stejnou dobu. Obvykle naše 
cíle jsou nikdy dokončena, ale naše těla se stékají, dříve nebo později. A vůbec, většinou smrt 
přichází v době, ne našeho vlastního výběru. Ale v mnoha životech smrt by mohla být ukončena 
na vůli člověka samotného, nebo sám, pokud by podmínky opravňují. Budeme mít víc říct o 
tomto tématu později.  

A Time to Die. Postačí, když řeknu, že existují určité podmínky, za kterých bychom C REATORS 
by raději byla mrtvá po prodloužení bídnou situaci, dokud Nature vzal jeho milosrdné průběh. Já 
osobně bych nedal přednost přetáhnout na existenci, v níž jsem byl beznadějně a nevyléčitelně 
nemocný, ve kterém utrpení byl režim dne. Raději bych to ukončit dobrovolně a rychle. Já bych 
raději žít dál, stárne, slabé a senilní, strávil měsíce i roky živořit zbytečně v pečovatelském 
domě, které je pečováno, jako mewling kojence. Ne, to bych nikdy nechat přicházet zprávy, že. 
Já bych to ukončit rychle a čistě dlouho před tím.  

Euthanasie výhodnější. Jedním z nejvíce nesmyslných tragédií novodobé civilizace je stále 
rostoucí počty náš věku, jejichž životnost je uměle rozšířen o životním udržení strojů dlouho 
vymyká běžnému rámci jejich let živořit daleko jako hnijící zelenina v nějakém domě s 
pečovatelskou službou. Věřím, že to je naprosto krutý k věku sebe a ještě více tak, aby jejich 
pozůstalých. Eutanazie by byla mnohem milosrdnější a humánní řešení, než podrobit takové lidi 
k takovému ponižující konec, konec, který je někdy roky čekat. Ne, nebudu trpět takové 
ponížení, než zemřu. Byl bych mnohem raději zemřou dříve, v době, kdy jsem ještě vlastnil své 
schopnosti a schopnost tvorby mé vlastní rozhodnutí o tom, kdy to všechno skončí, důstojně a 
na svém vlastním řádném časovém termínu.  

Prodlužování Misery zbytečné a kruté. Tam jsou podmínky jiné než špatného zdravotního 
stavu a senility, že by mě přiměla přednost smrti nad pokračování života za nesnesitelných 
podmínkách.  

Raději bych byl mrtvý než být zavřený ve vězení za život termín, nebo dokonce i dlouhodobém 
horizontu. Raději smrt být otrokem. Dal bych přednost smrti žít pod ponižující a hanebné 
podmínek. Dokonce bych přednost smrti k bytí mrzák, nebo jsou těžce postižené, jako jsou 
nevidomí nebo ležet v železné plíce.  

* * * * *  

Přítomna filozofie krutý. Když byl Julius Caesar zeptal, jak se raději zemřít, odpověděl "Rychle." 
Nejhorší možný způsob, jak zemřít je pomalý bolestivě mučivá smrt, jako je rakovina terminálu. 
Existuje mnoho dalších pomalé a bolestivé způsoby, jak umírá, a miliony lidí trpí mučivě až do 
hořkého konce, a to nejen až do smrti "přirozenou" smrt, ale v tisících případech bolest je 
záměrně prodloužena nepřirozeně svými lékaři a jejich rodiny prostřednictvím "životní podpoře 
mechanismů", prostřednictvím léků nebo jiných umělých prostředků.  



Etika na omylu. Proč je takový šílený kurz sleduje? V podstatě se vrací na naše křesťanské etiky, 
aby naše zastaralých právních struktur a Hippokratova přísaha našeho zdravotnického povolání. 
Všichni tito kombinují říci essence- musíme prodloužit život, jakýkoli život, bez ohledu na to, jak 
mizerně, nebo k ničemu, pokud je to možné, a to jakýmkoli způsobem, kdykoli náklady. Jak 
hloupý! Jak kruté!  

Zemřít v míru a důstojnosti. Nedávno jsem četl o starého muže v jeho pozdních sedmdesátých 
let, který byl ochrnutý, který byl v zoufalé agónii, kteří zoufale chtěl zemřít, ale byl udržován při 
životě pomocí podpory života stroje. I když sotva mluvit on prosil jeho právníci se obrátit na 
soud, aby soud nařídil, aby byl stroj odpojen, aby mohl v klidu zemřít. Trvalo několik měsíců. 
Teprve po zpožděné verdikty ano a ne, po tisíce dolarů účty za lékařskou péči, po tisíce dolarů 
právních poplatků, než se mohl konečně dostat ten zatracený stroj vypnut. V případě, že chudák 
muž nebyl zcela paralyzována by udělal svou práci sám za minutu.  

Ale takové jsou idiotské rozpory naší zmatený a zmatený dnešní společnosti. Eutanazie je 
považován za hrozné slovo. Žádná osoba má světlo vzít někoho jiného života, ve skutečnosti ani 
jeho vlastní, je nám řečeno. Oba soudy a naše etika to tak říct. Přesto naše vláda si myslí, že nic 
o zaslání stovky tisíc našich nejlepších mladých mužů v jejich prime- v jejich pozdním 
mladistvém věku nebo časné twenties- na půl cesty po celém světě, aby páchnoucí džungli jako 
Vietnamu, kde vědí, desetitisíce budou surově zabit. Ve skutečnosti bylo zabito 60.000, 
absolutně nic, a 300 tisíc jich bylo zraněno, zmrzačeno nebo zmrzačený, a podobné čísla vrátila 
závislý na drogách nebo emocionálně zmrzačený. T HAT zrádný vláda může dělat legálně a 
morálně, a nemají žádné výčitky svědomí o tom. Ne, velký morální pobouření je zvýšen o těchto 
zvěrstvech. Ale když přijde na těch oblastech, kde staré, senilní, nebo nevyléčitelně nemocné, 
kteří by rádi mají důstojný konec jejich utrpení, pak boží dopuštění. Všechny krvácející srdce 
vyjdou i plakat o důstojnost lidského života, nedotknutelnosti života, citovat křesťanské Bible a 
najít stovky dalších důvodů, proč takové věci jako eutanazie jsou nemyslitelné.  

Sebevražda není nečestné. My C REATORS mít jiný pohled na život a na smrt. Stejně jako staří 
Římané věříme, že za určitých okolností je sebevražda čestný způsob, jak zemřít, než žít v studu, 
ponížení, nebo zajetí. Jdeme dál. Věříme, že je čestný a důstojný způsob, jak zemřít pro některý 
jiný z řady důvodů, například když dospěl k rozhodnutí, že život je už nevyplatí. Koneckonců, 
jsme neměli ruku při rozhodování o tom, kdy a kdybychom se narodili. Určitě máme plné právo 
rozhodnout, kdy a jestli bychom měli zemřít, a kdo je lepší kvalifikaci, aby toto rozhodnutí, než 
každého člověka pro sebe.  

Smrt může být požehnáním. My C REATORS přesvědčeni, že smrt je největší požehnání člověka, 
když se zruší život wracked s utrpením a zbavený jeho významu, a to k ničemu prodloužení 
takového utrpení není soucitný čin. Příroda má řešení na všechno a tam přijde čas v životě 
každého člověka, když smrt je finále, konečný, a jediným řešením. * * * * *  

Eutanazie nic nového. Řekové měli slovo pro všechno. Eutanazie pochází z řeckého eu mínit 
"dobrý" a Thanatos , což znamená smrt, což doslova znamená "dobrou smrt." V moderním 
slova smyslu, to znamená milost zabíjení.  

Během zlaté éry starověké řecké civilizace, Řekové si uvědomil realitu života, utrpení a umírání, 
již praktikuje zabíjení milosrdenství. Historie nám říká, že v řeckých ostrovech staré a 



neschopných, které nemají smysl života, se zúčastní každoroční festival k pití příjemné 
ochutnávka vína, která obsahuje smrtící jed, který by indukovat milosrdnou smrt. Účastníci měli 
být schválen Senátem.  

Ne Stigma. My C hurch O F T HE C REATOR nemají tuto metodu doporučit. Existuje mnoho 
jednodušší a méně dramatické způsoby dnes navodit milosrdnou smrt. Jde o to chceme 
zdůraznit o řeckém přístupu je nebylo stigma milosti zabíjení, ale spíše to bylo považováno za 
rozumný, milosrdného co dělat, kterému byl vůz.  

Zmatený křesťanství. Od té doby, a to zejména s příchodem židovského křesťanství náš sociální 
myšlení není progressed- to ustoupila. Stejně jako ve všech ostatních oblastech, křesťanství 
narušit racionální myšlení jeho obětí, zmatený je neoddělitelně s jejich strážidly na obloze 
posedlosti a zablokoval cestu ke každému rozumnému řešení.  

* * * * *  

Nevyhnutelné v každé době všechny věkové kategorie. Lidé se v průběhu věků zemřelo od 
mnoha jiných příčin, než je stáří. Mají padl v boji, ale byli zavražděni, byli popraveni, oni zemřeli 
v leteckých haváriích, při automobilových nehodách, a tisíce dalších způsobů, mnozí dlouho 
před jejich životnosti běžel svůj obvyklý průběh, je-li " normální "Samozřejmě.  

Jaké jsou lepší způsoby, jak zemřít? A jaké jsou chudší způsobů, jak zemřít?  

Heroic Death. Jak jsme již bylo uvedeno v N Povaha " S E terních R ELIGION v kapitole o Horatius 
na Bridge-" Jak se může člověk, die lepší než čelit hrozivé kurzy pro popelem svých otců a 
chrámu svých bohů? "to je slavná smrt, hrdinské smrti, a věříme, že tam není nikdo lepší. Věřím, 
že je mnohem lepší bojů a umírání pro vznešeného cíle v obličeji vašich nepřátel (a brát některé 
z nich s vámi), než umírání zbytečná smrt, nemá smysl, není důvod, pomáhat žádnou příčinu. 
Věřím, že jeden z nejhorších způsobů umírání je v krutých rukou vašich nepřátel, aniž by 
dokonce mít šanci bojovat zpět a díky kvalitní odškodnění. I taková, pokud je to mučednickou 
smrtí, která inspiruje pomstu a odplatu na nepřátelích (například stánku na Alamo), může být 
považována za hrdinskou smrtí a získat uznání a obdiv našich vrstevníků.  

V každém případě, umírá osamělý obskurní smrt zvířat bez bodu nebo bez účelu není jeden z 
lepších způsobů, jak zemřít. Pokud takový konec předcházelo dlouhotrvající bolesti a utrpení, 
má všechny náležitosti skutečné tragédie. Lepší zdaleka Bylo by to všechno skončí dlouho 
předtím, než takové Zoufalé obtíže následovala.  

* * * * *  

Morálka zabíjení. To nás přivádí k morálce zabíjení sám. Jakmile jsme vychovávat k tomuto 
tématu průměrná buran okamžitě citovat křesťana bible- "Nezabiješ" jako jeden z Božích 
přikázání. To, samozřejmě, pochází z hodně-nabízel "desatera" Židů, které mýtický Mojžíš prý 
přinesl z hory ze samotného židovského Jahweh.  

Pokrytectví židovského náboženství. Mezi historická fakta jsou, že člověk byl zabíjet své bližní 
dávno před úsvitem civilizace, a Židé sami pravděpodobně nejproblematičtějším zabijáci všech 



dob. Sotva mýtický Mojžíš přečíst Desatero k jeho následovníkům, než se dostal až na pařezu a 
napomínal a podněcoval své krvelačné kmen mrchožroutů jít po zemi a majetek Kananejskými 
zabíjet, nezabijejte, ostřím meče každý žijící věc, co dýchalo. Jehova sám tak přikázal.  

Tolik k vysokým tónem etiky Židů, židovské Starého zákona, Desatera a celé bohem zatracené 
židovsko-křesťanské Bible.  

Nyní se vraťme do reality, historii lidstva, a přírodními zákony.  

Nature ospravedlňuje zabíjení. Počínaje posledním prvně přírody ospravedlňuje zabíjení jako 
přirozený průběh přežití většiny druhů. Podíváme-li se na řetězu života v moři, zjistíme, že 
začíná s mikroskopickou rozsivky. Ale odtud ven je jíst nebo být sněden. Nejmenší ryby snědli 
větší ryby, kteří jsou zase požívaných svých nadřízených a tak dále proti proudu. Aby zůstali 
naživu a množí prakticky všechny ryby, měkkýšů hlemýžďů, nebo co jste, jíst nějaký jiný živý tvor 
a za účelem učinit zabijí denně, celková suma běh do miliard tvorů zabitých a jedli každý den. ve 
světě zvířat příběh je, že týž pracovní kojoti zabíjet a jíst králíky a varmints, lvi zabíjejí a jedí 
zebra, etc . Dokonce i ptáci zabíjet a jíst červy, komáry a nekonečnou řadu dalších hmyzu. 
Někteří ptáci, jako jsou orli, jestřábi a sovy zahrnovat i další menší ptáky, hlodavce a jejich 
nabídce.  

. Nedílnou součástí života bez sledování těchto příkladech ad infinitum, můžeme jasně závěr: 
Příroda v drtivé většině přehlíží zabíjení jiných živých tvorů. Ve skutečnosti je to tak nezbytnou 
součástí života systému, že pokud by všechny bytosti náhle přijala hloupou morálku "nezabiješ" 
prakticky 99% všech druhů zakrátko vyhladovět k smrti a stal se zaniklý.  

Příběh lidstva. Nyní vraťme se k "lidstva". Má lidstvo v jakémkoli věku, v každé civilizace, pod 
jakýmkoli náboženstvím, někdy vážně věřil v nezabíjí (jeho) bližní?  

Odpověď, zaujatý ze stránek historie je v drtivé většině, ne, to ne.  

Starozákonní krvežíznivý dokumentu. Je nepochybné, že Židé, kteří tvrdí, že jsou "Boží 
Vyvolený," nemají. Pokud budete číst Starý zákon, sotva Adam a Eva byly vytvořeny, ale jejich 
syn Kain zabil svého bratra Ábela. Chystáte se odtud dolů přes Exodus, Leviticus, čísla, 
Deuteronomium, Jozue, a dál a dál, najdeme "vyvoleným" zabíjet, zabíjet, zabíjet, a to nejen své 
nepřátele po tisících, ale mnohem nabízený patriarchové jako Solomona zabíjení jeho vlastní 
bratr, David zabíjení jeho syn Absolom a "Lord" stojící volbou je jako jeho speciální domácí 
mazlíčky. Ve skutečnosti je ve většině bitev byl Pán je ponouká dál, objednávat je zabíjet, krást a 
loupit, s jeho výslovným požehnáním.  

Židovský Bůh Utonulá lidstva. Vraťme se zpět do pre-Izrael milostném Pán měl pro Židy, 
najdeme velký moudrý a milující Bůh sám se topí každý jeden (který on sám vytvořil) ve Velké 
potopě, kromě Noaha (dále jen opilý ) a jeho rodina.  

Takže můžeme jen stěží říci, že židokřesťanství bible nepřehlíží zabíjení. Je tak plný zločinů a 
zabíjení, a je jedním z nejvíce krvelačných knih, kdy byla napsána.  



Římané. Pohybující se do historie, Římané zabýval drsně se svými nepřáteli, jako v případě 
Kartága, kde se srovnalo se zemí město veliké k zemi, zbili všechny mužské obyvatele a prodal 
ženy a děti do otroctví.  

Věčný Warfare s příchodem křesťanství. Křesťanská éra, která následovala nebylo o nic lepší. 
Bylo to horší. Během římské doby jsme měli, počínaje vlády císaře Augusta, dvě stě let 
relativního klidu a prosperity- nejdelší svět kdy poznal. Říkalo se Pax Romana. Ale když 
křesťanství zničil nádherné říši římskou jsme od té doby nic než válek, otřesech a zabíjení.  

Přináší to až do 20. století jsme měli největší otřesy a masové zabíjení všech dob. Máme za 
sebou první světové války, ve kterém bylo zabito miliony; jsme měli ruskou revoluci, ve kterém 
Židé zavraždili nejméně 30 milionů Bílé Rusy. V Číně, čínští komunisté zavraždili údajný 60 
milionů jejich vlastní. Měli jsme druhou světovou válku, ve které byly další miliony zabit, a my 
jsme od té doby měl válek. To vše bylo provedeno křesťanských národů, nebo komunistických 
zemí, kteří byli údajně pokročilé a civilizované, pokud tyto výrazy mají nějaký význam.  

Civilizovaný nebo ne, Zabíjení zvítězil. Mohli bychom rozebírat tento bod dále, ale to by bylo 
zbytečné. Fakta života jasně ukazují, že příroda sama o sobě ospravedlňuje zabíjení, a zakládá 
svůj hlavní životní systém a potravinového řetězce na větší ryby jíst menší ryby, větší zvířata jíst 
menší tvory všeho druhu, atd necivilizované národy, jako Indiány, byly neustále bojující a 
navzájem zabíjet; biblické Židé zabíjet a drancovat základ jejich náboženství. Křesťané a rozšířil 
po této proceduře a dokonce šel tak daleko, že spálit své vlastní členy, pokud jejich přesvědčení 
ne zcela shodovat s mocenskou strukturou kostela. A tak na velkých válek a masové zabíjení 
moderní doby, jak jsme výše.  

Ne, bezesporu přírody a lidstva vždy cvičili zabíjí svůj vlastní druh či jiné tvory, a to navzdory 
skutečnosti pokrytecké Židé a křesťané tvrdí, že je proti jejich náboženství.  

Jsme realisté, ne Hypocrites. My z C hurch O F T HE C REATOR nejsou pokrytci. My otevřeně 
konstatovat, že někteří lidé potřebují zabíjet, že zabíjení bylo vždy s námi a vždy bude s námi.  

Bílá Závod byl Zabíjení špatnými lidmi. Nyní, na rozdíl od Židů, my C REATORS nejsou ani 
krvelační, ani my rádi zabíjení. Chtěli bychom vidět mnohem méně to děje. Co nás odlišuje od 
Židů a křesťanů je, že nejsme pokrytci. Jsme kategoricky tvrdit, že zabití samo o sobě není hřích, 
ale nezbytné kroky jakékoliv rasy či společnosti, která má vůli přežít. Důležitý rozdíl chceme 
udělat, je toto: . Bílé rasy v minulosti buď přehlíženo nebo povolena, nebo se podílel na zabíjení 
špatné lidi Zúčastnil se mají naše nejlepší lidi zabil (např našich nejlepších mladých mužů v 
rozkvětu jejich života) a byl šíleně paranoidní o "úspory" (opravdu, ale pouze prodloužení) 
životy těch, kteří jsou hrozbou naší bílé společnosti, nebo jsou břemenem nejen pro naše 
sociální struktury, ale i pro sebe. V obou případech by tím nejen zbourání základy naší 
společnosti, ale také poškodit kvalitu našeho genofondu.  

Musí být více selektivní. Jde o to, že bychom zdůraznit, že musíme být velmi selektivní , o 
kterém jsme se zabít. Například provedením zločince, který spáchal vraždu svévolné je dobrý 
čin, (není hřích jako křesťané by se dovodit). Vyčistí naši společnost a vymaže kvasnice z jejího 
těla. Vzpomeňme si toto: jakýkoliv organismus, který nedokáže vylučovat svůj odpad, brzy 
zemře.  



Zabíjet naše nepřátele, taky, je za určitých okolností nezbytným opatřením pro přežití naší rasy. 
Proto jsme ho omlouvat, a to také v našem náboženství není hřích. (Vzpomeňte si na Žida Jehova 
zastával stejný nápad a šťouchl Židé jako blázen zabít vše, co dýchalo.)  

. Back to Basics Klíčem ke všem výše uvedeným opět vrací k jádru našeho náboženství C 
REATIVITY , a to: Co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší ctnost; co je špatné pro bílé rasy je 
konečný hřích.  

Toto je finální měřítkem uvážení, musíme mít na paměti ve všech těchto záležitostech, a to i to 
samo o sobě je naší morální průvodce.  

* * * * *  

Ležela na Line. Je tu ještě jedna aspekt života a smrti, která má zvláštní význam pro nás C 
REATORS , a to je otázka riskovat smrt, záměrně, kterým svůj život na lince, pokud je to nutné, 
je-li příčinou je důležité dost. Bylo řečeno, že je zbabělec umírá mnoho úmrtí, statečný muž 
umírá jen jednou.  

Vyřešit oslabena. My C REATORS zaujmout stanovisko, že v zájmu ochrany co je tvoje, je nutné, 
aby byli ochotni za ni bojovat, a je-li to nezbytné, aby zemřel za to. Tam je, samozřejmě, nic 
nového o té myšlence, lidé byli bojují a umírají pro domácího krbu, nebo nápadem pro tisíce let 
v různé míře. Je to, do jaké míry je tato myšlenka byla oslabena v dnešní Bílé společnosti, která 
je důvodem k obavám. V dnešním materialistickém židovském světě jsou běloch ideály jsou 
rozmazané a zmatené. Takové myšlenky jako oběť, cti, odvahy, objevují méně významný, než 
tomu bylo před generací, a to zejména slabý, když porovnáme současnou drog neuvěřitelné 
generace s našimi robustními předků, kteří bojovali Indy a skluzem hranici někdy na západ.  

. Veškerý život je riziko Proto mi dovolte připomenout mé bílé s rasovými Soudruzi z těchto 
skutečností: Aby bylo možné žít vůbec je třeba riskovat smrt každý den, bez ohledu na to, jak 
bezpečné byste chtěli hrát. Za účelem dosažení cokoliv, aby se užívat si života, je třeba riskovat 
umírání. Když vstoupíte do letadla jste se rozhodli vzít vypočítané riziko, že byste mohli dostat 
zabit při havárii. Když se dostanete do auta a jet po dálnici, že jste se rozhodli vzít určité riziko. 
Když jste se rozhodli jít lyžovat, jste se rozhodli vzít vypočítané riziko zlomení nějaké kosti, 
možná dokonce krk. Přijali jste to a jít dopředu a užít si lyžování. Pokud jste byli ochotni 
přijmout taková rizika byste automaticky odstranit sami z mnoha úspěchů a mnoho potěšení. 
Ve skutečnosti to by bylo nemožné žít a užívat si život naplno, aniž by opakovaně riskoval, že 
stejný život.  

Strange dvojznačnost. Zřejmě většina našich bílých rasové kamarádi jsou ochotni přijmout řadu 
těchto rizik, která jsou vlastní nebezpečí moderního bydlení, aniž by to hodně myslel. Je to 
pokud jde o vstávání a bojovat za naše přirozených práv přežití jako závod, dokonce mluví o 
tom, že většina Běloši kupodivu zase do medúzy a zbabělci. Považuji to za obzvláště divné, když 
někteří lidé Mluvil jsem, že bylo úmrtí vzpírá bojovníci ve druhé světové válce a opakovaně 
riskoval krky na četných misích, ale pokud jde o konfrontaci židovského nebezpečí stanou 
kňučet zbabělci.  



Zbabělci ztratit vše. Na tomto místě mi dovolte uvést historickou prastarou axiomu: Ten, kdo by 
chtěl zachránit svůj život, musí být ochoten riskovat. Ten, kdo by bránit svou svobodu, musí být 
ochoten riskovat svůj život bránit svou svobodu. Ten, kdo bude chránit svou rasu, jeho dědictví, 
jeho rodinu, musí být ochoten položit život pokud je to nutné, aby tak učinily. Pokud není 
ochoten tak učinit, bude mu ztratí všechno, včetně svého života.  

The Ultimate Vklad. Postup je podobný jako v pokeru. Muž, který je připraven zvýšit sázky na 
neuvěřitelných výšek budou moci outbluff ustrašený duši s nízkým limitem a bývalý budou 
odejít s hrnci. To je podobné v životě, a to zejména ve věci naší rasy. Pokud se budeme chránit 
naše zájmy, naše právo na území, naše právo přežít, budeme muset bojovat. S cílem bojovat a 
vyhrát, to znamená, kterým svůj život na trati. Jakékoli závod, který není ochoten dělat tak se 
bude outbluffed a vláčet těmi, kdo mají vyšší vůli a odvahu.  

Bez ohledu na to rizik. Tento fakt života je tak stará jako historie a jako základní jako život sám. 
Když jsem psal N Povaha " S E terních R ELIGION jsem nabádal nedělat tak- Židé by mě dostat. 
Odpověděl jsem, možná ano, ale budu moc dobře psát tak jako tak. Byl jsem ochoten přijmout, 
že vypočtené riziko a dal svůj život na trati. Jsem ochoten tak učinit znovu (a ještě více), 
písemně to, aby stavěl tento pohyb T HE W HITE M AN ' S B Pohledové . S cílem vytvořit tento 
pohyb tam bude prolita krev a někteří to bude naše. Je to nevyhnutelné. To je cena, kterou 
musí zaplatit, a zaplatit ji ochotně.  

Nejlepší způsob, jak jít. Ale pak se podívejme na to racionálně a filozoficky. Za prvé, všichni 
víme, že musíme zemřít někdy tak jako tak, tak či onak. Jak mnohem lépe riskovat svůj život boji 
za naši skvělou věc a zvítězí nad našimi nepřáteli, než uklidnit ubohé Židé a nakonec potupně 
zemřít ufňukaný zbabělec na milost zrádné Žida. To je zdaleka nejhorší způsob, jak zemřít. V 
závěru to myslel, dovolte mi citovat trochu jingle, jejímž odesílatelem jsem zapomněl:  

"Žádný člověk zvítězí, když svoboda selže.  

Nejlepší muži hnít ve špinavých věznicích,  

A ti, kteří volali "uklidnit! Uklidnit!'  

Jsou zavěšeny ti se snažili potěšit. "  

We Shall Overcome. Tak ať nám naučit tuto lekci a naučit se to dobře, nemůžete utéct od života 
a hrát na jistotu. Pouze směrem nahoru do životních problémů a jejich splnění čelem můžete 
zvítězit, překonat tyto problémy, a žít plnohodnotný život.  

* * * * *  

Filozofický pohled. Na závěr jsme C REATORS vzít realistický a filozofický pohled na smrt. 
Považujeme to za přirozené a jako součást života. Jsme ani ji, ani plod o ní strach. Místo toho 
jsme se soustředit na podnikání bydlení, přičemž smrt do našich výpočtů jen v naší plánování, 
jak můžeme nejlépe využít náš vymezený čas. Chceme si užívat života, aniž by požitkářský. Ještě 
důležitější je, chceme žít produktivní život, zajímavý život, smysluplný život ve struktuře naší 
rasy.  



Ničeho nelituji. Je-li náš čas up, budeme akceptovat tuto skutečnost také bez lítosti, mít hrál 
svou roli, pro lepší nebo horší, jsme přesvědčeni, že budeme schopni vyjednat prolnutí zpět do 
životního prostředí stejně úspěšně jako všechny naše předchozí předkové dělali. Nemáme 
strach z hrozného a mučen "onom světě", ale považuji to za mírové prázdnoty, bez bolesti, bez 
stresu, bez deformace, přesně stejný jako milióny let jsme nebyli kolem předtím, než se rodí.  

Netouží po věčném životě. Zatímco křesťané velebit o rapsodie z "věčného" života (o kterých nic 
nevědí) nemáme touhu po takové nesmysly, protože takové by se mohla stát hrozný a 
nesnesitelné otvor po několik tisíc let (nebo možná za týden) i za těch nejlepších představoval 
přislíbených okolností. Co by mohlo být horší než agonizaci nudu bez konce! Jedinou 
nesmrtelnost máme k dispozici, je to, co nám příroda dovolí v souvislosti s obnovováním život 
přes naše děti, dále do bezpočtu budoucích generací. Ale jak jsem již uvedl dříve, nic v životě je 
navždy, a připustíme, že. Ve skutečnosti jsme raději to tak.  

Filozofie šlechtického Římanů. Má vlastní filozofie do značné míry obdobou jako u starých 
Římanů, jejichž způsob života byl ušlechtilý a hrdinský. V tomto ohledu si myslím, že je jen 
příznačné, uzavřít s citací z Marcus Tullius Cicero, který napsal ve své půvabné eseji "Co se týče 
stáří" takto: "Stejně jako jablka, když jsou zelené jsou s obtížemi utrhl ze stromu, ale když jsou 
zralé a měkký pád sebe, takže s mladými, přijde smrt v důsledku síly, zatímco u staré je 
výsledkem zralosti. Pro mě skutečně myšlenka tohoto "zralosti" za smrt je tak příjemné, že čím 
blíže jsem se blíží smrt, tím víc mám pocit, že ten, kdo je v dohledu pevniny konečně a chystá se 
zakotvit v jeho domovském přístavu po dlouhém cesta."  

C REATIVE C REDO # 60  

Q UO V ADIS ? R ACIAL L OYALTY VS . R ACIAL T DŮVOD  

Nikdy jsme neměli It. V poslední době Strašidelný milující křesťanské kostely běžel reklamní 
kampaň využívající samolepky deklarovat "Našel jsem ji!" Hlavní myšlenkou bylo, že jste se měli 
ptát, co to je našli, a pak budou mít svůj otvor ti říct o jejich mýtickém obřezat Žida, který 
údajně zemřel na kříži, a tak dále, omrzení. Brzy vyrážka komediantů dostal do zákona běží 
samolepky říkat "já ji ztratil!" Pak Židé vždy pozor na možnost, dát do své nabídky s nálepka 
říká: "Nikdy jsme ho ztratili!" Následovaný jejich Davidovou hvězdou ,  

Postrádal My Identity. Tento malý incident, říká hodně o Židech a jejich protikladů, bílá 
křesťanů. Zatímco Bílí zmateně škádlení sem a tam, nikdy nevěděl, co oni ztratili nebo nalezena, 
Židé vědí, kdo jsou, znát jejich totožnost, jsou si vědomi své smrtící mise a sledovaly ji za 
posledních několik tisíc let. Oni "nikdy ztratil" v první řadě.  

Rasově zmatený. Když se zeptáte průměrného Bílý muž, žena nebo dítě, co jsou zač, budou 
zmatený a zmatený ze samotné otázce. Vzhledem k tomu, Žid je velmi dobře vědoma své 
židovství, a loajální ke své rasy, průměrná White Man je v kompletním vakuu. Dokonce i němý 
negři jsou velmi rasově vědomi a jsou určeny k vlastnímu druhu. Ať už nigger, Žid nebo Číňana, z 
nichž každá je velmi vědomi své rasové identity a jejich každé jednání je ovlivněno směrem těží 
svůj vlastní druh. Ze všech ras lidstva, v žádném dělá, že loajalita vůči rase spálit ostřeji než v 
Žida.  



Nejvíce ztratit. Ze všech ras lidstva, žádná z nich není méně rasově vědom, méně rasově 
orientovaná, více hloupé a naivní o rase a náboženství , než je velká bílá rasa je rasa, která má 
nejvíce být hrdý a nejvíce ztratit.  

Účinky Bad Religion. Proč tomu tak je, je těžké pochopit, ale nepochybně dlouhé roky 
židovského manipulace mysli a účinky židovské křesťanství za posledních sedmnáct set let mají 
své zdrcující účinky. Průměrná White křupan neví, kdo to je, jaký je jeho identita, kam míříme, 
nebo to, co hlavní skupina ztotožňuje s. On je bez kořenů, bez cíle a účelu, unášená bezcílně 
jako flotsam a Jetsam v moři židovské propagandy.  

* * * * *  

I DENTITY : W ZDE D O Y OU B Elong ?  

Velká potřeba. Každý potřebuje pocit identity, kdo jsou, a tam, kam patří.  

Většina lidí, které patří do bílé rasy byly zbaveny tohoto vzácného dědictví. Byly přišly o jejich 
dědictví záplavou židovské propagandy, počínaje židovské křesťanství.  

Kořeny a dědictví dát smysl. Pocit, který má osobní identitu, mít určitý výklenek v zavedené 
společnosti, o které mají kořeny v minulosti, které mají velký dědictví dlouhodobě fungující a 
významný podíl v budoucnu, je světlá konzumace velmi žádoucí. To je to, co dává smysl a účel 
života. Je to něco, co má velkou hodnotu, že každý bílý muž, žena nebo dítě si musí uvědomit, 
brzy v životě. Že identita je vzrušující realizace patří do velké bílé rasy, typický představitel 
nádherné stvoření přírody.  

Pýcha je důležitá. Každý potřebuje výklenek v tomto světě, mají své místo v složitém rámci 
vesmíru, vědět, kdo jsou, odkud přišli, a být hrdý na své vlastní jedinečné dědictví, zkrátka 
"patřit ".  

* * * * *  

Ztracená Věrnostní. Po stisknutí dále o tom, co je, nebo kde jeho loajalita spočívá průměrný bílý 
Američan řekne, že je katolík, nebo Presbyterian nebo americký nebo jeho rodiče byli Scotch. 
Když se odkazuje na loajalitu mohl odpovědět do své země, nebo k ústavě, nebo na americkou 
vlajku. Nikdy to nenapadlo ho, že jeho největší dědictví, jeho základní identitu, je fakt, že je 
členem velké bílé rasy, a že by měl být mocný na to hrdý. Je to závod, který se počítá. To je 
posvátný souhrn atributů, které příroda zapuštěných v našich genech v průběhu milionů let 
evoluce. Všechny ostatní atributy, jako je jazyk, národnost, náboženství, etc., jsou umělé, jsou 
relativně nedávného ročníku, a může být změněn několikrát v průběhu života. Avšak to, co 
příroda implantovány do našich genů je nejvzácnější akumulace stavby a výběru, který příroda 
vybavila v nás výhradně, a žádný jiný. Je naprosto jedinečný a nenahraditelný.  

Divine Seed. Je to neocenitelný poklad, který jsme bílé rasy jsou božské nositeli a jen máme v 
posvátném důvěře. Jsme sami jsou nositeli božské semeno.  



Extrémně Žárlivý z jejich chovu. Na ostrově Jersey, ležící v kanálu La Manche domorodci vyvinuli 
světově proslulé plemeno dojnic pojmenovaných po ostrově. Tak žárlivý jsou oni chránit čistotu 
plemene, které by mohly existovat žádné dobytek jakéhokoliv plemene nebo být dováženy na 
ostrov. Ani jiné Jersey krávy mohou vrátit z jiných částí světa, aby jejich vlastní plemeno nebude 
infikována nemocí, případně kontaminovat čistoty nativní plemene. Na sousedním ostrově 
Guernsey, kde jsou chována slavné Guernsey dobytek, stejný soubor právních předpisů žádat o 
jejich chovu.  

Slepý k jejich vlastní. Zdá se podivné, samozřejmě, že bílá rasa, která je nejvíce znalý zákonů 
dobré vychování a bude spolehlivě chránit, podporovat, zlepšovat a podporovat plemen skotu, 
koní, psů a koček je tak trestuhodně slepý o ochranu vlastní velký rasové dědictví, přírody 
Finest.  

* * * * *  

Věrnostní:. Klíčovým problémem otázka, kde je náš první loajalita spočívá je klíčovou otázkou 
pro přežití bílé rasy. Každý druh přírody je loajální k jeho vlastního stáda, vlastní stáda, vlastní 
balení. Pižma-vůl je loajální k jeho vlastního stáda proti útoku vlků. Vlk je loajální k jeho vlastní 
smečky. Canada husa je loajální k jeho stádu a obvykle příspěvky střežit hlídky při krmení hejno. 
Žid je loajální ke své rasy. Záleží mu absolutně nic, zda je občan Anglie, Francie, Německa nebo 
Spojených států. Je zběsile, věčně, loajální k židovské rasy a od roku 1948 na "Izraele," ačkoli on 
může nikdy dokonce dal nohu tam. Je to divoký loajalitu ke své rase, která umožnila podvodné a 
parazitní Žida přežít za posledních pět tisíc let déle než jakýkoli jiný závodní existující.  

Vital lekce. Proč nelze bílé rasy naučit tento jeden zásadní lekci? Proč to nemůže naučit svou 
rasovou identitu a praxe rasové loajalitu k vlastní? Jistě, s velkými nevyčíslitelné hodnoty darů, 
které příroda udělil na bílé rasy a bílé rasy sám, jistě, s mimořádnou inteligencí má k dispozici 
jako monopol, jistě by to uznat svou jedinečnou  

pozice ve schématu přírody věcí a fanaticky bojovat zachovat a chránit svou velkou a slavnou 
dědictví, nádherné dědictví, které je zasazen do samého genech. Dokonce i němý husa je dost 
chytrý, aby chránit své stádo.  

Rasy a náboženství Klíč. Ty by si myslí, že bílá rasa by nejvroucnějším o ochranu svého druhu, 
protože má zřejmě nejvíce chránit, a nejvíce ztratit, pokud tomu tak není. Ale kupodivu, pokud 
jde o oblasti rasy a náboženství bílá rasa, jak jsme již bylo uvedeno tolikrát předtím, je 
nejhloupější tvor na tváři země.  

Oběť Subversion. Proč tomu tak je? Má bílá rasa nemá žádné stádo instinkt nebo rasové 
instinkty? Ale ano, ale byly potlačeny zrádně a subverted židovskou propagandou za poslední 
dva tisíce let, a nejmocnější nástroj Žid byl schopen ovládat je jeho obratné používání 
křesťanského náboženství se poprvé vnuceného Římany.  

Bláhoví Fools. Velkým přínosem pro Žida byli nejen křesťané, ale jejich blízce příbuzným košer 
Konservatives, z nichž většina jsou dobře míněný ale zcela bláhoví hlupáci. Stejně jako ve všech 
svých ostatních snah, Žid, v jeho snaze o zničení bílé rasy, nemohl to udělat sám bez pomoci 
bílých rasových zrádců.  



* * * * *  

Ztracená Loajality. Podle košer Konservatives naše první loajalita lže (a) (židovské) Bohu, (b) do 
naší země, (c) k naší vlajku a / nebo (d) naše skvělé, úžasné ústavy.  

My z C hurch O F T HE C REATOR odmítnout všechny tyto umělé loajalitu , že košer 
Konservatives, věrolomně podpory as Židy, byly stanoveny pro nás slíbit věrnost. Odmítáme je v 
toto a prohlašují, hlasitě a jasně: věrnost patří do našeho závodu, Velké bílé rasy.  

Budeme zkoumat a analyzovat, proč cíle košer Konservatives byly nepravdivé a proč se nám 
vždy selhaly v minulosti.  

Idea:. Bojte se Boha, miluj Boha, důvěřovat Bohu, věrnost Bohu Jak je uvedeno opakovaně v 
této knize, celý strašidla-in-the-sky představa je hrozná podvod. Je to krutý hoax, že 
conartists využilo tisíce let manipulovat a fleece jejich pověrčivé a důvěřivé oběti. My C 
REATORS vypovědět tuto hloupou nesmysl a nevěří v existenci jakýchkoli 
nadpřirozených bytostí, duchů a strašidel. Nedomníváme se, že to proto, že ve všech 
těchto tisíce let, není sebemenší důkaz se objevil na její podporu. Pro nás slíbit věrnost, 
naši důvěru nebo naši věrnost neexistující fantom, je podvod vykouzlil Židy. Dále jsme 
přesvědčeni, že celá tato strašidla-in-the-sky obchod byl vynalezen našich smrtelných 
nepřátel, Židů, jako nástroj, s nímž se nás zničit. Úspěch s níž se používal to, aby zničit 
velkou římskou závod a jejich říše by měl být hořká, ale smysluplné poučení pro nás.  

Loajalita k " naší " země. I toto je zrádná klam, bohužel oddával v některé z našich nejlepších 
bílých rasové kamarádů. Na prvním místě, " země " je otázkou měnící se po linii územní, 
obývané lidmi, kteří jsou také neustále se měnící v rasové make-up, stejně jako měnící 
se politickou kontrolu. Loajalita k " zemi " v podstatě by to znamenalo simultánní 
loajalitu vůči lidem, kteří ji, nemovitosti zahrnuty svými hranicemi obývají, a především 
její vlády, bez ohledu na to, jak zrádné druhé by mohlo být. (Například, pokud by Rusové 
být " loajální " k jejich zrádné komunistické vlády?) Kromě toho " země, " kterákoli země, 
je dočasný, umělá bytost, neustále mění, a jehož vlády v minulosti zrádně zradili nejlepší 
zájmům většiny těch lidí to volených sama vládnout. Existuje několik výjimek z druhé, a 
jediný, který se staráme, abychom jmenovali jako výjimka je Hitler ' s Národní 
socialistická vláda roku 1933 do roku 1945.  

. Žádnou loajalitu ke kombinaci nepřátelé Otázkou my, bílá rasa, musíme ptát sami sebe, je 
toto: můžeme být loajální k "naší" země, navzdory tomu, že dochází k jejímu nadměrnému 
běžet s negry, Židy a dalších bahenních ras jehož hlavním cílem je zničení bílé rasy? Můžeme 
cítit loajalitu k vládě, která je nepřátelská k nám, je převážně Žid kontrolována a je potměšilý a 
konspirovat s našimi nepřáteli okrást, fleece a nakonec nás a naše bílé bratry s rasovými 
vyhladit? Jen idiot nebo zrádce mezi námi mohl předstírat žádnou loajalitu k takové zrádné 
bandy darebáků jako nyní řídí "" náš "zemi známý jako ve Spojených státech amerických. Ne! 
Dlužíme žádnou věrnost ani loajalitu ke každé takové bludného kombinaci, jejíž první řadě 
Program je mongrelization a konečná likvidace bílé rasy.  

Věrnost vlajce. Opět zde jsou uvězněni do klamného myšlení. Příznak je pouze symbol. 
Tento symbol je jen tak dobrý, nebo jako čestný, nebo nepoctivý, jako nápad to 



symbolizuje. Mnohé země změnily své vlajky as koncepcí toho, co v něm bylo původně 
zastoupené změnilo. Když žid kontrolované komunisté převzali Rusku v roce 1917 oni 
změnili vlajku na červenou se svým srpem a kladivem na něm. Když Hitler konečně 
očištěna Německo židovského kontrolu a vliv a dal německému národu zvuk, zdravé 
rasové filozofie, oni přijali Swastika jako symbol jejich národní vlajky hlásat změnu. 
Dokonce i Kanada změnil svou vlajku v poslední době bez větších bolestí.  

Znamená to Represent bílé rasy? Jak čestný se o hvězdy a pruhy?  

Od té doby svého vzniku před více než 200 roky, hvězdy a pruhy se třepotal nad našimi Bílé 
rasové Soudruzi, když bojovali buď k ničemu válku, destruktivní pro sebe, nebo byli úplně na 
špatné straně. Jedinými dvěma výjimkami jsou (a) když USA kavalérie bojoval divoké Indy a (b) 
když se řídil mongrelized Mexičany na jih a převzal takových územích Kalifornie, Arizony, 
Nového Mexika a Texasu.  

Většina válek USA destruktivní bílé rasy. Jiné, než to, hvězdy a pruhy letěl na více idiotské, 
sprosté, židy podnícených války. Jeden strašné, zahanbující příkladem takového bylo nesmyslné 
vraždění volal občanská válka, v níž se Unie armáda letěl hvězdy a pruhy. Tato válka, čistě 
podnítil židovskou propagandou a peněz, postavil jednu skupinu bílých nápisem "Jih" vůči jiné 
skupině Whites označeného "sever" v jedné z nejkrutějších a nesmyslných masakrů v dějinách. 
Poražený bylo bílé rasy a patroni byli Židy a negry.  

Většinou židy zahájené války. Ne, že po většinu své zásadní dějin symbolizovaná židovské války, 
židovská kontrola a a velký, zradu na bílé rasy v době velkého požáru vděčí za žádnou zvláštní 
loajalitu vůči takovým vlajky. Když jsme se, bílá rasa, znovu získat kontrolu nad naším osudem 
budeme chtít zahájit novou vlajku symbolizovat a připomínat tuto velkou událost.  

4. Ústava Spojených států není svatý. Nyní se dostáváme k tomu hodně-vychvalovaný a over-
hodnocené americkou ústavou. Jak je to dobré, a co to dělá, ne pro Židy a negry, ale pro bílé 
rasy? Koho se to pomáhá více, bílá rasa, nebo Židé, černoši a zástupy bahně rasy, které jsou 
invazní a hrnou do milióny zničit tento jednou velkou zastavěných pozemků v Bílém Man?  

Kosher Konservatives, právo Křídla, i Židé, nám o naše "velké" připomene  

Ústava, Listina práv a prohlašují, že jen on sám je zodpovědný za velikého  

America dosáhla. Říkají nám, že je to kvůli naší jedinečné a nádherné ústavy, které jsme v 
Americe mají životní úroveň vyšší než kterákoli jiná země na světě. Je to proto, že naše 
Constitution- "největší svoboda dokumentu koncipována lidské mysli" - oni nám říkají, že jsme 
si naše mnoho "svobody".  

Falešný bezpečnostní účast na klamu. To je hlavní fallacy- falešný pocit bezpečí bílé rasy byl v 
omyl do toho není síťoviny s realitou historie. Ve svém předchozím knize N Povaha " S E terních 
R ELIGION jsem již zpracovány v detailu, jak ústava nebyla nás zachránil od židovského převzetí 
a nikdy nebude. Bylo by konstruktivní přečíst kapitolu Váš Loyalty- Na Písmo svaté 
důvěryhodnosti znovu, protože jsem nemůže přeceňovat, jak nesmírně důležité je mít náš smysl 
pro loajalitu k bílé rasy jako naší prioritou číslo jedna.  



Nedostatky v ústavě. Protože jsem již podrobně přezkoumala nedostatky v závislosti na "naší 
ústavy", aby dělat svou práci v kapitole bylo uvedeno, věřím, že je přesvědčivý shrnout těchto 
důvodů zde.  

To nerozpoznal význam principem vedení, ale místo toho včlenil " republikánský " představu 
o tom, rozdělených sil.  

Nebylo polarizovat asi nejdůležitější otázce všech, závod. Ve skutečnosti to nedává ' t ji ani 
zmínka.  

To necháme na podvodné podvod hlasitě proklamované v Deklaraci nezávislosti, že "všichni 
lidé jsou stvořeni sobě rovni." To bylo samozřejmě čiré pokrytectví, protože otců 
zakladatelů sami nevěřili, a většina z nich vlastní otroky.  

Ústava včlenil myšlenku oddělení církve a státu , jako kdyby členové Církve byly různé sady 
lidí, kteří žili v jiném světě, která nepodléhá pozemské zákony. To je tak hloupé jako " 
strašidel na obloze " podvést sám, s nimiž bohužel příliš mnoho otců zakladatelů sám 
byli naplněni.  

Ústava bohužel nebral v úvahu Benjamin Franklin ' s moudrou radu, aby držet Židy z této 
rodící se republiku, že Bílý muž byl stavba z příznivých začátků.  

Franklin dělal dojemný projev na toto téma, které jsem uvedeným v N Povaha " S E terních R 
ELIGION . Bylo by dobré, aby ji přečíst znovu. Měl duchovní otcové pouze dbal tenhle bystrý kus 
rasové advice- držet Židy z Amerika-, že by to udělal více dobrého než všechny ostatní předměty 
dohromady.  

* * * * *  

. Základní realita, základní Věrnostní Takže mi dovolte zopakovat: nejsou ani strašidla na obloze 
podvodu, ani "země" orientované myšlení, ani vlajky, ani ústava se chystá zachránit bílé rasy z 
židovského programu mongrelization a zotročení. Nechť nám to namlouvat. Jak jsem uvedl v 
časném kapitole, největší hlupák je hlupák, který sám sebe blázni. Jsme bláhový sami sebe 
pouze tehdy, pokud si myslíme, že v duchu těchto umělých náhražek. Musíme si uvědomit, že 
Spojené státy byl asi jen něco málo přes dvě stě let, Německu o něco více než sto let, ale kořeny 
velké bílé rasy jako pěstování, životaschopný organismus vrátit k více než milion let . To je 
místo, kde naše loajalita skutečně spočívá.  

Rasová vědomí. Aby mohly přežít a prosperovat bílá rasa musí zcela změnit orientaci ve svém 
myšlení. Musíme přestat myslet, pokud jde o umělé rekvizity. Musíme myslet v podmínkách 
závodu. Musíme se stát race-vědomé, rasově při vědomí. Musíme přestat myslet, pokud jde o 
rozdělených loajalit a omezených území. Musíme myslet, pokud jde o celkové planetě Zemi, a 
že velká bílá rasa je předurčen k tomu stát se jejím pánem a jediným lidským obyvatelem. 
Zatímco hloupý křesťanská Bible nám říká, že pokorní zdědí zemi, nám příroda říká pravý opak - 
silný, rychlý, inteligentní, zkrátka velká bílá rasa zdědí zemi.  



Učte se od přírody. My z C hurch O F T HE C REATOR jsou v harmonii s přírodou. Věříme v 
přírodním zákonem. Věříme, že v našich genech spočívá největší potenciál Příroda vytvořila a 
příroda nám říká, abychom přežili, postupovat a rozšiřovat až na hranici našich schopností.  

Toto přirozené právo a povinnost překonává všechny ostatní.  

My C REATORS v úmyslu rozvíjet tento potenciál. Přitom klademe důraz rasovou loyalty- 
loajalitu k Bílé rase jako klíč k tomuto programu.  

Zapůsobit na tento bod dále na naší bílé rasové Soudruzi nám oznámit, že budeme čerpat ostrou 
dělicí čáru mezi těmi, kteří jsou loajální k naší rasy, a ti, kteří jsou zrádci naší rasy.  

Osud zrádců. Dnes, když závod zrádci se chabez-indická fronting pro Židy, se pořádají exkurze; 
Při prodeji bílé rasy po řece do našich nepřátel je na denním pořádku; Při stravování a Ko-
odtahová na negry a bláto závodů je rutinní módě časů, my stanovit toto varování: přijde den, 
kdy se bílá rasa znovu získat kontrolu nad svým vlastním osudem. Když se tak stane, budou tyto 
zrádci dosud žijí uvést k účtu pro jejich zradu.  

Většina odporný zločin. Historicky trest za zradu byla smrt. I naše americká ústava definuje 
trestný čin vlastizrady (jediný trestný čin takto definované) jako "poskytující pomoc a útěchu k 
nepříteli." Zatímco ústava již dlouho opuštěný naším nyní židovské mocenské struktury, a 
vzhledem k tomu zrádci jak na zemi a bílé rasy jsou nyní vláda, my C REATORS ohledem zradou 
naší bílé rasy jako ještě závažnější a odporný zločin velezrady, než do naší země.  

Každý člověk musí zaujmout stanovisko. My z C hurch O F T HE C REATOR znamená dát každý 
běloch na místě, pokud jde o jejich postavení ve vztahu k jejich loajalitu k jejich rasy. Máme na 
mysli dát je do pozice, kdy budou muset deklarovat hlasité a jasné jejich loajalitu vůči bílé rasy 
listinou, slovem nebo akce, nebo mohou být veřejně označen jako opovrženíhodné zrádce po 
celou dobu. Bereme stejné postavení jako křesťanství does- "On to není pro mě, je proti mně." 
Domníváme se, že ty, které nejsou pro bílé rasy jsou proti nám, a my budeme dělat žádné kosti 
o ukazoval ven a identifikace našim nepřátelům , hlasitě a čistě. Bude existovat žádná "" Mr. 
Inbetweens. "Považujeme každý, kdo byl upozorněn na trestný čin byl spáchán na bílé rasy a 
nebude hnout prstem na jeho obranu je nešťastný člověk. Považujeme takové osoby jako 
příslušenství, spolupachatelé ke zločinu. Považujeme je za zrádce.  

Day of Reckoning. Opakujeme, budeme kreslit ostrou čáru. Těžko můžeme vysvětlovat to 
jasnější. Nechte ty zrádce naší rasy, kteří jsou nyní zjevně hrají Žida je hra s imunitou a 
beztrestně ostříhejte a třást. Den bílého muže, den zúčtování, přijde.  

Boj o přežití. Bojujeme nemilosrdnou válku přežití. Naši nepřátelé jsou dobře organizované a po 
zuby ozbrojení s každým trikem a strategie mazaný lidská mysl byla schopna pojmout přes věky. 
Bílá rasa je disarrayed, neorganizovaná a bloudil jako nemluvně v lese ve světě, který se trápí s 
nebezpečnými a smrtelnými léčky. Proto musíme sjednotit sami, organizovat sami a vyzbrojit se 
všemi zbraněmi, které máme k dispozici, které jsou opravdu fenomenální kdybychom rozhýbat 
jen sami.  



Zlikvidujte zátarasů. Musíme také zbavit falešných představ a slabých stránek a jiných mrtvého 

dřeva a úlomků, které mají po tak dlouhou dobu paralyzován a imobilizovaných naší úžasnou 

sílu a potenciál. V další kapitole se budeme zkoumat dva takové nedostatky jsme byli zatíženy, 

vystavit je, a házet je přes palubu. 



C REATIVE C REDO # 61  

T HE G UILT C omplex A "F Airness " N EUROSIS -  

T WO F ATAL F OIBLES V W HITE M ' S M AKE - UP  

Neopodstatněné pocity viny. Žádný jiný závod byl tak komplikovaný pocitem viny as má bílé 
rasy. V žádném jiném závodě má takový zbytečný výstřednost byla tak hluboce zakořeněný. A 
žádná jiná rasa utrpěla další tragické následky z tohoto patologického slabosti, než má bílé rasy. 
Židé byli svědky na to. Nejenže si uvědomují tento podivný slabosti v běloch před tisíci lety, ale 
od starověku Židé ji zesílen, vykořisťoval to a vydělával na něj až po jílec.  

Zdůraznil křesťanstvím. Největší vliv při zhoršování za vinu komplex v Bílém Man byl jeho 
náboženství, křesťanství. Židé v jejich smrtelném válce proti Římanům rozpoznal skulinu v 
brnění Římanů, a dal Římané náboženství, které řídil silný klín do té trhliny rozdělit ji dokořán. 
Křesťanské náboženství, vynalezený Židů za účelem zničení Římany, kladen velký důraz na pocit 
viny. Všichni jsme prý nese vinu za "prvotní hřích" - Eva kousla této legrační jablka (hrůzy!) A my 
máme vše prý byli black-sbalených od té doby.  

Bezcenné Sinners. Ale to je v Novém zákoně, že komplex viny ve skutečnosti dosáhla svého 
vrcholu. My jsme (opět údajně) všichni "narozen v hříchu", jak jsem slyšel mnoho kazatel hrom. 
Všichni jsme bezcenné, budižkničemu hříšníci od samého počátku, a jediná věc, která nás může 
zachránit od pekelného ohně je krev beránka, Spasitele, Ježíše Krista, atd Mít tento způsob 
uvažování bušil do námi Nedělní školy, v kostele od raného dětství, průměrná White Christian 
vědomě či nevědomě vyrůstá s těžce poškozenou sebevědomím, které často hraničí s neurózou. 
V důsledku toho je velmi snadné přesvědčit takovou osobu, aby Vyhrneme dát jeho nepřátelé 
všechny možné výhody, aby odčinil své vlastní pocity viny.  

Bílá rasa Krmení bezcenné závodů bláta. Stejně tak je kampaň načíst běloch s pocitem viny o nic 
méně v časové světě. Každý, kdo čte židovský tisk, časopisy, nebo sledování televize nebo 
poslechu rádia se bude znovu a znovu řečeno, sedm dní v týdnu, jak je zodpovědný za 
nepříjemné situaci neschopný negři White Man; Eskymáci; se opít Indiáni; a každý druhý němý a 
hloupé stvoření na tváři země. A to navzdory skutečnosti, že White Man je krmení většině zemí 
světa, produkuje více potravin, než všechno bláto závodů v kombinaci, a to navzdory 
skutečnosti, že bahno závody převyšuje bílé rasy v poměru dvanáct ku jedné.  

Změkčování Němcům. Bez ohledu na to, co je problém, židovská propaganda může proměnit 
šrotu přidat k pocitům bílého muže viny. Když jsem byl v Německu v pozdních 60. let Mluvil 
jsem s některými mladými lidmi. Jedním z problémů, který znovu vynořilo a znovu bylo, že 
židovský tisk dělal jim neustále neklidný. Je stále ukazoval prstem na ně, držel obvinili je z toho, 
že rasisté, zabíjet šest milionů Židů, z výchozích válek, bytí "zakázaly" lidi, že jsou "militaristi," a 
nekonečně hromadění obvinění a pocity viny.  

Konečný výsledek, jako Žid velmi dobře zná, je změkčit takové oběti. Tím, že jejich nepřátelé 
pocit viny, že oběti budou mít tendenci k nadměrnému vyrovnání a dělají hloupé věci, které 



usnadňují parazitní židé znovu potápět jejich chapadla do hostitelského národa a proces 
židovských přejímáním opakuje ,  

Místo toho by měl být pyšný. Teď Němci neměli nic cítit provinile. Udělali hodně z toho být 
pyšný. Skutečnost, že pod vedením Hitlera byli schopni očistit Žida ze ze své vlastní společnosti 
byl historickou odlišnost, která by mohla a měla být mocný hrdý. Několik jiné národy uspěl v 
dělání tak, aby důkladně s malým nebo žádným krveprolití jak měl Němcům. Za tímto účelem by 
měli cítit hrdí, ne vinný.  

Židovská lež. Co se týče zabíjení šest milionů Židů, to samozřejmě, je zbabělý židovská lež, 
vynalezený po skončení války s cílem kultivovat celosvětové sympatie skutečných viníků, Židům, 
a aby položily základy pro další agrese v Palestině a jinde. Už jsme šli do Six Million Lie ve větším 
detailu v předchozí kapitole a není třeba ji zde opakovat. Důležité je, že se jedná o podvodné 
obvinění a němečtí lidé nemají důvod se cítit provinile. Ve skutečnosti, i kdyby zdecimovala 
židovskou populaci šest milionů, udělali by světu obrovskou laskavost, a sotva vyrovnal skóre v 
odplatě za desítky milionů naší bílé rasové Soudruzi Židé byli zodpovědní za zabíjení žid-podnítil 
války v průběhu staletí.  

Vysoce Chvályhodné. Pokud jde o bytí militaristické a bojovný, Němci mohou být mocně hrdí na 
své statečnosti a obětavosti. Bojovali proti drtivé převaze v obraně jejich rasy, jejich národ a 
jejich země, a skvěle tak. Přesto někdo studuje dějiny Evropy v průběhu posledních několika 
staletí zjistí, že Němci byli zapojeni do mnohem méně válek než angličtině nebo francouzštině, 
například.  

Stručně řečeno, Němci a nemají nic společného cítit provinile, a hodně o které se mohou cítit 
hrdí. Ale to je propaganda- manipulovat Jews-, která dělá rozdíl. Jak řekl Hitler, propaganda 
může dělat nebe vypadat peklo, peklo a vypadají jako nebe.  

Dát Volný Advantage k bludný nepřítele. Bohužel jsme Bílé lidé měli a stále mají dnes, 
nadměrné tendenci mít nepodložené pocity viny. Musíme překonat tuto slabost. Kvůli tomu 
musíme znovu a znovu nechá sebe být odzbrojeni naši nepřátelé a dovolil jim, ano, dokonce 
povzbudil je, aby nás zničit.  

Nesmyslné pocity viny oslabit náš odpor. Musíme udělat s tímto nesmyslem, slabost vštěpován 
do naší podstaty pomocí zrádného náboženství. My C REATORS zaujmout stanovisko, že:  

My vyhýbat všechny pocity viny. Snažíme se nikdy cítit provinile o ničem.  

Věříme, že v boji o individuální přežití a přežití naší rasy, Příroda nám říká, že jakýkoliv 
prostředek je morálně oprávněná. Přežití je to nejdůležitější, na ničem jiném nezáleží. 
Ve věci přežití naší rasy, budeme mít pevnou pozici, že jakékoli prostředky odůvodňuje 
tohoto cíle, a ne cena je příliš vysoká.  

Jsme přesvědčeni, že naše současná " morální kodex " je sebevražedné. Věříme, že to byl 
odvozen od převládající křesťanství, náboženství, které bylo vnuceného nás naši 
nepřátelé, Židů, aby nás zničit.  



My zapudit celý křesťanský morální kodex celkem a vytvořit naši vlastní morální kodex 
vychází z věčných zákonů přírody.  

Základem našeho morálního kodexu je, co bude podporovat přežití, expanzi a povýšení bílé 
rasy.  

Stručně řečeno, co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší ctnost; co je špatné pro bílé rasy je 
konečný hřích.  

* * * * *  

Spravedlivost Neuróza. Nyní přicházejí na vlastnost spojil s komplex viny ke kterému White Man 
je náchylný. To je jeho sklon být spravedlivý, ani k jeho nepřátelům. Kolik západních filmů jsme 
viděli, v níž hrdina čelí až darebák a dal jemu "dokonce zlomit", a to jak pro kreslení puškami ve 
stejném okamžiku a může to nejlepší člověk přežít. Ani tento druh rytířství omezené na západní 
pláně. Vidíme to v duelech cti a to jak v Evropě a Americe, v "klání" a meč souboje ve věku 
rytířství a dolů po staletí.  

Férovost Neznámý pro Mud závodů. V žádném jiném závodě je tato myšlenka spravedlnosti lze 
nalézt. Pokud orientální spolčí, aby se pomstili svého nepřítele, s myšlenkou, aby ho ještě nikdy 
zlomit vstoupí do jeho mysl. Klidně projednává, zda by bylo nejlepší použít jed, nůž nebo pistoli 
do zadní části krku, nejvíce nejrychlejším způsobem, jak dělat ho dovnitř. Rytířství, výčitky 
svědomí, ještě zlomit, poctivost, jsou nejméně ze svých úvahy.  

Není to tak Bílý muž. On je wracked s pocity viny, že jsou spravedlivé, aby svého nepřítele, a mít 
soucit s outsidera, i když to smolař může později obrátit na něj a zničit ho.  

Takže, jaký je správný kurz trvat?  

Příroda má jasnou odpověď. Opět, jako vždy, budeme C REATORS vrátit k přírodním zákonům 
pro naše odpovědi. A příroda nám říká, hlasitě a jasně: do pekla poctivě, k čertu s výčitek 
svědomí, k čertu s pocity viny. Nature říká: postarat se o své vlastní.  

Příroda netoleruje spravedlnost ani soucit. Pojďme čelit zřejmou skutečnost: Neexistuje žádná 
spravedlnost, žádná spravedlnost jak ho chápeme, v přírodě. Kdyby Nature uspořádala svůj 
režim věcí takovým způsobem, že každý tvor musel být spravedlivé, aby každý jiný tvor, celý 
systém by brzy rozpadat. Žádný živý tvor nepřežije dlouho. Ptáci by přestat jíst červy a hmyz. 
Oni brzy hladovět. Kojoti se zastaví lov králíky a další kořist. Budou hladovět. Velká ryba by 
přestat jíst malé ryby a celý potravní řetězec se zhroutil. Lvi by přestat zabíjet zebry, kočky 
přestane chytat myši. Potřebujete říci více?  

Přežití první prioritou. Je velmi důležité, že my, bílá rasa, tohle pochopí pravou míru. Pokud 
chceme přežít a zvítězit nad naší stále se zvyšující hordy nepřátel, musíme hodit přes palubu 
sebevražedný křesťanskou morálku, s níž nás naši nepřátelé osedlaný a místo toho věnovat 
striktní pozornost přírodním zákonům. A v tomto ohledu Příroda nám říká nahlas a clear- 
prioritou číslo jedna je přežití své vlastní druhově postarat se o své vlastní.  



Férovost k nepřátelům je hloupost. Proto je ve světě explodující závodů bláta manipulovat naši 
úhlavní nepřátelé, Židé, měli bychom dodržovat zákony přírody, spíše než tupě rozmazlovat k 
ničemu a sebevražednou morálku "poctivosti" směrem k našim nepřátelům. Příroda nám dal 
více než náš podíl na aktivech a zbraní, s nimiž se bránit, ale budou mít omezený význam, pokud 
se nám nepodaří využít z nich. V nadcházejícím ostrém boji o přežití budeme pokládat těžkou 
zkouškou. Snaží "férově" s nepřáteli, kteří jsou omezovány žádné takové jemnosti je zbytečně 
uvedení sami v smrtící nevýhodě.  

Žádný soucit Zobrazuje se, když Bílí byli Killing bílků. Je velmi podivné, když Bílý muž je ve válce s 
jinou zemi ze svých vlastních bílých rasové Soudruzi, jako Britové a Francouzi bojovat proti 
Němcům, najednou to všechno nesmysl "spravedlnosti" je venku okno. Ve druhé světové válce 
měst bílé rasy byly nemilosrdně bombardována velkoobchod. Civilní muži, ženy, děti a děti byly 
zabity desítky tisíc. Padesát tisíc bylo zabito v Hamburku v jedné noci. Když město Drážďany byl 
požární bombardován Allied (White) piloti ke konci války, bez milosti, byla prokázána žádná 
spravedlnost. Naopak, to začarovaný brutalita byla zobrazena která je nepřekonatelná v 
análech válčení. Ve dvou dnech vytrvalé požární bombardování, krásné město Drážďany bylo 
zcela zničeno, a mezi 350.000 a 400.000 bezmocné muže, ženy a děti byly spáleny na uhel. A to 
navzdory skutečnosti, že válka byla prakticky u konce. Dresden neměl žádnou vojenskou 
hodnotu, a celá operace byla nic víc než židovského shovívavost v pomstychtivé krutosti.  

Proč obrovskou Soucit Niggers? Ale když to přijde k problému posílání negry, kteří jsou 
skutečnou hrozbou pro naše přežití, zpátky do Afriky, pak je White Man je vše srdcem a velrybí 
tuk. Proč tomu tak je? Odpověď je židovské propagandě. Jak jsme již řekli dříve, propaganda činí 
rozdíl.  

Takže dejme naše pozice jasná. My z C hurch O F T HE C REATOR zaujmout postoj, že příroda 
stanovený v průběhu věků všemu stvoření: postarat se o své vlastní, bez ohledu na cenu, bez 
ohledu na následky pro naše nepřátele. Ve věci, jako je tato, musíme mít žádné myšlenky o 
ceně. Musíme udělat cokoli, a ochotně zaplatí. K dosažení našich cílů je obrovská smlouvat za 
každou cenu.  

Očekávat žádné slitování od našich nepřátel. Jak postupujeme v našem boji o přežití proti 
hordám Židů, negrů a bahenních závodů, nenechme se oklamat žádnými pout křesťanské 
morálky, jako je soucit, pocit viny, a poctivosti našich nepřátel. Naši nepřátelé se nebude fér 
vůči nám. Jsou to nebude mít žádný soucit pro nás, a nejsou bude postižený zbaví viny, jak jdou 
kolem nás zničit. Proč bychom měli?  

Hard Realismus je náš postoj. Proto musíme obejít s tímto umělým nesmyslu, který byl náš pád 
v minulosti, a přijmout tvrdou realistický pohled. Nechte nás otevřeně přiznat, že nemáme v 
úmyslu být "spravedlivý" na negry. Jen chci jsme je z naší země a dopravit je zpět do Afriky. 
Nechceme být "spravedlivý" nebo soucitný k naším prvořadým nepřítelem, Žida. Chceme zničit 
jejich sílu, je dostat pryč zády a postarat se o naše vlastní osud za každou cenu, bez ohledu na 
způsob. Vzpomeňme si poučení z válek přežití mezi Kartága a Říma. Připomeňme si 
vzpomenout, co se stalo s Římany, když oni přijali krédo křesťanské morálky jim podávána jejich 
nepřítelem Židů. Vpadli do zapomnění zániku, nikdy znovu stoupat.  



. Náš Věčný Creed Máme C REATORS mají ale jeden morálka: Co je dobré pro bílé rasy je 
nejvyšší ctnost. Co je špatné pro bílé rasy je konečný zlo. Pojďme vždy pamatovat toto. 
Nenechme se oklamat. Mějme neustále na zřeteli hlavní cíl: přežití, rozšiřování a rozvoj našich 
vlastních velkého závodu.  

C REATIVE C REDO # 62  

L OVE A H ATE  

Oba zdravé, normální emoce. Neexistuje žádný předmět, o kterém je zobrazen více než 
pokrytectví předmětu nenávisti. My C REATORS zaujmout pozici, která lásky a nenávisti k sobě 
jako dvě strany jedné mince, a že každý normální člověk, aby se správně fungovat a realisticky 
splnit životní problémy, musí mít schopnost cítit a vykonávat obě emoce. Jsme přesvědčeni, že 
potlačit emoce nenávisti vůči svým nepřátelům je abnormální, aby byl schopen milovat svou 
ženu, děti, rasy a ty blízké a drahé pro vás. Každý normální člověk miluje a nenávidí, a každý, 
kdo postrádá buď emocí je duševně nemocný.  

Christian Hypocrisy Extreme. V žádném skupině je to pokrytectví patrnější než v  

Křesťanské učení, a v žádném výuce jsou tyto dvě základní emoce více perverzní než v 
křesťanství. Zatímco křesťanství staví na velkém šaráda lásky, že je náboženstvím lásky, 
náboženstvím tolerance, najdeme v jeho učení a jeho praxe něco zase jinde.  

Křesťanství Brutal svým nepřátelům. Pravděpodobně v žádném náboženství byla dementní 
posedlost pronásledovat, mučení a zničit ty, kteří by se koleno pod více fanatika než v historii 
křesťanství v jeho nemilosrdnou válku převést podrobit a / nebo potlačení jakýchkoli a všechny 
zbytky a pozůstatky všech ostatních náboženství. Již Rozšířili jsme na to v naší kapitole "křídlový 
šroub a rack."  

Constantine Arch příklad. Křesťanství získal největší podporu, když ve čtvrtém století našeho 
letopočtu římský císař Konstantin přijal křesťanství. Byl to zvláštní a nejkrutější člověk. Podle 
všech měřítek, byl šílený zločinec. Aby se stal Emperor zavraždil své soupeře, protože on sám 
měl žádný legitimní nárok na trůn. Poté, co se stal císařem, zavraždil tisíce více Chladnokrevně, 
včetně jeho manželky a jeho vlastní syn.  

Intrusion orientálních náboženství. V době, kdy Constantine se stal císařem v 313 nl, římská říše 
byla mnohonárodnostní, polyglot impérium, zahrnující mnohé národy a mnoho náboženství. 
Jedním z vynikajících původních vlastností Římské říše byla jeho genialita pro organizaci a její 
schopnost vstřebat velké množství různých kultur, ras a náboženství. Vzhledem k tomu, že 
uložila své římské právo až do bodu, to bylo extrémně tolerantní dovolit si podmanili národy 
udržet jejich zvyky a praktikovat své vlastní náboženství. Řím sám byl zamořen širokou škálu 
vyznání. Vlastní sadu státních bohů a goddesses- Jupiter, Mars, Venuše, Neptune- byl vlastně 
adaptace od Řeků. Do doby Constantinea tito bohové se stává poněkud vyčerpaný, a mnoho 
mystických orientální náboženství začali dělat vážné nájezdy.  



Křesťané vzdorovala úřad. Dva z těchto orientálních soupeřů byly Mithraism a křesťanství, s 
Mithraism přední, a to zejména mezi vojáky. Jak jsme již bylo řečeno, Římané po staletí byl 
extrémně tolerantní ke všem náboženstvím. Neexistuje žádná pravda, že křesťané byly 
vyhledávány a pronásledován úřady pro praktikování jejich náboženství. Bylo to pouze tehdy, 
když porušil státní zákony, které bylo stíháno pro porušení zákona, stejně jako jakékoliv jiné 
zločince. Bylo to jejich neustálé vzdor orgánu, který přivedl křesťany do konfliktu s úřady, ne 
jejich náboženství. Dokonce toto bylo velmi přehnané pozdějších křesťany, kteří nakonec se stal 
jediným vykreslovací historie tím, že má vyhubena své soupeře.  

Křesťanství Nemilosrdně Destroyed svými soupeři. Postačí, když řeknu, že když Constantine 
oficiálně přijala křesťanství, tento krutý, vražedný tyran vyrobený křesťanství jediným státním 
náboženstvím s vyloučením všech ostatních. Když křesťanství dostal navrch s podporou 
vojenské síly císaře k zádům to, že okamžitě ukázal své ošklivé drápy. Již byla láska a tolerance 
praxe. To okamžitě vyrazil zničit a vymýtit veškeré soupeře s zrádné krutosti a stanovení železa.  

Značkové Čestný Rozdíly jako kacíři. Tato intolerance, krutost a odhodlání vymýtit jeho soupeře 
trval na příštích 1500 let a je stále praktikuje v některých zaostalých zemích, kde katolicismus 
má výlučnou doménu. Během středověku, lépe popsal jako temného středověku, kdy Christian 
fanatismus bujela, nejenže Církev pronásledovat až do smrti některý soupeř náboženství, ale 
krutě vyšťoural své členy k pálení a mučení, by měl někdo odchýlit ani v nejmenším z oficiální 
linie. Tak silná, byl potlačení svobodného myšlení a řeči, že během inkvizice, která trvala mnoho 
staletí, stovky tisíců byly spáleny na hranici. Mnoho miliony dalších byly mučeny palcem 
šroubem a stojanu, nebo zanechaný hnilobě a zemřít v špinavých věznicích. Jejich zločinem? 
Byli to "kacíři," věřit v  

Křesťanství, ale nesouhlasí s církevními úřady o nějakém menším vydání hair-štípání.  

Křesťané Fanatic v jejich nenávisti. Tolik křesťanské "lásky" a "tolerance." Myslím, že jsme ukázali, 
že ze všech náboženství, žádný z nich nebyl větší fanatik ve své nenávisti, než křesťané, kromě 
Židů, křesťanství vynálezců. Už jsme zkoumali jejich odpudivý prostředek mučení ve větší míře v 
předchozí kapitole. My jsme jasně najevo, že na rozdíl od jejich pokrytecké tvrzení, křesťané a 
křesťanství samo o sobě cvičili nenávist, mučení a nesnášenlivosti, a to nejen na svých nepřátel, 
ale také na své vlastní členy. V této kapitole chceme, aby se v drtivé většině jasné základní rozdíly 
v postojích ke lásky a nenávisti mezi křesťanstvím a C hurch O F T HE C REATOR .  

My jen Hate naši nepřátelé. To Základním rozdílem je to: Křesťanství vám řekne nenávidět ty, 
kteří jsou blízké a drahé pro vás a milovat své nepřátele. C REATIVITY říká pravý opak: 
"Nenávidím své nepřátele a lásku a chránit ty, které jsou blízké a drahé Ty- svou rodinu, své 
přátele, svou vlastní rasu. C REATIVITY také učí milovat sami sebe. Nemůžete milovat ostatní, 
pokud jste sami cítili nehodný a nedůležité. Věříme, že naše výuka milující svůj vlastní druh a 
nenávidět své nepřátele dělá peklo mnohem větší smysl, než milovat své nepřátele a nenávidět 
sebe a svůj vlastní druh.  

Křesťané řekl Hate svými přáteli. V Lukášovi 14:26 Kristus údajně dal tento šílený a nenávistný 
radu: "Pokud někdo přijde ke mně a nenávist ne jeho otce i matku a ženu a děti a bratry a 
sestru, ano, a jeho vlastní život také, nemůže být mým učedníkem. "Napadá vás něco více 
idiotské? Ještě něco nenávistný? Přesto v Matoušovi 5:44 on napomíná: "Ale pravím vám: 



Milujte své nepřátele, žehnat těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a 
modlete se za ně, aby škodolibě užití a pronásledovat." Jak hloupý můžete získat ? My C 
REATORS odmítnout v takovém toto šílené a sebevražedné radu a jsou určeny pro výuku pravý 
opak.  

Velké Energetiky. V kombinaci, láska a nenávist jsou největší Energetiky na světě. Je to jako 
dynamice elektromotoru, kde máte dva opačné magnetické polarity potřebné, (jmenovitě do 
severního a jižního pólu), které v kombinaci vytvářejí push-pull efekt. Je to tato přitažlivost a 
odpor ze dvou polarit, které tvoří rotaci motoru a produkují energii. Tak je to s láskou a 
nenávistí. Vy něco nemůže nenávidět, pokud to není hrozbou pro něco, co milujete, a nemůžete 
ochránit že něco máte rádi, pokud se vzbudil nenávist a hněv vůči této hrozbě. Kolikrát ve svém 
vlastním životě byly věci, které prostě na mrtvém bodě, a to nebylo až se dostal "šílený" (u sebe 
nebo jiné), že srst začala létat a věci konečně mám udělat? Prakticky každý důležitý pohyb v 
historii byla vznikly v lásky a nenávisti, Push-Pull Dynamika lidské přirozenosti. Chcete-li citovat 
alespoň některé: americký Revolućní nenávidět pro Brity, láska k Americe; Hitlerova Národně 
socialistická movement- nenávist k Židům a zrádců, láska k německému národu a nejodolnější 
ze All-židovského religion- nenávisti u všech národů, loajality vůči židovské rasy.  

Miluj svůj vlastní druhu. Bílé rasy také musí rozvíjet ty vlastnosti, které jsou již zapuštěných do 
svých zdravých instinktů pro pro přežití lásky k jeho vlastní skvělé lidi a nenávidí pro jeho 
nepřátel, bláta lidí. Dokud a pokud bychom využít tento gigantický energii pro naše vlastní 
nejlepším zájmu budeme nikdy vymanit ze židovského sevření, v němž se nyní ostudně 
nacházíme.  

. Chraňte svůj vlastní, zničit své nepřátele Stručně řečeno, my C REATORS věřit v následujících 
zákony přírody, jak se projevují v našich dobrých zdravých instinktů: milovat našeho vlastního 
druhu, chránit je před našimi nepřáteli. Stručně řečeno, podporovat přežití, expanzi a povýšení 
bílé rasy. Za druhé, nenávidět a zničit naše nepřátele v pořadí, ve kterém nebude překročen a 
zničit nás. Věříme, že myšlenka milovat své nepřátele, jak je uvedeno v Kázání na hoře je jedním 
z nejnebezpečnějších a sebevražedných myšlenek někdy pronesl v řeči nebo psaní. Je to 
naprosto šílené. Vyloupit White Man of jeho schopnost nenávidět své nepřátele je stejně 
smrtící jako že mu jed. Je to stejně jako sebevražedné de-ozubení a De-drápat tygra, pak hodil 
ho zpátky v džungli se o sebe postarat sám. Bezbranný, jako tygr brzy zemře.  

Vymazat sebevražedné myšlenky. Stejně tak zatížena takovým sebevražedné myšlenky, jak 
milovat své nepřátele, Bílý muž je v hrozné nevýhodě v nepřátelském světě bláta ras, kteří ho 
nyní převažují nad dvanáct ku jedné a rychle se zvyšující jejich výhodu. Musíme mít stále na 
paměti, že takový sebevražedný rada byla dána k nám naši zrádných nepřátel, Židů, aby nás 
zničit.  

Shrnutí. Vrátíme k základním přírodním zákonům: postarat se o své vlastní, Miluj svůj vlastní. 
Nenávidět své nepřátele, zničit své nepřátele. Zákon o přežití svého vlastního druhu je nejvyšší 
zákon přírody a přesahuje všechny ostatní. Pojďme nikdy nezapomenu.  

C REATIVE C REDO # 63  

T HE S ELF -D ESTRUCT R ELATIONSHIP B ETWEEN H ELPER A R ECIPIENT  



Co jsou "ostatní" tady? Podle "křesťanské etiky," Naším hlavním cílem zde na zemi je "pomáhat 
druhým." Co "ostatní" jsou tady, to neříká. Cílem je, aby byl dobrý Joe, být charitativní, "prodat 
všechno co máš a dát to chudým." Koneckonců, pokud jste pracovali tvrdě, použitý dobrý 
úsudek, šetřil a zachránil, ne trávit většinu svého probuzení hodiny hltající alkohol v baru, a 
podle dána prodloužené tvrdé práce a sebekázně, se vám podařilo nashromáždit spravedlivé 
hnízdo vejce, proč byste měli pocit viny. V první řadě, byli jste "víc štěstí," druhé "Pán požehnal 
tobě," a za třetí, to všechno vděčím za tímto Super-Spook na obloze, který mu dal vše zadarmo 
pro vás nezaslouží hříšníka na prvním místě ,  

Negři Není naši bratři. Takže, pokud vaše "méně šťastných" negr "bratr" (a my všichni jsme Boží 
děti, ne?) Je hloupý, líný a neschopný, nezodpovědné a se stane, že několik podivné 
výstřednosti sklon k opilství , hazardní hry, drogy, kriminalita a bez zábran sex, proč být dobrý 
vůl, být soucitný vůči chudáci! Tam ale pro milost Boží vás jít, bude kazatelé říct. Jen se stalo, že 
"větší štěstí", než je "méně šťastných bratr," a to pouze z milosti Boží. Z tohoto důvodu je vaší 
zavázán křesťanská povinnost pomáhat chudým, k ničemu, ubohý ubožáka zločinu-ridden.  

Zrádně Preying na našem komplex viny. Výše uvedené je docela dobře standardní písně a tance, 
které trápí svědomí průměru, zmatená White rasové soudruhu. Nejen, že církve, kazatelé, a 
náboženské instituce kázat tuto odpornou linii odpadu, ale toto stejné téma se neustále dinned 
do našich uší ze strany tisku, plakát, rádiem a TV Žid kontrolované vládou se nám říká totéž. 
Libovolný počet židy vyzváni charitativních organizací nás žádají vytrvale poštou, rozhlas a 
televizi, posílat C JSOU balíků k sirotkům v Koreji nebo Pákistánu, nebo poslat peníze na 
hladovějícím masám Indie, nebo poslat peníze na Indy Nové Mexiko. Každý den se zpráva G IVE 
! G IVE ! G IVE ! se dotýkal na mysli důvěřivých Bílé gojimu. Vzpomínám si dokonce obdrží výzvu 
v e-mailu posílat peníze na pomoc vrtaných studní v Africe na nějakou pitomou kmen, který by 
nevěděl, co si s ním počít, kdyby měl jeden.  

Obrovské Rakety. Většina z těchto "dobročinných" programů a zásilky jsou organizovány Židy.  

Je-li peníze, aby sbíral je sledována k jeho konečnému cíli, bylo zjištěno, že kdekoli od  

70% až 95% zůstává v kapsách svých podvodných sběratele, kteří "odvolat" vašich 
"humanitární" slabostmi. Jinými slovy, charity a velký jsou obrovské organizované rakety, lovení 
na nic netušící, na naivní a soft-hlava. Židé používají dva z nejstarších triků ve své tašce: aby se 
cítíte provinile, a dělat dolar.  

Pořádá Židů. Nyní, to není jen cílem této kapitoly odhalit většinu "charity" za to, že povrchní 
rakety jsou. Že není tam, kde hlavní škoda spočívá, ačkoli to škoda je masivní, a pravděpodobně 
běží na více než čtyřicet miliard dolarů ročně na White rasové Soudruzi v Americe osamocený. 
To je jen od dobrovolné "charitě." Nejsme ani počítat nesčíslné miliardy židovská vláda násilně 
bere od nás obtěžuje daňové poplatníky "dát" "zahraniční pomoc," podpoře v nejméně 
rozvinutých zemích (?), Vojenskou pomoc, podporu sociální doma a tisíce dalších zahraničních i 
domácích dát pryč programů vláda oddává.  

Nucená charita vládou. Není to ani Účelem této analýzy vyjmenovat tisíce způsobů, jak Bílý 
americký daňový poplatník je obral o dobrovolné a nedobrovolné charitu. Nemáme prostor zde. 
Před patnácti lety jsem si koupil knihu, která uvádí deset tisíc vládní pomoci programy, které by 



mohly být "způsobilý" k. Kniha váží více než pět liber. Vzhledem k tomu, že kniha byla 
sestavena, jsem si jist, naše židovské vláda značně rozšířil a přidal k těmto programům.  

Obrovské škody. Stejně tak není výlučně Účelem této kapitoly zdůraznit škodu všechny tyto 
"charitativní" programy udělat, aby figuranta, zda je taková pomoc je dobrovolné či nucené na 
něm. Již jsme viděli, že taková škoda je značná, a zároveň je buď klamná raketa, nebo úplně 
pirátství.  

Charita Destruktivní jak Helper a příjemce. No. Hlavním bodem této kapitoly je prozkoumat 
morální základ celé myšlence "pomáhat potřebným" a ukázat, že škoda příjemci této podpory je 
ještě ochromující a devastující než dárce, a že tento druh filosofie v dlouhodobém horizontu 
vždy zničí i pomocníka a příjemce. ničí lidem, ničí zemí. ničí ekonomiky a nejvýznamnější ze 
všech, to ničí bílou rasu (a) zvyšování hordy parazitárních bláta závodů, a (b) otáčením i své 
vlastní členy do stále větší masy závislých volnými nakladačů.  

Příroda Nikdy dotuje dospělé. Vrátíme k přírodním zákonům, původní zdroj vší moudrosti a 
zdravého rozumu. Zjistili jsme, že mezi ptáci, včely, a zvířata charitu je docela dobře omezen na 
výchově a pomáhat mladému potomstvo (pouze své vlastní!), Dokud jsou schopny odrážet pro 
sebe. Matka medvěd bude kojit své mláďata, je naučí jak se vyhnout nebezpečí, žebrat o jídlo, 
poznat své nepřátele a mnoho dalších základy. Mláďata milovat tuto situaci matka poskytovat 
vše, přičemž veškerou odpovědnost. V době, kdy se jedná o dva let, mláďata jsou téměř plná 
pěstuje. Staly se freeloaders a příliš závislé na matce, a oni to tak líbí. Nemají sebemenší sklon 
měnit jejich životní styl.  

Matka medvěd ví nejlépe. Medvědice, která instinktivně je naprogramován tak, aby udržovat 
druhů, ví, že nastal čas pro její mláďata posunout pro sebe. I když to je možná emocionální 
trauma pro ni, ona dělá, co musí. Pošle ji medvíďata na strom, když často trénoval jim to v 
dobách nebezpečí. Když se po chvíli začnou sestoupil, ona opakovaně vrčí na ně a řekne jim, aby 
zůstali tam. Schválně, ona nechá ji na strom a odejde z jejich životy navždy.  

Na vlastní pěst. A konečně, mláďata sestoupil, ale matka je pryč. Jsou hladoví, ale matka tam 
není jejich zdravotní sestra, ani najít bobule. Jsou samy o sobě poprvé.  

Nezbytnost Best Motivátor. Zpočátku, to je velká krize pro mladé medvědy. Ale jak hlad zvítězí, 
začnou vyhledávat potravu, a po značném úsilí najít, ke svému překvapení, že jsou schopni 
vyrovnat se se situací bez matky. Oni rychle vyvíjet do schopné soběstačných dospělé medvědy, 
připraveni najít kamarády a dostat se na práci přinášet v příští generaci.  

Podpora se zastaví na splatnosti. V tak či onak, tento proces následuje každý druh v přírodě. 
Víme, že ptáci stavět hnízda, kladou vejce, jsou velmi svědomitě ochrany tohoto hnízda, 
udržování vejce v teple, a nakonec, když se vylíhnou, tráví každou bdělou hodinu přináší 
potravinami červy, hmyz, atd - mladé své mláďat. Když ty jsou dost staré plout pod jejich 
hnízdo, nicméně, mateřské ptáci více než nudge- doslova tlačit ven z hnízda a vyzvat je, aby 
naučit se létat na vlastní pěst.  

Takový je logický sled přírody. Aid a pečovat o mláďata, dokud nejsou schopni postarat se sami 
o sebe. Pak veškerá podpora zastaví.  



Přírody Culling Process nezbytně nutná pro přežití druhů. Ale co se stane na takzvaných 
"nešťastníků", které jsou buď mrzák příliš slabý, líní nebo neschopný, aby se jít na to?  

Příroda je krutá takových ztracených existencí. To nemilosrdně porážkám je ven a spadnou na 
vedlejší koleji. Příroda jde dále než to. Dokonce i ty, které jsou schopné odrážet pro sebe, ale 
jsou trochu pod průměrem v rychlosti, síly, pozornosti, etc., jsou prvními oběťmi svých 
přirozených nepřátel. Například ve stádě jelenů, které by mohly být pod neustálým dohledem 
smečkou vlků nebo kojoti, to je slabý, pomalý, neduživý, které jsou jídlo na stůl pro varmints. V 
Africe, řekněme v Serengeti Plains, stádo zeber budou průběžně vyřazeno o pýše lvů. Takovými 
prostředky, nazvaný utracení stáda, Nature drží krok kvalitu stáda, kvalitu chovu, kvalita geny, 
čímž se montáž druhů, pro přežití a upbreeding svého druhu.  

Eliminaci genetických vad. Mnoho druhů jít dále a mají další interní prostředky k utracení se 
slabší a The Misfits. Zmrzačený nebo deformovaná buvolí tele budou nemilosrdně butted k 
smrti ostatní telata. Krutý, říkáte? Ne, fakt ne. Instinktivně dělají stádě velkou službu. 
Brakováním ven deformovanou tele před tím, než dozraje a reprodukuje jsou úspory ze stáda a 
bezpočet budoucích generací ze šíření, násobení a zvěčnění více vadnými druhů. Namísto 
vnoření genetický defekt v genofondu stáda, užívají nejlaskavější a nejrozumnější akce podle 
možností utracení ji ze stáda, než se reprodukuje a násobí vadu. Jsou tím upbreeding genetické 
kvality stáda a zajištění jeho budoucí přežití.  

Charita a poskytováním dotací zničí. Byli zaměstnat hloupou křesťanskou etiku pomoci a 
dotovat deformované tele, budoucí generace stáda by pak zcela jistě mají vyšší a vyšší procento 
mrzák deformovaných telata, která by musela být dotovány do splatnosti reprodukovat více 
ochromuje, Misfits a deformity. Neznamená to však trvat mnoho mozků vidět konečný výsledek 
takového programu "charitu". V ne příliš mnoho generací, celé stádo by se na své cestě k 
degeneraci a zapomnění. Dokonce i dravci, jejichž živobytí je koneckonců záleželo na přežití 
životaschopné stáda, by sotva bylo příliš nadšený takového idiotský sebevražedného programu.  

Stupid sebezničení. Ani najdeme jednu instanci v přírodě, kdy mají celý druh dobrovolně a 
milosrdně říká k jinému druhu nižší než to: "Protože jste slabší než my; protože nejste schopni 
zvládnout; protože jsou hloupí; protože vaši členové se zmenšuje, naše srdce krvácí pro vás. 
Budeme se proto držet zpátky na zvýšení naší vlastní a vytvořit prostor pro vašeho druhu. Dále 
budeme pracovat tvrději než kdy jindy, otočit plody naší práce pro svůj prospěch, dotovat vás a 
pomůže vám rozšířit a dav nás z povrchu země. "  

Pouze bílé rasy. Ne, není tam žádný známý tvor, který němý, kromě jednoho. Že osamělý, 
hloupý Výjimku tvoří bílá rasa, která kupodivu ve všech ostatních ohledech je nejinteligentnější 
tvor na tváři země.  

Sebevražedné křesťanské pojetí. Pojďme dále zkoumat bílého muže "posedlost soucitu" a jeho 
sebevražedné sklony k charitativním sebevraždu.  

Prodchnutý etikou křesťanství, vnuceného němu jeho úhlavním nepřítelem, zrádný Žid, Bílý muž 
hrdě a hloupě se přihlásí k takové zásady, jako je láska své nepřátele, nastavit druhou tvář, 
prodávat veškerou co máš a dát to chudým. Především White Man, opět díky židovské 



propagandě, se cítí strašně provinile o jeho nadřazenosti a úspěch, kdy by měl být právem 
pyšný.  

Nahý oškubávání. V důsledku tohoto hrozně pomýlené filozofie bílé rasy stojí nahý a bezbranný 
před dravé Žida, klamnými židovského sítě, které šly do krajnosti, aby živí bílého muže tento 
sebevražedný jed na prvním místě. Zřejmé jsou výsledky, které po všech těch staletích Žid 
podařilo okrást, fleece a pirátské bílé rasy k obsahu svého srdce s malým nebo žádným 
odporem od jeho mnohem více (potenciálně) mocných obětí. Tak dobře, má Žid udělal svou 
práci, že si dokonce zapsal velké množství samotných bílých lidí v pomáhání židovského 
program pirátství.  

Vypleněna jako žádný národ v historii. To bylo řečeno, a oprávněně tak, že ve Spojených 
státech, kdo, teoreticky, nikdy ztratil velkou válku, nebo bojoval válku, která si nemohla být 
snadno vyhráli, byla vypleněna z více bohatství a substance od (teoreticky) vyhrál druhou 
světovou válku, než všechny poražené a oběťmi vojenských katastrof v kombinaci v průběhu 
tisíciletí historie.  

Podpora explozi Mud závodů. I když přes toto odporné židovského pirátství Bílý muž je výrazně 
ochuzeny, ještě větší škody se provádí pomocí dotací, rozšíření a množícím stále rostoucí horda 
sub-lidské bláta ras. A to je celá myšlenka židovský programu. Díky využití technologie bílý muž 
má, bílý muž je produktivita, bílý muž medicína, bílý muž má schopnost produkovat potraviny a 
běloch tvůrčí génius v každém jiném oboru, Žid je záměrně podporovat populační explozi bílého 
člověka je inferiors se běloch nepřátelé, likes který svět ještě nikdy neobjevil. Je nepokrytý 
Cílem tohoto Žida zaplavit svět s negry, Melanesians, mulattoes, Chinese, Puerto Ricans, 
Jamaicans, Mexičané, a všechny ostatní podřadný druh sub-lidské bahno, zatímco podvodně 
říkat bílé rasy cítit provinile kvůli populační exploze a držet zpátky na jeho vlastní. A to je přesně 
to, co je happening- bláto závody jsou explodující rychlostí kolize, zatímco bílá rasa je záměrně 
Podvedl do zmenšuje jeho vlastní. Neznamená to však trvat matematik nakreslit obraz naší na 
budoucnost nás jsou vyřazeny jako dodo a dinosaurem a díky židovského programu genocidy, 
byl nahrazen parazitní spodinou společnosti.  

Svět Zaplavené s dotovaných parazity. A co je bílý člověk dělá to? Pracuje stále těžší a těžší se 
snaží krmit stále rostoucí hordy podřadné. On má méně dětí, mnoho párů nic, zatímco negři a 
další bahenní závody se pořádají exkurze, žijí z tuku v bělocha práce. Nejhorší ze všeho je, že se 
množí jako krysy. Zatímco oba Bílý muž a jeho manželka jsou podržením pracovních míst, negři 
a další špína jsou kreslení pohodu a mít děti, násobení, rozprostření na území, která přebírá 
všechny malé i velké město v Americe. Do té doby, Bílý muž prchá na předměstí, na jednotlivé 
země, ale ne ve skutečnosti prstem v jeho vlastním jménem. Šílené případ nadřazené prchání 
před inferior.  

Sebevražedné. Jak jsme řekli dříve, je tam jen jeden tvor dost hloupý přijmout myšlenku brzdí 
na jeho vlastní a dotuje podřadného druhu, aby ho dav off tvář země. To je bílá rasa.  

Židovští hesly kořeny v křesťanství. To vše se děje ve jménu těch zrádné catchwords- 
"dobročinnosti", "soucitu", "humanity", kterou Žid vnuceného chorobně Christianized mozku 
bílé rasy. U kořene toho všeho je zrádný Žid a jeho zavrženíhodný křesťanství, nejvíce smrtelný 
jed, k němuž pouze bílé rasy se zdá vnímavá.  



Dotování komunisty také. Tím, houpající se tyto catch-slova v přední části naivní Bílé gojimu, Žid 
má bílý muž dotování nejen negry a bahenní závody po celém světě, ale White Man posílá 
obrovské množství pomoci všem jeho další enemies- on je dotování komunistické Rusko a 
všechny její satelity, je dotuje stát banditů Izraele, on se subvencování mulattoes Mexika a Jižní 
Ameriky a celkem více než 120 zemích po celém světě.  

Doma Bílý muž v Americe nese zátěž obrovské "obranného" rozpočtu více než sto dvacet 
miliard dollars- údaj, který před několika lety by byly vnímány jako astronomické číslo pro 
našeho celkového rozpočtu. Zatím jediný viditelný nepřítel, že taková obrovská "obrana" 
zdánlivě mohly být směřovány dodáním totiž komunistická Russia- je neustále podepřený a 
dotována stejným napájením Spojených státech. Bez enormní pomoc ze Spojených států, 
komunistické Rusko by se zhroutil už dávno a dnes se zhroutí. (Už jsme šli do této dále v 
kapitole o Rusku, Izraeli a ve Spojených státech.) Co gigantický rip-off na White amerického 
daňového poplatníka!  

Demoralizovány Produktivní Whites. Nyní pojďme prozkoumat, co všechno to charita, pomoc a 
sociální péče je na tom dokonce i samotného bílého muže. Negrem již dávno naučil myšlenku: 
Proč pracovat, když ho vláda bude dotovat zdarma? Jediné, co musí udělat, je plemeno a krmiv 
a nechat "" vláda "ho podpořit. Průměrná White pár, každý rok nést těžší a těžší břemeno 
parazitických free-nakladače na zádech a vidět neschopný negry sklízíme plody své práce, jsou 
ve stále větším počtu házení v houbě a samy děje blahobytu. Vidí negři násobení, pohybující se 
do sousedství Bílé a ptají se: Proč bychom měli pracovat? Stále více a více Bílý muž se podlehl 
jedovaté návnady z stávají také demoralizované volný-nakladače, jeho motivační zničen.  

Výrobci smršťování zlověstně. Vzhledem k tomu, židovský power-struktura tlačil "blaho" idea 
dále a further- "free" Medicare, je "zaručené" minimální mzda, zda pracujete, nebo ne, "free" 
vzdělání, dotované to a dotované, že se řady z produkčních pracovníků bílé barvy jsou rychle 
zmenšuje a hordy volnými nakladače zvýšení zlověstně. Protože víme, že nic v tomto světě, je 
zdarma, a že příroda rozhodl, že jen věčný boj je cena za přežití, jsme společně zamířili ke 
katastrofickému zhroucení.  

Smrt bílé rasy. Židé plánují to tak. Doufají, že hlavní obětí bude bílé rasy. Každý program je 
zaměřen tímto směrem. Vzhledem k tomu, bílá rasa zahyne, že přes-rozšířil bahenní závody 
taky, bude hladovět o miliardách, že zabil slepici, která položila zlaté vejce. Ale do té doby už 
bude příliš pozdě. Bílá rasa bude pryč. To bude muset být zdecimována klesající porodnosti, za 
druhé mongrelization, a konečně, zbytky poražené podle drtivé hordy rozzuřený a hladoví 
závodů bláta, naváděl, o které se ďábelský Žid.  

Takový je židovský plán na zničení bílé rasy.  

Co s tím můžeme dělat?  

. Řešení: Program pro bílé rasy Za prvé, musíme se vrátit k základům přírody, která je srdcem 
našeho náboženství, C REATIVITY .  



Musíme si uvědomit, v první řadě, že přežití naší rasy - bílé rasy - nahrazuje jakékoliv a 
všechny ostatní cíle na významu. Musíme se podívat na všechny otázky očima bílé rasy a 
bílé rasy samotné, jak jsme objasnili v dalších kapitolách.  

Musíme si uvědomit, že nejsme tady pomáhat druhým, nejméně ze všeho spodinou 
společnosti, ale pomoci sami.  

Musíme si uvědomit, že pouze tvrdé boje na našem vlastním zájmu můžeme přežít a 
vybudovat lepší závod.  

Musíme si uvědomit, že pouze tím, že staví lepší závod můžeme někdy vybudovat lepší 
svět.   Tyto dvě branky sloučit dohromady.  

Musíme jasně uznat naše nepřátele a zacházet s nimi jako takový. Došli jsme do dostatečně 
podrobně o této myšlence o tom, kdo jsou naši nepřátelé v dalších kapitolách, které 
potřebujeme jen stěží opakovat zde.  

Musíme si uvědomit, že taková slova jako pomoc, lásky, soucitu, humanismu, pomoci 
potřebným, etc., jsou židovští slogany určené (a) až fleece bílý muž a; (b) přenos běloch " 
těžce vydělané látku s na negry, bláta ras a volného nakladače, a (c), čímž zničí bílou 
rasu.  

Musíme si uvědomit, že většina dnešních ' s charitou je podporován a směřované Židy a jde 
ve prospěch Židů, negrů, bahenní závodů.  

Musíme si uvědomit, že neselektivní a nevybíravé charita není ctnost, ale je mimořádně 
ničivé účinky na bílé rasy.  

Nikdy nesmíme podílet se na žádnou charitu, která je prospěšná našim nepřátelům.  

Musíme se zaměřit naši pomoc, dobročinnost, příspěvky, ve prospěch bílé rasy jako celek a 
být opatrní, že i mezi naše vlastního druhu nejsme napomáhání a navádění k těm, které 
by mohly a měly pomoci sami.  

Musíme si uvědomit, že dotováním ty, které jsou schopné pomoci sami jsme povzbuzovat, 
aby se stal zdarma nakladače, my jsme tím, že opravdu pomáhá jim ale podkopává jejich 
schopnost stát se nezávislými, užitečné členy naší bílé společnosti.  

Můžeme poskytnout nejužitečnější podporu tím, že učí naší bílé s rasovými Soudruzi, jak 
nejlépe pomoci sami a starat sami o sebe. To platí zejména pro své vlastní potomstvo.  

Musíme si uvědomit, že podpora parazity na úkor produktivní skupiny rychle rozšiřuje 
parazity z kontroly a ničí producenty. To bohužel je samozřejmě jsme nyní sledují, a to 
samozřejmě vede ke kolapsu rasy, ekonomiky a civilizace.  



Hlavním záměrem našeho snažení musí tedy být právě opačný: podpořit a zvýšit výrobní 
základny a odradit, snížit a jatečných ven neschopné se k ničemu a volného nakladače. 
Jedině tím můžeme postavit silnější a schopný závod a lepší svět zítřka.  

Rasová Týmová práce je odpověď. Výše uvedené, stejně jako každý jiný pokyn, je třeba použít s 
rozvahou, zdravého rozumu a dobrého úsudku. Celá myšlenka je vybudovat lepší a šťastnější, 
zdravější a životaschopné bílé Society, a zároveň, plemeno vynikající závod, Superman a mimo 
ni. To neznamená, že nemáme v plánu postarat se o náš věku, ty, kteří potřebují lékařskou 
pomoc, finanční pomoc pro spuštění rodiny, finanční pomoc pro ty, kteří přecházejí do nových 
teritorií, vzdělávání mladých lidí a mnoho dalších základy kolektivistické společnosti. To vše 
jsme schopni starat se o velmi dobře. Ve skutečnosti, jak je vysvětleno v N Povaha " S E terních 
R ELIGION v kapitole nazvané " rasové socialismus, " my C REATORS podporu a zdůrazňují 
rasové týmová práce, pracují společně, a organizovat naši bílé společnosti kolektivně takovým 
způsobem, že největší výhoda je odvozený jak pro společnosti a jednotlivce. V tomto procesu 
nesmíme zaměňovat s myšlenkou pracovat společně s myšlenkou rozdělení společnosti do 
volnými nakladače a výrobců.  

Povzbudit a rozšířit výrobců. Říkáme, že bychom měli přestat podporovat parazity, s volnými 
nakladače na úkor produktivní občana. Měli bychom de-zdůraznit pohodu a podporují 
produktivitu. Měli bychom přestat utrácet více peněz za rok na šíleného zločince, který je 
prokletím pro společnost, než to, co průměrný člověk podporující rodinu může vydělat. Měli 
bychom přestat utrácet více peněz na mentálně postižené dítě (který byl nyní povýšen na 
"výjimečné dítěte" stavu) než my ve vzdělávání našich mladých světlé géniové. Měli bychom 
přestat snažit prodloužit životnost a pomocí umělých prostředků, jak udržet staré senilní lidi 
naživu dlouho po fázi mají zvrhla zeleniny. Musíme si uvědomit, všechny možné prostředky 
snižující se naše blaho obyvatel, naše šílené útulky a jiné kvasnice civilizace. To musíme udělat, 
bez ohledu na to, jak hlasitě Židé a krvácející srdce může křičet.  

Paraziti v bílé rasy Nepřirozené, nespokojen. Při práci, výrobu a být užitečný, Bílý muž je velmi 
šťastná a zdravá. Když se stane zbytečnou zátěž pro společnost, se rychle zhoršuje fyzicky, 
duševně a morálně. Cílem je, aby bylo možné pro tak velké segment naší bílé populace přispět 
jak je to možné a vytvářet a udržovat je užitečná a produktivní.  

Učit děti zodpovědnosti Early. Tato myšlenka by měla být rozšířena na obou koncích věkového 
spektra z toho, co je teď.  

Děti by měly být učeny užitečnou práci namísto hodně zbytečné a často destruktivní teorie. 
Měly by být zařazeny do své celoživotní dílo v mnohem mladším věku a učil je zodpovědný za 
své domácí práce nebo práce. Měly by být provedeny pocit, že jsou přispěvatelé od útlého 
věku. Na rozdíl od náhlé traumatické přechodu zaměstnaného mama medvěd tvorby přechod 
do jednoho dne, by měla být naše děti zařazeny do polohy zodpovědnosti v raném věku a jejich 
self-závislost podporovat a pěstovat v průběhu mnoha let. Na tom není nic špatného. Myšlenka 
dětí pracujících. Udělal jsem to na farmě a těžil z toho. Pro tyto vazby Dobráci, které vyvolávají 
přízrak dětské práce a zneužívání průmyslové revoluce, můžeme propustit z ruky. Nejsme zájem 
o přepracování nebo zneužívat kohokoliv. Ve skutečnosti jsme C REATORS jsou v popředí nejen 
chránit naše děti, ale ujistěte jejich správný vývoj směrem k dospělosti a odpovědnost není 
zatčen v škodlivým způsobem z "věčného studenta" dnes.  



Seniory by spíše bylo obsazeno. Pokud jde o starší část populace, C my REATORS přesvědčeni, 
že odchází do důchodu lidé ve věku 60 nebo 65 let a jejich odesláním na pastvu je velice krutý a 
destruktivní nápad. Když již není potřeba nebo užitečné osoba, ztrácí svou sebeúctu a jeho R 
EASON F OR B EING . Hodně cenný čas a talent je ztracen k naší rasy náhlým uřízne schopné a 
ochotné jednotlivce z jejich celoživotní dílo. Argument, že tím jsme udělali prostor pro mladší 
generace je podvod argument, a neobstojí. Ve správně organizované společnosti, jako Hitlerova 
Německa v průběhu roku 1930, tam je vždy více práce je třeba udělat. Čím více lidí se užitečně 
využity, šťastnější jsou, a tím vyšší je produktivita. Tam jsou vždy více silnic, které mají být 
postaveny, více přístavy, které mají být postaveny, více domů, více škol, nové území, které mají 
být vyvinuty, a tak dále. Ve správně organizované společnosti, jako bychom si představit, že 
nikdy nebude nedostatek pracovních míst či nedodělků.  

Mohla více podílet na bílé rasy. Jeden druhý řádek usilovat o starší lidi by mohly a měly 

především soustředit na místo zahálky, pití nebo honí malý bílý míček kolem country klubu, je 

podporovat nejlepší zájem bílé rasy. Tím, strávil velkou část svého času na C hurch O F T HE C 

REATOR a vede mladou generaci k rasové pokroku, vyčleněním jejich přebytečné bohatství k 

podpoře nejlepším zájmu bílé rasy, mohly by divy při výrobě svých více užitečné a jejich životy 

mnohem zajímavější, smysluplnější a obohacující. 



C REATIVE C REDO # 64  

L AW A O RDER VS . V IOLENCE , T ERRORISM A S ELF -P REZERVACE  

Věčných zákonů. Vzhledem k tomu, bílá rasa je nyní pod patou tyranský židovského vláda, jejíž 
neúprosný cílem je vyhladit a zcela zničit bílá rasa, je nanejvýš důležité, abychom byli jasně 
vědomi historie je a Příroda, věčné zákony přežití tvrdé když mohou být.  

Být či nebýt. Vzhledem k tomu, bílá rasa má téměř fatální zálibu pro právo a pořádek, a to i když 
jsou takové právo a pořádek zcela pod kontrolou svých smrtelných nepřátel, není tam žádný 
prostor pro zmatek na toto nejzásadnější problém. A je problém přežití nebo zánik, nic víc nebo 
méně. V tomto čísle stejně jako v každém jiném čísle, C my REATORS vrátit k základním 
přírodním zákonům: a příroda jasně mluví o této problematice: ! Přežití za každou cenu Účel 
světí prostředky, všemi dostupnými prostředky!  

Jsme musí rozhodnout. Problém musíme vyřešit, je toto: jestliže naše přežití je v sázce, je 
takzvaný "nelegální" terorismu oprávněné? A odpověď ohromně je- peklo ano!  

Nejvíce "civilizované" způsob, jak vyřešit rozdíl je arbitráží a přesvědčování. Ale co se stane, 
když tyto "civilizované" metody rozebrat, nebo jsou zcela ignorována a odmítnuta 
začarovaného nepřítelem, který je neúprosně směřuje na ničení?  

Žádná náhrada za vítězství. V průběhu historie vlády šly do války a poté se usadil takové rozdíly 
násilím. Armády pochodu armády bojovaly. Na jedné straně vyhrál, druhý ztracený. Vítěz 
diktoval podmínky.  

To je způsob, Řím vyřešit svoji odlišnost s Carthage- to naprosto zničil Kartágo a otřel si ji z 
povrchu zemského. Kartágo bylo nikdy hrozba římské přežití a expanze. To je způsob, jakým 
Normani si podmanili Anglii v bitvě u Hastingsu v roce 1066. Jedná se o způsob America získala 
nezávislost na Británii v roce 1776-81. To je způsob, občanská  

Válka byla rozdělena mezi severem a jihem. To je způsob, boj mezi bílým mužem a Indů bylo 
rozhodnuto v Americe. To je způsob světové války I a II bylo rozhodnuto.  

Potřebujete budeme pokračovat? V průběhu dějin byly bojovaly tisíce válek, a na vítěze patřila 
kořist. Nejen, že se zkazí, ale napájení.  

Zrada rámci. Doposud jsme mluvili v podstatě o rozdílech mezi vládami countries- proti 
governments-, kde se předpokládá, že že "legální" vláda jedné země zapojuje své lidi do války 
proti vládě a lidu jiné země. Ale co se stane, když zrádná vláda bez otevřené vyhlášení války 
mezd zlověstný a skryté vyhlazovací válku proti hlavní segment lidí téže zemi? Co je to za lidi, 
aby dělali pak, protože jakýkoli akt v jeho vlastní obranu by bylo "porušení zákona", které jí 
svěřují své nepřátelské vlády?  

Zločinci jsou vlády. To není teoretická otázka. Je to tak reálné dnes jako život a smrt sama. Ve 
Spojených státech je Žid kontrolovaná vláda vede tajnou válku, ale zlověstný ničení proti 



ušlechtilého bílé rasy, závod, který stavěl tuto zemi na prvním místě. Je to velmi reálné nejen v 
Americe, ale po celém světě všude tam, kde Bílý muž pobývá. V Americe, stejně jako jinde cizí 
nepřátelské rasy, pokolení Judova, je plně pod kontrolou, takže i rozbití "zákony země" na jeho 
rozmaru a rozmaru. Je to začarovaný trestní vláda, která je posedlá zničení bílé rasy za každou 
cenu a se nezastaví před ničím, aby dosáhla svého cíle.  

White Man Zdá se, že si nebyl vědom. Není to nic nového o této situaci s výjimkou zvláštní 
fenomén, že bílý muž předstírá, že si nejsou vědomi této situace, neodvažuje o něm diskutovat, 
a působí jako kdyby nerozumí.  

Faktem je bílý muž nerozumí, a ve většině případů se připojí svými nepřáteli, aby jim pomohla 
jemu a jeho vlastní lidi zničit. Nejsilnější spojenec Židé mají ve svém arzenálu za zničení bílého 
muže je zmatený a dementní stav bílého muže myšlení. To jim přinesla obrovské investice v 
průběhu staletí v plavící se bílý muž se sebevražednými myšlenkami a propagandy, z nichž 
křesťanství nepochybně bylo nejefektivnější.  

The Ultimate Defense. Tam je konečný zbraň, která tyto sužované lidé mohou uchýlit k proti 
jeho "vlastní" vlády, která byla použita tisíce let, kdy se situace stala zoufalá a neúnosný. Že 
zbraň je terorismus a násilí, přičemž zákon do vlastních rukou.  

V zásadě existují dva způsoby, jak řídí chování ostatních lidí, včetně tyranů, kteří by vás zničit. 
Jedním z nich je přesvědčování a důvod, a druhý je terorismu. Při přesvědčování a důvod 
selhání je jediným východiskem je násilí, legální nebo nelegální. Jak uvidíme, jediný rozdíl mezi 
"legální" a "ilegální" Je jen otázkou, jejichž bod Zobrazit- a to, kdo je nahoře a kdo dole.  

"Legální" a Christian násilí. Násilí a hrozby násilí jsou univerzální a nadčasové zařízení používaná 
ke kontrole chování ostatních lidí. Jsou jako Homespun jako otec, který bere tyč svým dětem za 
nevychovanost. Vlády použít k ovládání své občany pod krycím jménem "udržování veřejného 
pořádku." Soudy odsoudily zločinců a nechat si je pověsili, výstřel nebo elektrickým proudem. I 
to je násilí, nazvaný "legální" těmi nahoře. Dokonce i pokrytecké (a zdánlivě pietní) Křesťanství 
používal strašlivou hrozbu pekla do klubu své oběti do souladu, a není-li takový, který používá 
fyzické mučení, spálení v sázce a dalších brutálních prostředků přesvědčování těch, kteří by 
jinak v souladu. (Popsali jsme to v předchozí kapitole.) To je hrůza uloženo "shora".  

Násilí Efektivní Persuader. Věc, o násilí a terorismu jako křesťanství a jiní realizováno přes věky 
je- to funguje!  

Vzhledem k tomu, křesťansko-židovské Bible je plná násilí a terorismu po celém svých 
stránkách, jedním z prvních a nejuniverzálnějších projevů terorismu bylo, když "pán" utopil 
všechny ty, které nerád masově ve "velké potopě." On čímž vyřešen problém z těch lidí, kteří 
nerád.  

Násilí Pěstování v 20. století. Ale vraťme upustit od této mýtické nesmysly a dostat zpět do 
reality, řekněme dvacátého století. "Zjistili jsme, že terorismus, který narušuje zavedený 
pořádek ve společnosti pochází z below- těch, které nedrží tradiční nebo" legální "sílu. Zjistili 
jsme, že teror a násilí byl použit v ruské revoluci takovými zločinci jako Lenina, Trockého a 
Stalina a oni skončili jako "legální" vlády Ruska. Jejich nástupci drženou moc od té doby, gang 



židovských zločinců, kteří jsou nejen uznané americkou vládou, avšak jsou dotovány a toadied 
se tím "naším" Žid-kontrolované vládou stejně.  

Nedávná historie. Stejně tak čirou teror, vraždy a násilí Broz Tito stal diktátorem Jugoslávie, s 
podobnými benevolentními požehnání z "naší" Žid-kontrolované vládou. Terorista Menachem 
Begin pomáhal uvaděč v banditů státu Izrael z okruhu až teroristické organizace Irgun Tzevai. 
Jeho gang zločinců vyhozeny do vzduchu hotel King David v Jeruzalémě, zabíjet 90 lidí, většinou 
britské vojenského personálu. Používali vraždy, přepadení, dynamiting a každý další prostředky 
teroru a násilí. Jejich metody byly velmi úspěšné a "vytvořil" bandita Stát Izrael. V roce 1977 
Begin byl sám premiér tohoto faulu banditů stavu, takže četné útulné návštěvy Bílého domu 
USA, osprchoval s kolaudací, stejně jako obrovské množství finanční a vojenské pomoci.  

Trestní Rebels stávají právní panovníků. Stejně tak čirou teroru a násilí vládami Keni, Alžírsku, na 
Kypru, v Číně a desítkách dalších zemí etabloval jako "právní panovníků." To vše a ještě více ve 
dvacátém století. Ale stejný proces pracoval pro tisíce let dříve v tisících různých okolností. 
Zřejmý závěr je: terorismu nebo násilí díla a byla opakovaně použita od počátku dějin.  

Shora a zdola. Ano, terorismus je krvavá, krutá a pronásleduje nevinné lidi, ale to je tradiční 
napájení zařízení a byly použity konzistentně "shora" politici u moci, a "zdola" od těch, kteří by 
chtěli u moci. Ten se podařilo překvapivě často, a dokonce i americká revoluce samotná byla 
přesilovka násilí "zdola" proti Britům, kteří používají teror "shora".  

To nás přivádí k otázce postavení, které bílé rasy ocitá v dnes. Je důležité, abychom C REATORS 
zaujmout pevný postoj v této nejdůležitější morální (a pragmatické) vydání. * * * * *  

Ne Cena je příliš vysoká. Doplňuje je poloha C hurch O F T HE C REATOR . My C REATORS nejsou 
zájem o křesťanské morálce nebo jiných teoretických shibboleths. Jsme realisté a udržet naše 
oči pevně na tvrdých faktů reality. Naším primárním a nejvyšší aspirace je přežití, expanze a 
povýšení bílé rasy, bez ohledu na to, jak těžká cesta, bez ohledu na to, jaké jsou náklady. Pro 
nás žádná cena je příliš vysoká, žádné úsilí, nebo riziko příliš velké, protože se domníváme, že 
bílá rasa sama o sobě je konečný a nejcennější hodnota na tváři země.  

Survival Za prvé. Za účelem rozšíření a předem, musíme nejprve přežít. Dnes je naše přežití je v 
zoufalé ohrožení, ve vážném nebezpečí. Byli jsme napadeni ze všech stran nenávist a zlých 
machinacemi židovského sítě, kteří svými ďábelské spiknutí, podněcovali a získával nenávist 
všech bláta závodů světa proti nám. Co je ještě horší, oni také získával mnoho zrádné a 
popletený bělochy proti nám. Proto, stejně jako Židy po staletí, budeme tolerovat žádné 
zákony, žádné zvyky, ne tradice, bez morálky, žádné náboženství, nebo jiná překážka, která 
bude v každém případě, tvaru, nebo mohou tvořit překážku k nám v našem boji o přežití. Je 
tomu tak zejména proto, že většina našich současných myšlenek, zákony a náboženské vyznání 
byly vnucený na nás naši smrtící nepřátelé, Židé, na prvním místě.  

Srdce našeho náboženství je přežití našeho vlastního druhu, v první řadě, pak jeho expanze a 
povýšení. Veškeré zákony nebo myšlenky o opaku, jsme prohlásit za neplatnou. V tomto boji 
jsme v současné době v obrovské nevýhodě, protože Židé nyní obsadí všechna nervová centra s 
napájením sdělovacími prostředky, finanční síle, vláda, vymáhání práva, vzdělání, náboženství a 
každé jiné smysluplné zbraň pro fyzické, právní a psychologické ovládání bílé rasy.  



Výpis Výhody bílá rasa má. Nicméně, toto je jen dočasné. Bílá rasa má jisté masivní přirozené 
výhody, které Žid může nikdy nedosáhne, dokud bílá rasa je zcela vyhubeni. Tyto přirozené 
výhody patří:  

Žid je parazit, a potřebuje bílá rasa s cílem využít a vytvořit pro něj. On by vymřeli bez obětí 
zneužití.  

Bílá Race, na druhou stranu, nepotřebuje Žida. Ve skutečnosti je bílá rasa je úžasně schopný 
organizovat sama sebe, krmení sebe a budování krásný civilizace a společnost bez 
pomoci jakéhokoli outsidera. Kromě toho zbaví krev sajícího Židů, bílá rasa by dokonce 
ohromně úspěšnější, produktivní a zdravá v každém směru.  

Židé byli úspěšní pouze prostřednictvím klamu, podvodu a spiknutí. Byly nejúspěšnější 
master-vplíží v celé historii. Slabinou jakékoliv spiknutí je, že je velmi nejistá, protože 
pokud příliš mnoho obětí začínají uvědomovat a pochopit spiknutí, to vybouchne v 
spiklenec " tvář s. To je největší strach a noční můra Židů - , že bílá rasa se probudí, 
organizovat a obrátit proti nim.  

Čím dále podél spiknutí se tlačil, tím více zřejmé, že se stane obětí, a vnímavější se stávají k 
informacím a vedení, aby se obrátit na svých trýznitelů.  

Židé potřebují oklamaný bílé zrádce (ve vládní propagandě, vzdělání atd) na přední straně 
pro ně. Bílé rasy na druhé straně nepotřebuje žádné takové cizí fronty, žádný triky, nebo 
lest, aby mzdových svůj boj proti Židům.  

Máme nejen velkou výhodu čísel více než Židů, ale také inteligenci a bojové schopnosti. 
Vzrušený a organizovanou bílá rasa by být desetkrát silnější než všichni Židé, negři a 
bahenních závodech dohromady. Je dílem a cíl C hurch O F T HE C REATOR dosáhnout 
jen, že - vzbudit, spojte se a organizovat bílé rasy a kontrolu klíč našeho vlastního osudu 
zpět do vlastních rukou.  

. Naše neotřesitelná Program Náš program překonat tyranii a násilí proti nám musí probíhat v 
následujícím pořadí, z jednoho nouze na další:  

Není naším cílem je vyhlásit válku násilí proti Židům, negři a dalších bahenních závodů. 
Budeme prosazovat sami nenásilně, ale být neústupný v naší snaze svobodně 
praktikovat své náboženství, jak je zaručeno Prvním dodatkem k ústavě. Budeme 
požadovat, jako všichni ostatní, právo pokojně shromažďovat, jak je zaručeno ústavou, a 
právo organizovat se.  

Jako pořádáme naše kostely, budeme distribuovat N Povaha " S E terních R ELIGION a to, 
naše W HITE M AN ' S B Pohledové , dokud jsme umístili výtisk do rukou většiny našich 
bílých rasové kamarádů. Budeme ujistěte se, že každý bílý muž, žena a dítě chápe 
židovskou konspiraci, která je nyní na nás.  

Vzhledem k tomu, bílá rasa stane jednotní, informovaný a vzbudil budeme bojkotovat 
každému Židovi a každý aspekt židovského vlivu v naší společnosti. To zahrnuje 



bojkotem Židů v obchodě, ve své profesi, ve své politické činnosti, ve školství, v 
náboženství, v sdělovací prostředky, divadlo, atd. Nejen, že budeme bojkotovat je, ale 
my se jim odhalit, upozornit je ven a mzdové propaganda boj proti nim, stejně jako jsou 
v současné době dělají proti bílé rasy. To, co můžeme dělat legálně a velmi efektivně 
jakmile dostaneme naše náboženské struktura organizována.  

Čímž chceme vyhnat z naší společnosti ve všech fázích vlivu a moci, stejně jako Hitler udělal 
v Německu. Budeme nechat v klidu " uschne na vinné révy " nebo nechat pokojně 
migrují do Izraele, kde Arabové mohou potýkat s nimi. V žádném případě budeme jim 
déle dotovat, obchodovat s nimi, nebo umožnit našim Bílé Rasové Soudruzi, které mají 
být použity jako oběti na podporu dobrých životních podmínek těchto parazitů na 
zádech.  

Jakmile budeme mít rozehnal z politické funkce, budeme sledovat tento krok s právními 
opatřeními, aby navždy vyloučit Židy z pozice síly nebo vlivu ve vládě, vzdělání, 
propagandy, umění a divadla nebo jakékoliv jiné smysluplné vlivu v naší společnosti, 
stejně jako Hitler v Německu, a stejně jako byzantská říše přes tisíc let dříve, a jako 
bandita stát Izrael učinil všem lidem, kteří nejsou židovského narození.  

Do té doby, zatímco my jsme stále v procesu znovuzískání kontroly nad naším vlastním 
osudem, v žádném případě budeme někdy vzdát některý z našich kulometů nebo 
zbraně, za žádných záminkou, lest nebo zdání práva vůbec. Nikdy, nikdy, nikdy, ani 
jednou pistolí. Druhá změna nám dává ústavní právo ponechat si naše zbraně a my jsme 
zatraceně dobře znamenat toto právo vykonávat za každou cenu.  

Zatím je vše legální. My jsme požadovali nic víc, než naše ústavní práva, stejně jako každý 
jiný občan. Doufáme, že budeme muset jít dál.  

Nyní se dostáváme k jádru našeho postavení: V případě, že židovská vláda použít síly, aby 
porušovat naše ústavní práva svobodně praktikovat své náboženství; pokojně se shromažďovat; 
mírumilovně organizovat; distribuovat naše bělocha Bibli; používat maily a jinou výsadu při 
podpoře a rozšiřování naší právní náboženskou organizaci a plnou praxi našeho náboženství, 
pak máme plné právo deklarovat jako otevřené zločince porušují ústavu a nejvyšší zákon země. 
Oni pak samozřejmě jsou zločinci, a pak můžeme s nimi zacházet stejně jako trestné psi se 
nacházejí, a vzít zákon do vlastních rukou. To je zřejmé, logická věc. Musíme se poté splnit sílu 
silou a otevřené válčení existuje. To pak bude lovecká sezóna na všech Židů.  

V případě, že Židé používají atentát proti našim členům, nebo našich vůdců, pak se bílá rasa 
musí splňovat ohněm proti ohni a odplaty a pomsty bude naše odpověď. Pro každý z nás 
zabijí budeme vymáhat desetkrát své číslo, počínaje rabíni. Když zákon a přesvědčování 
už ne chránit naše práva k přežití, pak musíme - jako všechny volné, odvážný, 
inteligentní lidé dělali v průběhu věků - zapnout našich trýznitelů se zuřivým pomsty a 
zničit je až do posledního muže. To je věc, kterou Židé obávají především - násilí přímo 
proti jejich rasy, a právem. S našimi přesilou a bojových kvalit, Židé budou vyhlazena 
nemilosrdně, měly by porušují naše ústavní práva a zasadit násilí proti nám.  
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DALŠÍ C Reed O UR C hurch -  

E NABLING W HITE R ACE TO P ROTECT I TSELF OD H OSTILE G OVERNMENT -  

ČLÁNKŮM PRO D EFENSE OF THE W HITE R ACE  

Věříme, že nejvyšší zákon přírody je pro každý tvor použít všechny a všemi dostupnými 
prostředky nezbytné pro vlastní přežití. Účel světí prostředky. To je nejvyšší zákon vesmíru a 
nahrazuje jakékoliv místní, státní nebo národní zákony, přijaté žádné vlády, bez ohledu na jejich 
povahu. Bílá Race, že elity přírody ruční práce, dále prohlašuje jako jádro svého náboženství, 
kreativitou, nezcizitelné právo na přežití, expanzi a rozvoj vlastního druhu. Je to nejen vyhlašuje 
toto jako základní právo, ale svatou povinností , a budou bránit toto právo veškeré prostředky, 
které má k dispozici.  

Tato víra je neotřesitelný a nikdy nebudou považovány za obchodovatelné.  

Součástí naší náboženské vyznání. Aby bylo bílé rasy, aby dále chránit před nepřátelským vlády 
a elektrické provozovny, C hurch O F T HE C REATOR hlásá tyto víry jako nedílnou součást své 
náboženské vyznání, z nichž všechny jsou spravedlivé, právní, přiměřené a v zásadě v souladu s 
a zaručena ústavou Spojených států amerických.  

Článek I. Členové našeho sboru jsou zakázány přispět jakoukoliv podporu vůbec, finanční či jiné, 
který bude, nebo by mohly být použity pro destrukci bílé rasy, nebo k oslabení bílé rasy, nebo 
jakýmkoli způsobem proti tomu, co vezmeme v úvahu nejlepší zájmy bílé rasy. Domníváme se, 
že žádné daně ukládané tam, kde tyto peníze, a to buď zcela nebo částečně, mají být použity 
proti nám, jako nemorální, nelegální a porušování našich základních ústavních práv, proti našim 
náboženským přesvědčením, stejně jako převažující nejvyšší zákon přírody. Vnímáme podobně 
jako jakýkoli sepsání našich mladých mužů, bojovat a zabíjet ostatní bílí lidé jako damnedable 
pobouření a porušení naší náboženské, přírodních a lidských práv. Podobně jakékoliv jiné 
nároky kladenými na nás žádným samozvaným orgánem, který je proti nejlepším zájmu bílé 
rasy považujeme za neplatné av rozporu všech našich základních práv, náboženských, ústavní, 
morálních a fyzických. Žádný člen bílého závodu je třeba poslouchat takové požadavky a budou 
považovány za nic menšího než zrádce na bílé rasy by měli učinit.  

Článek II. Cítíme absolutně žádnou povinnost v rozdávání milodarů k našim nepřátelům, ani 
nebudeme tolerovat nuceny přispívat nedobrovolné milodary a poskytování podpory všem 
nemajetné a nečinné národy doma nebo v zahraničí. Není nic v americké ústavě, která jej 
vyžaduje. Nikdy lidé z USA bylo umožněno hlasovat o otázce , zda byli ochotni dotovat všechny 
spodina na zemi s tzv zahraniční pomoci, a my jsme nemocný a unavený z toho, že neustále 
obral a okraden ve prospěch parazitů na světě. My bílí lidé Ameriky jsou neoblomně proti všem 
zahraniční pomoci. Jsme zapudit dotování spodina celém světě, ať už jde o naši komunističtí 
nepřátelé, nebo negři v Africe nebo bahno lidé v Indii, nebo jakékoliv jiné místo. Také jsme 
zapudit dotování z pěny a indolentní v této zemi v pořadí, v jakém se mohou chovat více 
prolifically a tím dav bílý muž ze ze své vlastní země.  



Článek III. Jsme si bolestně vědomi toho, že Federal Reserve Board je zločineckého gangu 
padělatelů vlastněných a provozovaných nepřátelskými mezinárodními židovskými bankéři. 
Plně si uvědomujeme, že papírové peníze, které produkují je falešný peníze, padělané peníze, a 
jejich celkový provoz je velkoobchodní pirátství na obrovském měřítku, prostředkem, kterým 
jsou krádeže nemovitosti bílý muž se s bezcenným papírem. My popřít toto podvodné a 
protiústavní schéma velkoobchodní loupeže, a vyhrazují právo využívat skriptu nebo 
živnostenské listy mezi našimi vlastními členy.  

Článek IV. Jak jsme již bylo uvedeno v článku III jsme si dobře vědomi toho, že Federální rezervní 
systém je vlastněna a provozována silným gangem zahraničních bankéřů a zločinců, v podstatě 
Židů, kteří uzurpoval pravomoci Kongresu a porušují článek I § 8, odst. 5 Ústavy Spojených 
států. Jsou vydávat falešné peníze, které nemá právní postavení a opírá se o absolutně nic o 
jakékoliv hodnoty. Stručně řečeno, to není nic jiného než bezcenným padělaného papíru. 
Vzhledem k tomu, že daňové zákony federální jsou údajně založené na listinách reálných dolarů 
získaných, které jsou definovány v Ústavě, pokud jde o zlato a stříbro, a vzhledem k tomu řekl 
padělané peníze nejsou skutečnými penězi vůbec, proto budeme mít morální a právní 
postavení, že naši členové vydělané žádný příjem v souladu se zákonem, a proto vůbec dluží 
daň z příjmu.  

Článek V. Od pátého doplňku zákona k ústavě zakazuje jakoukoliv vládní agentura, nebo jakýkoli 
soud, ze nutit jakoukoli osobu, aby svědčil proti sobě, nebo selfincrimination, proto odmítne 
podepsat jakýkoli dokument, daňové přiznání, čestné prohlášení, ukládání, nebo jakékoliv jiné 
písemné prohlášení, nebo dávat ústní slib, který později z důvodu chyby, nebo chyby, nebo ze 
kterých nepravdivých informací, nebo cokoliv, který může být použit proti nám na obvinění z 
křivé výpovědi.  

Článek VI. My zapudit účast a jakýkoli příspěvek vůbec k, jakékoliv "sociálního zabezpečení" 
systém spravuje vláda, ať je to federální, státní nebo místní.  

Současný systém je podvodně financován, se rychle úpadku a není jistota vůbec. To je krádež 
peněz z Bílých lidí pod falešnými záminkami. Kromě toho je většina mladých lidí nyní přispívají 
vládním nátlakem se nikdy dostat své peníze zpět, a většina z nich bude mít absolutně nic 
zpátky. Vnímáme to jako jiný program čímž je židovský kontrolovaná vláda okrádá pracující Bílé 
s cílem dotovat saze a jiné parazity. Bílá Závod se bude starat o své vlastní jinými prostředky.  

Článek VII. Věříme, že máme základní právo na svobodu výběru v druhu lékařského ošetření 
chceme následovat. Naše těla jsou naše vlastní. Nebudeme diktovat, na kterou Žid-ovládal 
American Medical Association, nebo jakéhokoli jiného uzavřeného obchodu unie, nebo každá 
skupina jakékoli povahy, včetně vlády samotné, která se snaží vnutit své "ortodoxní" léčebné 
procedury na nás, ať už se jedná pro léčbu rakoviny, nebo jiného onemocnění.  

Článek VIII. Nedomníváme se, že v očkování nebo očkování jakéhokoli druhu, a na základě 
vyčerpávající studii, věříme, že dělat více škody než užitku, pokud existuje, o čemž svědčí zrádné 
prasečí chřipky očkování ze zimy 1977-78. Nebudeme tolerovat naše děti jsou vystaveni těmto 
nebezpečným a škodlivým zneužívání jako předpokladu pro chodit do školy, nebo na jiném 
záminkou.  



Článek IX. Ani nebudeme tolerovat jakýkoli vládní orgán nutí své děti navštěvovat školy 
jakéhokoli druhu, kde jsou nucené být školené v ideologii a učení, které jsou cizí naší víry. Z 
tohoto důvodu považujeme za případné škol, které propagují nebo praxe racemixing, nebo učí, 
že všichni muži a všechny rasy jsou si rovny, že Židé jsou Boží vybrán, protože všechno je cizí 
naší víry a nepřátelský k bílé rasy samotné, a jako taková musí být shunned našich dětí.  

Článek X. Důrazně zapudit myšlenku, že buď my nebo naše děti, jsou oddělení státu. Jsme 
přesvědčeni, že děti patří k rodičům, a nikoli stát. Je rodičů v pořádku, výsada, privilegium a 
povinnost vychovávat své děti v jejich vlastním způsobem a v jejich vlastním přesvědčením a ne 
v nějakém nebezpečném závodě pro míchaní cizí filosofii marxismu a  

Mongrelism uložené nepřátelským židovské vlády. Považujeme se za mistry vláda, nikoliv 
otrocký oddělení vlády. Pokud vláda není naším služebníkem, pak je to naše tyran, a proto 
nepřátelskou silou, ke kterému vděčíme za žádnou podřízenost ani loajalitu vůbec. Naše děti 
jsou naše a budeme tolerovat žádnou židovskou cizí vládu vynutit si je od nás a indoktrinovala s 
doktrínami považujeme za jedovatá pro nás a naše.  

. Článek XI Uvědomujeme si tvář nepříteli. Protože současná vláda Spojených států je okrádání 
Bílé daňové poplatníky, aby mohli nadměrným výdajům naše těžce vydělané peníze ve 
prospěch Židů, negři a bahenních lidí na celém světě; protože říkal vláda projevila opakovaný 
trestný náklonnost ve prospěch těchto židů, negrů a bahenních lidí a prokázal opakuje nenávisti 
a diskriminaci bílí lidé, a proto považujeme za současné obyvatele vládou jako nepřátelské k bílé 
rasy a naše úhlavní nepřátele.  

Článek XII. Díky pečlivé studium historie, jsme došli k posuzovaného závěru, že Židé v souladu s 
učením své Talmud byli vedou smrtící a neúnavnou válku oslabení a genocidy proti všem 
ostatním závodů na světě za posledních několik tisíci lety. Domníváme se proto, Žida jako 
smrtící a nesmiřitelného nepřítele a deklarovat věčný válku Židů, válku až do konce, dokud jsme 
vyhnal je ze všech zemí obývaných bílé rasy.  

Článek XIII. Druhý návrh jasně uvádí, že "právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být porušeno." 
Tento výrok je široký, zametání a jednoznačné. Když uvádí toto právo "" nesmí být porušena, 
"jasně znamená jen to a žádný zákon, který omezuje toto právo je jednoznačně porušení. Více 
než 10.000 federální, státní a místní zákony zbraň nyní na knihách jsou jasně porušení Druhá 
změna. Proto považujeme je jako porušení našich ústavních a občanských práv. Považujeme je 
za trestné činy proti nejvyššího zákona země, a právem. Považujeme jakýkoli úředník , který se 
snaží prosazovat takové neústavní zákony jako součást zločinného spolčení zabývající se nám 
odzbrojující, nás zotročovat a porušovat Constitution sám. Považujeme nějaké "oficiální" 
účastnící se na takovém trestném činu jako spolupachatel trestného činu, a proto sám zločinec. 
Musíme si uvědomit, že Listina práv byl v podstatě formulován tak, aby chránit lidi z 
heavyhanded a tyranskou vládou, a sama vláda se nyní pokusí zrušit a porušovat ty ochrany 
není právní úkon, ale trestný čin proti ústavě a proti lidem sám.  

My C REATORS proto považují za jakékoliv vlády, která porušuje ústavu, a porušuje naše 
občanská práva, jako nic víc než bandou zločinců. AF REE P EOPLE I S  



N EVER U NARMED ND N U NARMED P EOPLE I S N EVER F REE . Nikdy nesmíme zapomenout, že 
jakýkoli kompromis, který nás oslabuje nebo oslabuje naši schopnost se bránit učiní pouze boj 
mnohem těžší v budoucnosti. Musíme také pamatovat, že není nic, co Židé obávají více než 
mobilizován, sjednocený a vyzbrojený bílé rasy. Zbraně jsou naše poslední možnost, pokud je to 
nutné. My C REATORS proto nesmí být nikdy, nikdy, nikdy vzdát své zbraně nebo právo na jejich 
nošení, přijde peklo nebo vysokou vodu. Militantní odpor je naší jedinou obranou.  

Článek XIV. Vyhrazujeme si sami pro sebe, naše církev a naše náboženství veškerá práva, výsady 
a imunity, které nějakému jinému náboženství nebo náboženské skupiny, nebo názvu, jak je 
zaručeno v první dodatek ústavy. To zahrnuje svobodu od zasahování kterékoli vládní agentury 
v záležitostech našeho kostela, povaze naší víry, nebo vyřizování našich finančních záležitostí.



  



T HE S IXTEEN C OMMANDMENTS  

Základní k našemu náboženství. Zdůraznit, že Šestnáct přikázání, jak je uvedeno v  

N Povaha " S E terních R ELIGION jsou stále a navždy základní přikázání C REATIVITY jsme kouzlo 
je znovu v tomto, W HITE M " S B Pohledové . Protože jsem již rozšířil na přikázání v N Povaha " 
S E terních R ELIGION , nebudu ho zde opakovat, a nechal záznam stát.  

Je doznal povinnost a svatá odpovědností každé generace ujistit a zajistit pro celý čas 
existenci bílého závodu na tváři této planety.  

Buďte plodní a množte se. Dělat svou roli v pomoci k naplnění svět s vlastním druhu. Je to 
náš posvátný cíl obsadit přes země této zemi s bílými lidmi výhradně.  

Nezapomeňte, že dolní barevné závody jsou naši smrtící nepřátelé a nejnebezpečnější ze 
všech je židovský závod. Je naším bezprostředním cílem je neúprosně rozšířit bílé rasy, a 
udržet zmenšuje naše nepřátele.  

Vůdčí princip všech vaše akce musí být: Co je nejlepší pro bílé rasy?  

Vy uchová vaše rasa čisté. Znečištění bílého závodu je odporný zločin proti přírodě a proti 
své vlastní rasy.  

Vaše první loajalita patří k bílé rasy.  

Ukazují přednostní zacházení v obchodních jednáních se členy vašeho vlastního závodu. 
Vyřazovat veškerého nakládání s Židy co nejdříve. Nepoužívají negry ani jiné barevné 
lidi. Mají společenské kontakty jediný se členy vaší vlastní rasové rodiny.  

Zničit a vyhnat všechny židovskou myšlenku a vliv od společnosti. tvrdě pracovat, aby co 
nejrychleji dosáhnout bílé světě.  

Práce a kreativita jsou naše genialita. Považujeme práci jako ušlechtilý pronásledování a 
naše ochota pracovat požehnání naší rasy.  

Rozhodnout v raném mládí že během svého života budete dělat přinejmenším jeden hlavní 
trvalý příspěvek k bílé rasy.  

Obhájit čest své rasy za všech okolností.  

Je to naše povinnost a naše výsada k dalšímu Nature ' plánu s tím usiluje o povýšení a 
zlepšení našich budoucích generací.  

Budeš ctít, chránit a ctít svatost jednotky rodiny a držení to posvátný. To je přítomen odkaz 
v dlouhodobém zlatý řetěz naší bílé rasy.  



V celém svém životě musí věrně dodržovat naše stěžejní krédo krev, půdu a čest. Cvičit 
pilně, protože to je srdce naší víry.  

Jako hrdý člen bílého závodu, myslet a jednat pozitivně. Být odvážný, sebevědomý a 
agresivní. Využít konstruktivně vaše tvůrčí schopnosti.  

My, rasové Soudruzi z bílé rasy, jsou určeny získat úplnou a bezpodmínečnou kontrolu nad 
naším vlastním osudem.  

I N N ÁZEV W HITE R ACE  

AD ECLARATION OF I NDEPENDENCE Z J EWISH T YRANNY  

Vzhledem k tomu, pronikavou studií dobových i dávné historie má přesvědčivě odhalil 
následující situaci:  

Židovské rasy z vlastní vůle již vedl smrtící, neúprosnou válku proti nám, bílá rasa, aby nás 
zničit.  

Židovský národ se spolčili v začarovaném rasové, náboženské a politické spiknutí s cílem 
získat kontrolu nad všemi penězi, všechny ekonomické a finanční zdroje, celou zemi a 
území a nemovitostí na světě, zkrátka jejího celkového bohatství.  

Židé dělali to jejich primárním cílem je mongrelize, zabít, decimovat i jinak zničí bílou rasu.  

Židé jsou odhodláni zotročit všechny závody světa, včetně finálního produktu mongrelized 
bílé rasy, o svém úmyslu způsobovat.  

Židé v minulosti úspěšně a postupně zničil naší bílé s rasovými předky, abychom jmenovali 
alespoň některé: bílý Egypťanů; vysoce kreativní a nadaný Řeků v klasické historii; Velcí a 
ušlechtilí Římané z dávných dob.  

Židovská spiknutí nyní vlastní a / nebo monopol, ovládá většinu bílého muže " s průmyslu, 
financí, vzdělávací zařízení, sdělovací prostředky, televizních sítí, vláda, náboženství a 
monopolizes všechny nebo téměř všechny nástroje kontroly myšlení.  

Bílá rasa je nyní obsazené a zotročených lidí pod krutým paty židovské tyranii.  

Právě proto jsme se z C hurch O F T HE C REATOR , ve jménu všech našich bílých rasové Soudruzi 
po celém světě, hlásat to, naše vlastní Deklaraci nezávislosti.  

* * * * *  

Tímto vyřešit, že je naší svatou povinností a svatá povinnost, a to nejen pro sebe, ale i pro naše 
ušlechtilých předků, které nás a náš drahocenný potomstva vyrobených, kteří nás budou 
následovat, aby o situaci ve světě, ve kterém jsou stanoveny:  



Shodit jho židovského tyranie a kontroly.  

Chcete-li bojovat o kontrolu bílého muže " s osud do věrných a schopných rukou našich 
vlastních lidí.  

Věčně bojují o přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy.  

Zmenšovat naše nepřátele, a to i Židy i ostatní závodů bláta, a rozšířit území, sílu a počet 
našich vlastních White rasové kamarádů.  

Aby to bylo možné, aby Židé a další bahna závody ještě někdy ohrožují existenci a pohodu 
bílé rasy.  

K tomu, naše prohlášení nezávislosti, máme navždy zavazujeme naše životy, naše posvátné cti a 
naší náboženské Zeal.  

C REATIVITY A C REATORS - W HAT W E RE A W HAT W E A RE N OT  

V souladu s přírodou. C REATIVITY je v podstatě zdravý, zdravý přístup k životu v harmonii s 
věčným přírodním zákonům. To je kombinace filozofie,  

Světový názor, disciplína a náboženství. Jeho základním provedení je způsob života pro bílé rasy 
a bílé rasy samotné. To zahrnuje všechny fáze a aktivita života od kolébky až do hrobu. Je to 
čtyři rozměrný náboženství, jejíž základní přístup je založen na myšlence zvukové mysl ve 
zdravém těle v dobré společnosti ve zdravém prostředí. Naší snahou je, aby zahrnovala celkové 
spektrum bydlení. Především se zabývá závodu je opravdu první skutečný rasové náboženství 
bílé rasy nikdy neměl.  

Chcete-li vybudovat lepší svět. Na rozdíl od různých pohybů a filozofií, které trápí svět, je to 
konstruktivní náboženství. To není jen kritizovat nebo bourat, aby byl nihilistický. Když se 
podíváme na komunismus, hnutí hippie, křesťanství a celou řadu dalších židy zplodily pohybů, 
najdeme jejich energie je zaměřen na stržení ustavené pořadí bez jediné konstruktivní nápad, 
jak jej nahradit lepším pořadí, nebo vybudovat lepší svět.  

Židovská Komunismus Nihilistic. Komunismus byl po více než šedesát let v Rusku a jeho satelitů. 
Vše, co to přinesl je pekelná koncentrační tábor, jehož obyvatelé jsou smutný, strach, nemohl 
využít obrovské přírodní zdroje o velké země, která pod bílým mužem a C REATIVITY mohlo a 
bude produkovat opravdovou hojnost prosperity a řádné bydlení.  

Degenerativní. Hnutí hippies, přechodným jevem (také Žid inspirovaný) příliš, zapudil všechny 
minulé zkušenosti a zavrhl zavedený pořádek, ale neměla žádný pozitivní program pro řešení 
některý z rozličných problémů vyplývajících v tomto pořadí. Je degradován naše mladé lidi do 
špíny, aimlessness a zoufalství. Ten zdánlivě vyvažující rys to bylo, že to prohlásili za "návrat k 
přírodě" hnutí, ale není to typ, který máme C REATORS mít na mysli. Jejich představy o "návratu 
k přírodě" zvrhla žít jako zvířata, nebo horší. Jako krysy žili v jeskyních, opuštěných dolech, 
starých chatrčích nebo venku pod širým nebem. Obecně jsou tyto hippies žili ve špíně, 



neudržované, zarostlí, nemytí a unbathed, způsob života, že bychom C REATORS ohledem 
znechucením a opovržením.  

Ponořený do fantazie. Podobně, křesťanství, zatímco hanobit "světskou" pořádek, produkoval 
ne jediný konstruktivní nápad nebo připomínku, jak vybudovat lepší světový pořádek. Je zcela 
vyhnout situaci tím, že nabádá své stoupence, místo toho hledat útočiště ve vysněném světě, ve 
světě fantazie a ztrácet svůj život připravuje na "onom světě", což je strašák svět zjevení, která 
existovala pouze v divoké představivosti svých židovských scribblers , Nikde v židovské Bibli 
existuje konstruktivní slovo radu, jak vybudovat lepší společnost, jaký druh vlády je nejlepší, jak 
si vydělat na živobytí, nebo jak řídit svůj vlastní podnik, ani jediný konstruktivní představu o 
některý z myriad jiných skutečných problémů, kterým čelí průměrné jedince. Nejhorší ze všeho 
je, že se porouchal představu rasových hodnot, co nejvíce stupidní negr, kteří přijali jejich 
sebevražedné filozofii jako mnohem lepší než kreativní White Man, jako je Darwin nebo Edison, 
pro příkladem, který nevěřil takové odpadky.  
  



Všechny židovské filozofie Destruktivní na bílé rasy. Stručně řečeno, většina, ne-li všechny, 
převládající židovské filozofie mají moc a vliv, protože jsou destruktivní. Jdou na předpokladu, 
že je to mnohem snazší spálit a zničit budovu, než stavět že v prvním krajkou. jdou na tezi, že při 
vypálení budovy jsou ovládat vliv a přitahuje pozornost daleko za hranicemi malým úsilím a pár 
ubohých zápasů a benzínu trvalo spálit budovu dolů.  

Kreativní, dynamické, konstruktivní. My z C hurch O F T HE C REATOR jsou pravým opakem, 
pravý opak všech těchto židovské hnutí a myšlenek. Jsme stavitelé. Jsme konstruktivní v našem 
přístupu. Jsme produktivní, energický, nápadité a kreativní a ztělesňují všechny ty špičkové rysy 
bílé rasy, které byly charakteristické pro naší velké rasy po tisíce let, ale bohužel byly subverted 
a zmařen židovského morem, který sužuje nás od úsvitu civilizace.  

Rozpoznat a zničit naše nepřátele. Bohužel vzhledem k tomu, proslulý bílá rasa má ve své 
mučivé minulosti nikdy plně uznána nebo si uvědomit, že mor, to je jeden z nejvíce šťastných a 
konstruktivní rysy C REATIVITY rozpoznat, pochopit a podporovat dynamický program pro ničení 
této nekalé mor, vykořenit to jednou provždy, a zbavit lidstvo to navždy.  

Na Race umístěný. Ale kromě, že máme životaschopný, dynamický a praktický program, 
vybudovat nový svět pro bílé rasy, v níž klíčové fráze je zdravou mysl ve zdravém těle v Sound 
společnosti ve zdravém prostředí.  

V souhrnu lze poukázat s hrdostí a říkají o C REATIVITY :  

Jedná se o rasové náboženství , která ztělesňuje nejlepší hodnoty genetiky, filozofie, 
ekonomie, umění, literatury, lékařských věd, vláda, morálka, environmentálních věd a 
všech ostatních aspektech života, který bílé rasy nashromáždila na základě zkušeností v 
průběhu věků ,  

Je to hnutí pro přežití, expanze a povýšení bílé rasy a bílé rasy samotné.  

Jejím hlavním kritériem je: co je nejlepší pro bílé rasy. Co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší 
ctnost: co je špatné pro bílé rasy je konečný hřích.  

Namísto překrucovat myšlení našich příznivců do fantomového světa nikdy nikdy zemi, naše 
náboženství se zaměřuje na život na této zemi, pouze doménou člověk nikdy, nikdy byli 
známí žít duchovně či jinak. Snažíme se, aby život na této zemi bohatší, plnější, větší a 
obohacující než jakákoliv civilizace, která kdy existovala.  

Zatímco se soustředíme na tady a teď, klademe velký důraz na minulost a budoucnost naší 
rasy. Považujeme naši rasu jako dlouhý, nekonečný zlatý řetěz, které jsme z přítomen 
pouze jako odkaz. Ctíme prestižní předky a máme v plánu a připravit pro naše ohromně 
vynikající potomstva budoucnosti.  

C REATIVITY je konstruován tak, že bílá rasa může prospívat, prosperovat a záloha pro 
příštích miliónů let.  



To můžeme s jistotou předpovědět, protože C REATIVITY je založena na věčných zákonů 
přírody pro své vlastní přežití, pro přežití, a přetrvávání jeho nejlepší, spíše než chorobně 
víry židovského náboženství, které podporuje přežití a rozšíření nejhorší prvky naší rasy 
ke škodě našich nejlepších prvků.  

Podstata C REATOR :  

AC REATOR klade loajalitu ke své vlastní rasy nad každou jinou loajalitu.  

AC REATOR je zodpovědný, produktivní a konstruktivní.  

AC REATOR klade velký důraz na čest a sebeúctu, a budou bránit svou vlastní čest, čest své 
rasy a jeho rodiny za každou cenu.  

AC REATOR rozpozná lásku i nenávist jako dvou nejmocnějších hybných sil v životě:  

že obě emoce jsou zdravé a nezbytné k životu, a vlastnit pouze jeden a nemůže být zbaven 
druhý je být co zmrzačený jako pták s pouze jedním křídlem.  

AC REATOR si uvědomuje, že jak láska a nenávist, aby byly konstruktivní, musí směřovat do 
příslušných kanálů a udělat jinak je destruktivní a sebevražedné.  

AC REATOR tedy dělá pečlivé rozlišuje mezi svými blízkými a jeho nepřátel. Miluje, pomůcky 
a abets ti jeho vlastní rasy a jeho vlastního druhu, a nenávidí své nepřátele, jmenovitě 
Židé, negři a závodů bláta.  

AC REATOR touží, optimistický, agresivní, energický a obětavá v nejlepším zájmu svého lidu.  

AC REATOR usiluje o to, aby fyzicky fit a udržet své tělo v nejlepším zdraví po celou dobu.  

AC REATOR je zvídavý, dobrodružný, a má veselý chuť do života.  

AC REATOR je tvrdý, houževnatý, odhodlaný, vytrvalý, vytrvalý, nezkrotná a neúnavný stejně 
jako staří Římané.  

AC REATOR je praktický, nohama pevně na zemi a soustředí se na těchto cílech a činností, 
které jsou smysluplné a užitečné.  

AC REATOR je statečný a odvážný a vždy hrdý čest svému lidu.  

AC REATOR klade velký důraz na A TTITUDE , se snaží neustále udržovat zdravý, pozitivní a 
dynamický postoj k životu.  

AC REATOR je à CHIEVER a P RODUCER .  

AC REATOR je řešit problémy.  

Co AC REATOR není:  



AC REATOR není naivní, a není snadné přijmout jakékoliv prohlášení, domněnka, tvrzení 
nebo předpoklad, že se mu chybí na důkaz a / nebo není rozumné ve světle svých 
vlastních zkušeností.  

AC REATOR není pověrčivá a pohrdá víru v nadpřirozeno. Bude neztrácel čas vyjádřili 
důvěru, nebo hrát hloupé hry s imaginární strašidel, duchů, bohů a démonů.  

AC REATOR není zájem v budoucnu nebo dobrých životních podmínek hliněných závodů, a 
vyhýbá závod míšení nebo jakýkoli společenský styk vůbec s nižšími bláta závodů.  

AC REATOR straní sexuální deviace.  

AC REATOR není kňučet, stěžovat, nebo si dopřát v sebelítosti, ale místo toho čelí 
problémům realisticky, dostane ke kořenům problémů a určuje jejich řešení.  

C REATIVE C REDO # 69  

C REATIVITY A G OVERNMENT  

Vláda struktura není problém. Zatím v naší víry jsme se zmínili ohromující význam vlády v 
uskutečnění naše životy a přežití naší rasy. Máme však řekl něco o tom, jakou Bílý vlády, samy o 
sobě toužíme jako vláda do budoucna, jakmile jsme likvidovat židovské mor.  

Existuje několik důvodů, proč jsme se vypracovaná na vládní struktury a nemají v úmyslu, ani v 
této knize, ani v N Povaha " S E terních R ELIGION .  

Předmětem vlády je komplexní předmět sám o sobě a bude vyžadovat několik knih 
adekvátně pokrýt.  

Bílá rasa je nejschopnější závod v celé historii ve vztahu k vládní organizace. Umění vlády, 
sama o sobě, není nevyřešeným problémem pro naší rasy. Římani účinně a efektivně 
tento problém před dvěma tisíci lety vyřešen. Oni šikovně ovládal světovou říši. Ačkoli že 
říše byla konečně po tisíci letech, rozděleny a rozebrán, nebylo to kvůli nějakému 
nedostatku vládní organizace jako takové. Bylo to hlavně kvůli další dva faktory: (a) 
Slavný římský Závod samotný vymřeli kvůli poruše reprodukovat, a (b) narušení židovské 
křesťanství. Opakuji - zániku Římské říše nebylo kvůli nedostatkům jejich zákony nebo 
vládní organizace. Jediným skutečným problémem bylo, a zůstává získání kontroly a 
udržet si kontrolu ze z rukou parazitické Žida. To není problém vládní struktury tolik jako 
řádné filozofické a náboženské postoje vůči naší rasy. To je důvod, proč důraz C hurch O 
F T HE C REATOR byla soustředěna na silné rasové náboženské vyznání. Chcete-li 
opakovat - náš první řadě problém není umění vlády, ale především rovnání z bílého 
muže " s myšlení.  

V moderní době učebnicovým příkladem modelového vlády byla prokázána pro nás Hitler ' s 
národně socialistické vlády. To bylo nejvíce konstruktivní, tvořivý, nejmilovanější a 
nejúčinnější vlády svět kdy poznal. Chceme-li znovu naučit umění vlády, všechno, co 



musíme udělat, je studovat jejich organizace a použít ji jako výchozí bod pro další 
zlepšení.  

Nejsme dogmatické o vládní struktuře samo o sobě a pokud jde o to nikoliv jako obsazení 
zamrzlé v betonu pro všech dob, ale životaschopný, rostoucí organismus, který je 
předmětem změn a zlepšení jak čas kráčí dál.  

Vzhledem k tomu však, že budoucí sociální struktura bílé rasy, jak to vidíme budou integrovány 
a kombinoval s jeho náboženské vyznání, existuje několik základních myšlenek chceme, aby 
bylo zřejmé.  

Nejlepších zájmů bílé rasy. Jak jsme již několikrát řekl dříve, nemáme zájem na štítcích pro daný 
typ společnosti, ve které žijeme. Nemáme zájem na obraně žádnou konkrétní štítek, který byl 
použit v předchozích vládních a ekonomických systémů, ať už jde pod jménem demokracie, 
republicanism, socialismu, kapitalismu volného podnikového systému, nebo cokoliv jiného. 
Většina z těchto myšlenek byly vynalezeny Židů a využívány jimi zneužít a zničit bílé rasy. Takže 
pojďme uvést zásadní víru na vládu z hlediska C hurch O F T HE C REATOR :  

Máme zájem pouze o tento druh organizované společnosti, která bude nejlépe sloužit zájmům 
bílé rasy.  

Obecněji řečeno, tento druh organizované společnosti zahrnuje nejen vlády, ale i náboženství, 
vzdělání, genetika, ekonomie, zdravotnictví, vědy a technologie, životní prostředí a každý jiný 
faktor, který ovlivňuje pohodu bílé rasy.  

Základní. Předpoklady Mít stanoveny tyto obecné zásady, budeme C REATORS Envision další 
následující předpoklady pro životaschopný a efektivní vládu nepřínosnějším s nejlepšími zájmy 
Bílé budoucí společnosti:  

Taková vládní struktura musí být prostoupena odshora dolů s rasovým hlediska - tedy to, co 
je nejlepší pro bílé rasy.  

Jak jsme již bylo uvedeno v N Povaha " S E terních R ELIGION , musí počítat každá smysluplná 
organizace ztělesňují princip vedení.  

Krédo a filozofie vlády nesmí být odlišná od naší náboženské výhledu. Naopak, náboženství 
a vlády musí být harmonizovány tak, aby splynuly do jedné a téže funkce, a to sloužící k 
nejlepším zájmům bílé rasy. Protože se jedná o tak bude organizační struktura obou 
rybina k místu, kde dva jsou k nerozeznání.  

Považujeme celé této malé planetě Zemi jako jedinému domov bílé rasy a to je naším 
dlouhodobým cílem pro bílé rasy se usadit a obývají všechny hodnotné oblastí této 
planety. Naším cílem je tedy promítat celosvětového programu, nikoli na úzce dělící 
nacionalistického hlediska, kde je jeden bílý národ postavil proti druhému. Je tedy v 
našem zájmu, aby pomohl (a) každý národ osvobodit od židovského morem, a (b), 
jakmile se nám podařilo přitom navzájem spolupracovat v kolonizovat a vyřízení těchto 
benigní a dobročinné oblasti této planetě Zemi.  



Stejně jako považujeme za univerzální systém měr a vah (tedy metrický systém), jako 
zásadního přínosu ke všem naší bílé rasové společnosti, tak také udělat považujeme za 
univerzální jazyk (konkrétně latině) jako hlavní přínos sjednotit a usnadnit komunikaci s 
naši lidé na celosvětovém měřítku. Vzhledem k tomu, obrovské pokroky v technologii, 
komunikace a cestování dělají tento menší a menší svět, předpokládáme den, kdy 
celosvětová White společnost bude také mít prospěch z univerzální prostředek výměny, 
spíše než více Babylon posouvání měn.  

Ten aspekt vlády Římané neměli efektivně řešit v Imperial formě vlády byla otázka 
nástupnictví. Převod císařů nebyla ani dobře plánováno, ani není hladké. Stejně tak byly 
co nejlépe kvalifikovaní muži určené k úspěchu. Příliš často posloupnost byla provedena 
až po krvavé občanské válce.  

Posloupnost mohou být vyřešeny. Všechny tyto problémy byly zbytečné. Nemáme důvod 
zdiskreditovat princip Leadership, protože byl tento problém nevyřeší Římany. Existovalo 
několik důležitých důvodů, proč to nebylo řešené v té době: (a) V době, kdy říše vznikla Židé byli 
již nyní významným ničivé síly v Římě. (b) Brzy potom Židé začali podporovat křesťanství, což 
dále urychlí rozpad římské společnosti. (c) Po prvním století našeho letopočtu, římské závod 
jako takový byl téměř zaniklý, nahrazena cizí potomky otroků. (d) Podobně, jen hrstka z prvních 
císařů byli Římané, zbytek z nich byli všichni cizinci.  

V důsledku mnohorasovou, mongrelized společnosti, do příchodu křesťanství a židovského 
rušivého vlivu, Říše nikdy neměl šanci. Žádná forma vlády by měl. Jak jsem již uvedl dříve, je 
nemožné vládnout polyglot, mnohonárodnostní společnosti. Je až s podivem, že trvalo tak 
dlouho, jak to dopadlo.  

Posloupnost problém může být vyřešen. Nesmíme předpokládat, že proto, že Římané se 
nezdařilo, že problém spořádané posloupnosti je neřešitelný. Židé to vyřešil ve svých 
protokolech a je jen otázkou použití rozumu.  

V budoucí bílé společnosti, musíme vynaložit velké úsilí, aby se na toto místo v horní části vlády 
je nejen Kindle a nejkvalifikovanějším člověk k dispozici, ale že takový člověk byl důkladně 
vyškoleni v průběhu celého života na této velké a náročné práci , Musí být také vysoce 
prodchnut věnováním White rasové loajalitu. Proto navrhujeme, aby byly podniknuty 
následující kroky:  

Řada speciálně nadaných mladých mužů jsou vybrány tak, aby být vyškoleni ve speciální 
škole v vládu. To je být pokračování programu.  

Stálým orgánem starších (podobně jako kardinálského sboru) je oprávněn k výběru Leader 
(ale ne z vlastních čísel).  

Funkční být specificky ohraničené, například jeden termín je omezena na deset let, a jako 
vůdce sloužit jen jeden termín. Tímto způsobem je nejlepší energie z vybrané Leader lze 
věnovat v nejlepších letech svého života, aniž by lidé museli snášet utrpení z unenergetic 
senility, které tak často stigmatizovány monarchií světa.  



7. Nakonec vidíme celosvětový White vládu jako nevyhnutelnou.  

Worldwide týmové práce. To není přitažené za vlasy, ani radikální. Faktem je, že Židé to mají 
teď, jen jsme si to neuvědomují. Jsou řídí, využívání a zničení bílé rasy pod vedením jednoho 
světového židovského vláda právě teď, protože to je psáno, a byli více či méně, po celá staletí.  

takový jeden světovou vládu je nepovažujeme za neřešitelný problém, ale jeden z evoluce. Než 
budeme moci takovou organizaci postavit produktivně, existuje řada kroků, mezi nimi, které 
budou muset růst a rozvíjet se. Ale v dlouhodobém horizontu, s rozvojem vědy a techniky, s 
ubývající přírodní zdroje, je nevyhnutelné, aby budoucí svět, obydlený výhradně bílé rasy, se 
bude konat v duchu jednotné celosvětové vlády.  

Taková vláda opět musí být organizována společně pokynů uvedených v této kapitole, která se 
věnuje prosazování nejlepších zájmů bílé rasy.  

C REATIVE C REDO # 70  

T WO C HAPTERS C ONTINUED  

Novými informacemi. Vzhledem k tomu, psát N Povaha " S E terních R ELIGION , existují dvě 
kapitoly v této knize, kterou jsem si přejí posílit a aktualizovat s některými další informace, které 
má přijít ke mně. První z nich je kapitola o využití latinského jazyka, a druhý je kapitola o  

Mormonismus.  

* * * * *  

F ALŠÍ T HOUGHTS O N L ATIN  

Závěr posílena. Nemám žádnou normou považuji za lingvista, i když v době, kdy mi bylo osm, 
jsem měl (nouze) se již naučili dost základů čtyř jazyků, aby je mohli promluvit. Také jsem uznat, 
že ani při nejbujnější fantazii mohu být považován za latinský učenec. Nicméně mám pocit, že 
mám dobrý smysl, aby byl schopen rozpoznat dobrou věc, když ji vidím, aniž by nutně odborník 
na něm. Latina je jedna z těch dobrých věcí a rozboru výběru latinu jako nadcházející univerzální 
jazyk bílé rasy se nezměnil. To byla skutečně výrazně posílen v následujících letech, jak jsem o 
tom s dalšími bílými rasové soudruzi, Latinské učenci a bílé rasisty.  

Židů bylo zabito latinu. Za posledního čtvrt století v souladu s židovským programu vždy 
"zabíjení nejlepší," latina prakticky stalo "mrtvým jazykem", a to navzdory skutečnosti to bylo 
téměř dva tisíce let nejvyšším jazykových z svět, a ne člověk erudice mohl tvrdit takový, aniž by 
se dobře vyznají v latině. Dnes jsou naše židovské univerzity klesly jako je předpokladem i v 
zákonech nebo medicíně.  

Jedinečná příležitost. To nám dává jedinečnou příležitost k úplnému upravit a zdokonalit tento 
skvělý jazyk, i když je v tomto současném stavu limbu. Vzhledem k tomu, latina byla, a věřím, že 
stále je největší ze všech jazyků, nicméně má vlastní v něm mnoho nedostatků. Jsou to 



pravděpodobně méně než v jakémkoliv jiném jazyku, ale jsou tam pořád. Dalo by se výrazně 
zlepšit na struktury celého jazyka, měli bychom nastavit svou mysl na to.  

Zbytečně komplexu. K dispozici jsou v latině, například, pět, šest poklesy konjugací. K dispozici 
jsou nepravidelné podstatná jména, heterogenní podstatná jména, heteroclite podstatná 
jména, řecká podstatná jména, a pak tam jsou výjimky všechny z nich. K dispozici jsou 
nepravidelná slovesa, tam jsou nepravidelné zájmena. Některá slova jsou zbytečně dlouhé a 
těžkopádné. Tyto číslovky po deseti se poněkud neohrabané. Celá gramatická struktura a 
syntaxe je mnohem složitější, než to bude nutné.  

Bezúčelně. Teď si uvědomuji, že to vše může být (a byl) překonat opakovanou vrtání, vrtání, 
vrtání. Ale proč třeba zbytečné komplikace být vyvolána, když již neplní účel? Například, proč 
potřebujeme pět skloňování, když jeden bude dělat stejně dobře? To bylo účtováno proti čínské 
(například), že Ztuhli v jejich kulturní rozvoj, protože jejich psaní a jazyk byly tak složité. Zda toto 
je pravdivé nebo ne, nemohu říci, i když moje teorie je, že byly aktualizovány před 4000 lety, 
kdy Bílý muž nastěhoval a dramaticky zvýšil jejich kulturní úrovně, ale byl stagnovala, když byly 
bílé geny ředí v moři domorodci v průběhu staletí. Ale to je jiný příběh.  

Stručnost, přesnost. Jde o to v dnešní době vybuchující komunikací je stručnost, jednoznačnost 
a přesnost jazyka je důležitější než kdy jindy. Jistě současná existence Babylon jazyků mezi bílé 
rasy je obrovský handicap. Je to zbytečné překážka v komunikaci mezi naší bílé rasové Soudruzi 
po celém světě. Je také zdrojem tření a divisiveness v rámci jednotlivých zemí, jak v Kanadě a 
Belgii, například, a mnoha dalších zemích. Je zdrojem tření a divisiveness mezi jednotlivými 
zeměmi. Takže můj závěr, že jsme slavnostně univerzální jazyk bílé rasy po celém světě je ještě 
silnější než dnes, když jsem psal N Povaha " S E terních R ELIGION .  

Využijte této příležitosti. Mé další návrh je toto: Teď, když latina je prakticky mrtvý jazyk (díky 
Židů) máme jedinečnou příležitost předělat jazyka jej přepracuje, zjednodušit ho, modernizovat 
jej, aby zahrnovala všechny nové slova (například radar, televize, letadla, atd), které Římané 
neměl, a aby vysoce funkční a praktický jazyk, aniž by nutně odizolování nic ze své krásy. Být 
prakticky nevyužity, taková změna by způsobila velmi málo nebo žádné přerušení.  

Latin Sine Flexion. Chápu, že podobný úsilí již bylo v předchozí části tohoto století, a že 
zjednodušený latinský s názvem Latin Sine Flexion byl vyvinut. Nicméně, jsem nebyl schopen 
dostat nějakou další informace o tom na tomto místě a nemají tušení, kdo to udělal nebo jak 
dobře to bylo provedeno. Bez ohledu na to, věřím, že takový důležitý podnik by měl být hlavní a 
důkladné podnik a ne povrchně hotovo.  

Komise ze dne učenců. Moje představa je, aby svolat sjezd učenci podobný komise, která 
shromáždila v roce 1611 a vytlučen verzi Kinga Jamese z anglické křesťanské bible. Udělali 
skvělou práci Vzhledem k použitému materiálu, který měli s ním pracovat. S bohatstvím vědců a 
lingvistů máme dnes k dispozici a s přidanou zkušeností z komunikace a množství jazyků, měl by 
být nesmírně obohacující úspěch. Dokonce i moderní počítače mohou být využity a přinesl do 
hry. Z takové smlouvy bych očekával přijde komplexní latinský slovník podobný našemu 
velkému Webstera, který by pak byl autorizovaným textem. Také strukturovaná by být 
komplexní latinské gramatiky, které by pevně stanoví konečný pravidla, která je třeba dodržovat 
od nynějška jasně, jednoduše a logicky.  



Trvalé jazyk pro bílé rasy. Konečným výsledkem by měl být hladce organizovaný jazyk, ale 
moderní vychází z původního klasika všech dob. Měla by mít gramatickou strukturu, která by 
neměla být sužován zbytečných složitostí, nebo komplikací, výjimek a nejasností. Bylo by 
nejlepší jazykem všech dob, vědecky navržen pro moderní doby, ale nese s sebou všechny 
tradice, krásu a kulturu starověkého Říma a intervenující kulturu bílé rasy.  

* * * * *  

Přepnutí na metrický systém. I když hovoříme o univerzální jazyk pro bílé rasy, chci rovněž 
naznačují, že my v Americe přijala metrický systém měr a vah tak rychle a bez průtahů, jak je to 
možné. Myslím, že je absurdní, že Amerika je především technický národ na světě, by přesto 
měly krátit spolu se starým neohrabané a zastaralého britského systému liber. a palce. Myslím, 
že Židé jsou úmyslně oddálit přechod tak dlouho, jak je to možné jen proto, aby hodit další 
překážky v našem zahraničním obchodu a naší vnitřní pokrok.  

Výhody Věčný. Opět tam jsou ti, kdo tvrdí, náklady a narušení přechodu by bylo neúnosné. 
Tento argument není platný. Jiné národy se podařilo učinit hravě. Stejně jako provozování lodní 
negry zpátky do Afriky, byla by to jednou náklady, avšak přínosy by byly věčné.  

Ještě před 40 lety, když jsem studoval inženýrství na univerzitě jsem vyzval profesory pomáhat 
tlačit přechod a nahlas uvažoval o tom, proč jsme byli stále trmácet spolu s takovým nemotorný 
systému. Je to pro mě těžké uvěřit, že už v roce 1980, jsme stále s tím nenadělají.  

Lepší bílý svět. To je univerzální metrický systém udělá pro Bílý světě v oblasti vědy a obchodu, 
doufáme, že univerzální aerodynamický Latinský jazyk bude dělat v komunikaci.  

1 th 

  Nyní známý jako Burkina Faso ke dni 4. srpna 1984.  

* * * * *  

O RIGINS O F M ORMONISM  

Kdo napsal Knihu Mormon. Druhá kapitola v E terních R ELIGION N Povaha "S že  

Nedávno jsem narazil na s některými dalšími důležitými informacemi, je ten, na  

Mormoni. Když jsem si přečetl Knihu Mormon a stručně ho do N Povaha "S E terních R ELIGION 
jsem vyjádřil své rozpaky, proč by Joseph Smith vymyslet takovou bezútěšnou, rozvláčný a 
nepřirozenou historii o některých neexistujících lidí jako to udělal ve své knize. Celý příběh byl 
tak divoký a nepravděpodobný, a pokud můžu říct, sloužil žádný smysl, morální, etické, 
inspirativní nebo jinak.  

Zaznamenal v nedávno vydané knize. Teprve v posledním roce, zastánce naší církve mi poslal 
knihu s názvem Kdo opravdu napsal knihu Mormon? To bylo napsáno tři vědců a výzkumníků, 
jeden z koho, Wayne L. Cowdry, je ex-Mormon a přímý potomek Oliver Cowdrey. Ten byl 



jedním ze šesti zakladatelů Mormonism. Časná Cowdrey byl také písař, který vzal diktát od 
samotného Joseph Smith, když on byl údajně překládat zlaté tablet s pomocí svých kouzelných 
skal "Urim a tumim."  

Vysvětlovat hodně o počátcích "posvátných knih." Tyto tři moderní pánové šli do značné 
množství historického bádání o posvátné knihy mormonské církve, která kromě Knihy Mormon 
zahrnovat i "velmi drahou perlu" a "Nauka a smlouvách. "Ten příběh vyprávějí o tom, jak Book 
of Mormon přišlo být písemná, je velmi zajímavá, ve skutečnosti mnohem víc vzrušující než 
knize Mormon samotného. To jde dlouhá cesta k vysvětlení, jak Joseph Smith chytili příběhu 
takových podivných lidí jako Jaredites na straně Nephites a LamanitÛm a celé podivné, pestré 
posádky. Moderní příběh původů Mormonism také jde dlouhá cesta k odpovědi na otázku, 
která až dosud zůstala nezodpovězena v mé mysli.  

Napsal Solomon Spalding. Odpovědí je, že Joseph Smith nepsal Knihu Mormon vůbec. Původní 
příběh byl napsán jako kus fikce, jako historický román, muž jménem Solomon Spalding (1761-
1816). V té době napsal jeho rukopis Spalding byl vysloužilý ministr Congregationalist, již ve 
špatném zdravotním stavu a v poněkud špatné finanční tísni. Byl to jeho naděje, že se obrátí na 
psaní, že by byl schopen prodat své příběhy, a tím napomoci rodinné finance.  

Rukopis nalezen. Jeho první pokus byl experimentální román s názvem rukopis Story. Předtím 
on dokonce dokončil to, že opustil tento první pokus a používá to, co se naučil od něj připravit 
nový román s názvem rukopis Nalezen. To dokončil a pokusil se prodat tisková obchod v 
Pittsburghu (kde žil v té době), aby pomohla splatit některé ze svých montážních dluhů.  

Není Worth tisku. Naneštěstí pro Spalding, tisková shop, (volal Patterson Print Shop) neviděl 
dost komerční zásluhy v jeho rukopisu opravňovat riskovat své peníze za tisk ní. Nabídli tisknout 
rukopis, pokud Spalding by za to zaplatit, ale Spalding neměl peníze. Tak to prostě tam ležela 
celá léta. Spalding mezitím zemřel 20.října 1816.  

Enter Sidney Rigdon. Stalo se, že tam žil mladíka jménem Sidney Rigdonovi v této oblasti, kteří 
měli přítele, který pracoval u Patterson tiskárně. Nějak Rigdon sehnali rukopisu, vzal ji domů a 
přečtěte si ji. Rigdon fušoval do náboženství, a najednou byl vysvěcen ministr Baptista, ale to 
bylo krátkotrvající. On byl exkomunikován 11. října 1823, pro výuku nepravidelný doktríny. 
Během této doby on se setkal s Josephem Smithem. Rigdon pak se připojil k Campbellites a 
dělal jeho vlastní verzi své zprávy za chvíli.  

Joseph Smith. V roce 1823 Joseph Smith byl mládí 18 kdo byl náchylný k nějaké podivné 
dovádění a měl poněkud nechutnou pověst ve své komunitě. Byl nevzdělaný, hrubý, špatně 
oblečená. Od svého raného dětství měl pověst říká divoké a podivné příběhy, někdy s velkým 
přesvědčením. On také měl pověst za to, že vzhledem k viděním a kopání po okolních kopcích v 
noci se snaží najít zakopaný poklad. Měl několik škrábanců se zákonem a dne 20. března 1826 
byl usvědčen z poplatku, který použil podvodných prostředků (sklo vypadající) podvést peníze z 
oběti jménem Peter G. Bridgman. Vzhledem k tomu, ze Smithova rané zvláštností vidět "vize" 
ve skle nebo kameny (nebo to aspoň tvrdil) byl znám jako "Peepstone Gezeru." Jedna věc Smith 
měl pověst ještě jako teenager a mladým člověkem a bylo to byl agresivní sukničkář, zvláštnost, 
která silně přetrvával až do konce svých 39 let.  



Rigdon, Smith spojují síly. Takové byly vlastnosti a pověst budoucí zakladatel mormonské 
náboženství, když přišel do styku s Sidney Rigdon. Ten, který byl nestabilní kazatel a náboženský 
fanatik, bylo již v držení Spalding rukopis našel a bavil nějaké divoké představy o jeho použití 
jako základ pro nové náboženství. Do tohoto spikleneckým kruhu vstoupil další čtyři muži. Jeden 
z nich byl Oliver Cowdrey, předek jednoho z autorů moderní knihy, kteří opravdu napsal knihu 
Mormon? Dalším byl Martin Harris, který financoval první tisk Knihy Mormon v roce 1830, 
úspěch, skutečný autor, Solomon Spalding nikdy nemohl dovolit.  

Založení kostela Svatých posledních dnů. Je zřejmé, že chemické složení skupiny bylo tak akorát. 
Zda myšlenka formulování nové náboženství z Spalding rukopis pocházel Rigdonovi nebo se 
Smithem, nebo zda se spikli společně, není jasné, a to opravdu není důležité. Bylo rozhodnuto, 
že Joseph Smith, protože jeho plynnost z jazyka, by měl být svatý muž. Na tomto chatrném a 
podvodné základě ukradené román Solomon Spalding, který má v úmyslu jen jako fikce, byla 
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oficiálně založena 6. dubna 1830 a které byly později 
ten rok.  

Diktovat zpoza opony. V předchozím roce Joseph Smith seděl za závěsem a údajně s pomocí 
svých "magických skály" překládal neexistující jazyk z neexistující "zlaté desky" diktovat k 
jednomu ze svých zákoníků. Měl dobrý důvod sedět za oponou, protože on byl pouze pro čtení z 
Spalding rukopisu nalezeno, že několik biblických improvizace sem a tam, ale v podstatě 
následující text. Tyto diktované poznámky jsou nyní v archivech mormonských jako původní 
posvátných písem, s písařem (kdo vzal diktát) pro každý segment řádně zaznamenána. Tam je 
jeden segment, nicméně, který je označen jako "písaře znám." Moderní Autoři, kteří skutečně 
napsal knihu Mormon? Po dlouhém výzkumu a využití rukopisu analytiků a odborníků 
prokázaly, že tyto stránky byly ve skutečnosti součástí Solomon Spalding originálu Text v 
Spalding vlastní rukou. Zřejmě Joseph Smith unavilo diktovat z rukopisu a jen ji hodil do ", jak 
je."  

* * * * *  

Židovský vliv plíží. Když jsem psal o mormonismu v roce 1972 to mělo světovou členství 
přibližně tři miliony. V krátkodobém následujících osmi let se rozrostla další milion a půl až čtyři 
a půl milionu. Jsem stále přesvědčen, že kostel a jeho lidé jsou lepší než většina křesťanských 
církví, ne proto, že jeho podvodného víře (křesťanství je ještě více), ale protože programy, které 
sleduje od svého založení. Nicméně církev Mormon nyní příliš se stává více a více prošpikovaný 
židovského vlivu.  

Nové zjevení:. Race-směšování Koncem roku 1973 prezident Lee zemřel a Spencer W. Kimball 
stal se novým prezidentem mormonské církve. V červnu 1978 legrační věc se stala President 
Kimball na cestě do chrámu. Měl nový "zjevení" od Pána, že obrácena předchozí zjevení 
dřívějších otců církve. Pán zjevil se mu, že černoši byli teď dobří lidé a měly by být zahrnuty jako 
způsobilé pro kněžství mormonské církve. Tak další rasovou bariéru byl zbitý dole u škrtem pera 
a spolu s ním zmizela mormonské nejvíce významnou překážku k rasové mongrelization. 
Zajímalo by mě, proč dobrý Bůh v celé své moudrosti se nepodařilo spatřit světlo na toto téma 
století a půl dříve, když byl výdej vize v rozporu s tímto Josephu Smithovi a časných zakladatelů.  



Peníze, Power a další chrámy. V každém případě, mormonské církve je teď hrabání v miliardách, 
oškubávání jeho lid ještě účinněji než většina kostelů s jeho přísným desátku systému. Vlastní 
obrovský komplex bezcelních obchodních establishments- obchodních domů, bank, Ranče, 
konzervárny, rozsáhlé plochy, vlastnosti příjmy a ještě mnohem více. To staví obrovský, 
vypracovat nové chrámy stejným způsobem, že egyptští faraoni využita jejich otroky stavět 
gigantické ale zbytečné pyramidy, a asi tolik rozumu. Jak píšu to v květnu roku 1980 mám před 
sebou výstřižek z novin, který říká církev Mormon v slaví své 150. narozeniny, je "odhalující" 
plánuje postavit sedm nových chrámů celou cestu z Buenos Aires, Argentina; Papeete, Tahiti; do 
Nuku'alofa, Tonga; na Apia, Západní Samoa.  

Mormonismus nejenže pryč mezinárodním s ránou, ale to také pryč mnohonárodnostní. Nyní 
přijal nový potenciál téměř čtyři miliardy bláta lidí, mezi nimiž se může obracet na víru.  

Žádné Obrana proti Židům, Race-míchání. V každém případě to již není obrana proti racemixing. 
Chcete-li číst její literaturu má zvláštní zlatíčko příbuznost s Židy, hrdě zaznamenávat, kolik mají 
společného, protože oba měli v minulosti tolik pronásledování, nejsou oni?  

Závěr. Je to můj závěr, že stejně jako křesťanských církví, Mormonismus je nyní pod skrytou 
vlivem Židů a nemá žádnou další obranu proti nim nebo proti rasového směšování. Je to ve 
skutečnosti oškubávání své členy a vlastně napomáhání Židy ve stejném modelu jako 
křesťanských bratranců, snad jen efektivněji dělat.  

Zvláštní podobnost. Je to moje další pozorování, že existuje zvláštní podobnost mezi drogovými 
trhovců a strašák trhovců. Obě se prodávají únik od reality () pro studené, tvrdé měně. Odnést 
peněžní stimul z obou raketu a jak s drogami trhovců a trhovců strašidla-in-the-sky by z 
podnikání v krátké době.  

C REATIVE C REDO # 71  

Q UESTIONS AND A nswers O C REATIVITY  

Pokud byste měli shrnout cíle svého náboženství, C REATIVITY, v jedné větě, co by to bylo?  

Tento cíl by byl: přežití, expanze a Rozvoj bílé rasy.  

Proč je to tak důležité?  

Je to otázka priorit. Naše náboženství je založena na nejvyšší ze všech pravd: The 
věčných zákonů přírody. Příroda řekne každý druh rozšířit a modernizovat sebe 
až do krajnosti svých schopností. Vzhledem k tomu, bílá rasa je nejlepší výkon 
Nature 's a protože zahrnují bílé rasy, tam může být stěží jakýkoli jiný cíl, který 
dokonce srovnává na významu.  

No není t vaše náboženství založeno na nenávisti?  



Ne, naopak, je založena na lásce. - Láska k bílé rasy Kromě toho, že na základě 
věčných zákonů přírody, C REATIVITY dále vychází z poučení z historie, na logiky a 
zdravého rozumu.  

Ale že jo nedílnou část svého náboženství nenávidět Židy, černochy a jiné barevné lidi?  

Je pravda, ale pokud máte rádi a chtějí se bránit těm, které máte rádi - svou vlastní 
rodinu, svou vlastní bílé rase, pak nenávidět pro vaše nepřátele přichází 
přirozeně a je nevyhnutelný. Láska a nenávist jsou dvě strany téže mince. Jen 
pokrytec a lhář půjde do boje proti svým nepřátelům hlásající lásku.  

Ale nedává 't křesťanského náboženství Teach lásky a porozumění, ve skutečnosti, milovat 
své nepřátele, a přesto to přežil?  

Křesťanské náboženství je dobrým příkladem, když hovoříme o lháři a pokrytci. 
Zatímco mluví o lásce, dějiny křesťanského hnutí ukazuje, že jsou jako brutální a 
brutální divoce honit své nepřátele, označit je jako "kacíři" a pálení je v sázce, 
mučit a zabíjet je, stejně jako židovští komunisté today. Byla křesťanská církev 
tak silný, dnes jako to bylo před 400 lety, stále by se to dělá. Během různých 
Inkvizice, organizované křesťanské církve zabity miliony vlastního druhu za to, že 
nepodstatné rozdíly náboženské mínění. Zabili křesťanské protivníky otevřené 
války, u stojanu, spálením v sázce a dalších grizzly a hrůzné prostředky. Ve 
skutečnosti jsou křesťané v průběhu staletí zabil a mučil tisíckrát více svých 
fellowChristians, než Římané kdy udělal ve svých údajných perzekucí.  

Ale jsem nebyl to děláno lidí, kteří nebyli po křesťanství 's učením lásky?  

Protože tyto vraždy, mučení, pronásledování a byly provedeny na nejvyššími vůdci a 
orgány různých církví samy o sobě, jako papežů, Zwingli, Luther, Calvin, atd, 
musíme předpokládat, že učení křesťanství, které v nejlepším případě jsou 
nejasné, rozporné a pokrytecké, musí být zodpovědný za výrobu těchto druhů 
lidí, a tento druh šílenství. Ale pokud bychom se obrátit na Novém zákoně 
najdeme sám Kristus výdej takové nenávistné radu jako například u Lukáše 
14:26: "Chce-li člověk přijde ke mně, a ne nenávidět svého otce a matku a ženu a 
děti a bratry a sestry, ano i jeho vlastní život také, nemůže být mým učedníkem. 
"   Co idiotský a destruktivní radu!  

Co je tedy pozice C REATIVITY 'S o lásce a nenávisti?  

Sledujeme věčný moudrost přírody 's právními předpisy, které jsou zcela opačný k 
sebevražedným učení křesťanství. Zatímco křesťanství říká: "Milujte své 
nepřátele" a nenávidět svůj vlastní druh, říkáme pravý opak. Říkáme, že s cílem 
přežít, musíme překonat a zničit ty, které jsou hrozbou pro naši existenci, a sice, 
našich smrtelných nepřátel. Zároveň se zasazujeme lásku a ochranu pro ty, které 
jsou blízké a drahé pro nás - naši rodinu i náš vlastní závod, který je rozšíření 
rodiny.  



Jak se to liší od křesťanství?  

Křesťanství učí milovat své nepřátele a nenávidí svou vlastní druh, učíme pravý opak, 
totiž nenávidět a zničit své nepřátele a miluj svého vlastního druhu.   Zatímco  

Křesťanství učení je sebevražedné, naše víra přináší ty nejlepší tvůrčí a konstruktivní síly tkvící v 
bílé rasy. Zatímco křesťané jsou ničitelé, my jsme stavitelé.  

Co myslíš tím křesťanství je ničitel?  

Křesťanství učí takovou ničivou radu jako "milujte své nepřátele", "prodat všechno 
co máš a dát to chudým", "odolat ne zlo", "soudit ne", "nastavit druhou tvář." 
Každá osoba, která následovala takový sebevražedný rada by brzy zničit sebe, 
svou rodinu, svou rasu a svou zemi.  

Pokud je křesťanství jako destruktivní, jak říkáte, že je, jak si vysvětlit skutečnost, že přežila 
téměř 2000 let?  

Neštovice přežila déle, než to, ale škoda to spáchal na své oběti bylo zničující. Stejně 
tak víra a církev přežila téměř 2000 let, ale hrozná škoda, že se zpracovaný na 
bílé rasy je opět něco jiného. Primárním cílem Židů v spřádají křesťanství bylo 
zničit své smrtelné nepřátele, římskou říši. V tomto oni byli úspěšní za jejich 
nejdivočejší sny. Před dvěma tisíci lety, před příchodem křesťanství, římská Říše 
dosáhla neuvěřitelně vysokou úroveň civilizace, umění, literatury, právních 
dávání, výstavba silnic, jazyka, a desítky dalších oblastech, které jsou 
charakteristickými znaky pokroku v White Man 's civilizace. Počínaje vlády 
Augusta Caesara, Řím si užil dvě století míru a prosperity (známý jako Pax 
Romana), nejdelší takový rozsah v historii. Jak křesťanství šířit, a další a další 
otrávené římské mysli, dobré římští občané ztratili kontakt s realitou a jejich mysl 
se klikatila kamsi do "nikdy-nikdy pozemků" z strašidel na obloze, poháněný 
strach z té hrozné mučírna, H ELL. Výsledkem byl pád římské říše a bílá rasa 
retrogressed do chaosu, barbarství a tisíc let temna. Chudoba, nevědomost a 
pověry byly na denním pořádku. Jako monstrum, křesťanská církev přivádí na, a 
vydělával na těchto utrpení. Ale kostel sám rostl tlustý a silný.  

Má C REATIVITY nevěří v posmrtném životě?  

Ne, my ne - protože neexistuje ani nejmenší náznak důkazu o jakékoliv "koláč-in-
thesky-kdy-you-zemřít," ani, díky bohu, máme věřit v "smažit-in-the-sky-, když -
Ty-zemřít. "  

Co si věří?  

S cílem získat plný rozsah a šíři naší víry, je třeba číst a studovat N Povaha "S E 
terních R ELIGION a W HITE M o" S B Pohledové.  

Co v podstatě je to víra?  



Cílem našeho náboženství, krátce, podporuje nejlepší zájmy bílé rasy, nejvyšší vrchol 
tvorby Nature očím.  

Máte "zlaté pravidlo", ve svém náboženství?  

Ano, máme zlaté pravidlo v našem náboženství, a to neshoduje vůbec s zlaté 
pravidlo všeobecně přijímaný v židovsko-křesťanské filozofie Naše zlaté pravidlo 
stručně lze shrnout takto:. To, co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší ctnost; to, co 
je špatné pro bílé rasy je konečný hřích.   Viz strana 274 E terních R ELIGION N 
Povaha 'S.  

Neříkej věříte v obecně přijímané zlaté pravidlo Nečiň druhým to, jak byste, aby oni činili 
tobě?  

Ne, ne, a důvod, proč my ne 't je, že když ji analyzovat podrobněji, stejně jako 
mnoho jiných shibboleths židovského-křesťanské Bible, takzvané Zlaté pravidlo 
nedává smysl. Citovat několik příkladů: Neměli bychom zacházet s našimi 
nepřáteli stejným způsobem, jako bychom zacházet s našimi přáteli. Náš vztah k 
našim zaměstnancům by neměla být stejná jako na náš šéf. Náš vztah k našim 
dětem by neměla být stejná jako pro naše rodiče. Náš vztah ke členům bílé rasy 
by neměla být stejná jako ke členům černé rasy, například a neměli bychom 
očekávat, že stejný druh odezvy. Čísla příkladů, které by mohly být uvedeny, jsou 
nekonečné, a při bližším analýzy, se jedná o zcela nepoužitelný princip.  

Máte ekvivalent Desatera v C REATIVITY?  

Máme šestnáct přikázání, které stanovují základní filozofii naší náboženské vyznání. 
Nicméně naše víra a náš program nejsou omezeny na těchto 16 přikázání, ale 
širší důsledky naší filozofie jsou vysvětleny ve svém celku v N Povaha "S E terních 
R ELIGION, a to je W HITE M o" S B Pohledové ,  

Na základě jakých principech si založit šestnácti přikázání?  

Jsou založeny na nejvíce pevných základech si lze představit, a sice věčné zákony 
přírody. Na straně 26 N Povaha "S E terních R ELIGION na konci kapitoly 1, máme 
uvedeny 24 postřehy a závěry z přírodními zákony. Většina našich přesvědčení, 
vyznání, filozofie, a ve skutečnosti, naše celková programu, jsou založeny na 
následujících 24 pozorování.  

Proč se omezovat svůj zájem o prospěch pouze bílé rasy? Nejsi zájem o celé lidstvo?  

Příroda nám říká, abychom se postarat o našeho vlastního druhu. My nepovažujeme 
některý z bláta závodů, aby naše vlastní druh. Mohou být poddruh nějakého 
společného předka, nebo nemusí. V každém případě považujeme bílá rasa jak 
mít vzrostla až na samý vrchol lidském měřítku, s měnícími se stupnicí po 
nelidských druhů pod námi. Negři, nepochybně jsou na samém dně žebříčku, 
není daleko nad opic a šimpanzi.  



Ale nemohla váš program být více charitativní a pomáhat ostatní rasy postupovat, zatímco 
současně podporovat bílé rasy?  

Odpověď na tuto otázku poněkud choulostivé je velice důrazný "N O!" Nemáme v 
úmyslu pomáhat bláto závodů prosperovat, násobit, a dav nás mimo omezený 
prostor této planety.  

Proč ne?  

V odpovědi na tuto otázku jsme se opět vrátit k základním přírodním zákonům, které 
ukazují, že každý druh nebo poddruh má své přirozené nepřátele, a je tam zima 
těžké životní fakt, že nejvíce smrtící nepřátelé bílé rasy jsou první . ze všech Židů, 
a sekundárně, všechny ostatní bahno rasy, kteří se ucházejí o potravinách a 
obytná plocha na této omezené planetě máme ale dva pevné možnosti: (a) 
kterékoli ze závodu míšení a sjednotila s bahenními národy světa a tím táhnout 
dolů a ničit bílá rasa, nebo s ohledem na průběh že C hurch o F T HE C REATOR 
vybral, a sice (b), aby naše vlastní závod čistá a rozšiřovat, až jsme nakonec 
obývají všechny dobré pozemky tato planeta Země.  

Nebylo by t to znamenalo konfrontaci, ve skutečnosti, krvavá lázeň, ve kterém bílá rasa by 
mohla být zničena?  

Ne nutně. Jedná se o program C hurch O F T he C REATOR budou rozšiřovat bílé rasy 
a udržet tlačí do závodů bláta, aniž by nutně nezapojuje se do žádných otevřené 
války nebo aniž by nutně zabíjení kohokoliv. Přitom jsme se podle stejného 
principu jako kolonizace a západní expanze amerických pouze. Během této 
skvělé a produktivní epoše bílé rasy, jsme stále expandovat na západ a kupředu 
usazením pozemky, které byly obsazeny podřadné lidské sub- druh, jmenovitě 
Indů. Je pravda, že tam byly některé drobné střety, ale tam nebyla žádná 
otevřená válka o vyhlazení. Kdyby Amerika vykonávána není tento program tlačí 
kupředu a vytěsnění indická, nikdy bychom si vybudovali tuto velkou pevnost bílé 
rasy, které dnes nazýváme Ameriky. To je skutečný americký způsob a my o C 
hurch O F T HE C REATOR rozšiřují americký způsob v celosvětovém měřítku.  

Ale že ano 't tento krutý a nelidský?  

Ne to není. Je to jen otázka rozhodování o tom, zda byste chtěli mít svůj vlastní 
budoucí potomstvo krásné, inteligentní Běloši přežít a obývají tuto zemi, nebo 
zda byste raději vidět je ponořena do floodtide bahenních závodů. Ve druhém 
případě, všechny krásy, kultura a civilizace by zmizet. Čím více budeme pomáhat 
závodů bláta rozšířit a znásobit, tím více jsme okrádání naše vlastní budoucí 
generace potravin, prostoru a existence na této planetě Zemi. Kromě toho 
bahenní závody dělají se nám, že právě to, co v současné fázi dějin. Mají surově 
vyhnali a zabili bílé populace v mnoha zemích Afriky, a mohu dodat se 
schvalováním a pomoc Židů a bílé zrádci. Náš židovský řízené vláda tady v 
Americe je podporovat rozvoj a šíření negry ve Spojených státech, a smršťování 
bílé populace tak, že v několika generacích prakticky všichni ve Spojených státech 



bude buď úplně černé, nebo mongrelized. Je s podivem, opravdu, že krvácející 
srdce, kteří jsou tak obavy o přežití bláta závodů se zdají být zcela lhostejný o 
mongrelization a zničení bílé rasy, což je proces, který je nyní děje před našima 
očima.  

Ale ve své knize, N Povaha "S E terních R ELIGION, nejsi vlastně obhajovat vyhlazování Židů?  

Nikde v naší knize budeme někdy naznačují zabíjení kohokoliv. Náš program je 
prostě sjednotit bílé rasy pro vlastní přežití a ochranu, expanze a povýšení. Je to 
proto, že bílá rasa má zjevně porušil zákony Nature 's pohledy po jeho vlastní, a 
hloupě a pošetile je naopak dotován expanzi a pro1iferation našich nepřátel, 
zástupy bláta ras, že jsme nyní na kolizním kurzu s katastrofou , My C REATORS 
zastánci, že bychom zastavit toto bláznovství dotovat naše nepřátele, a nechat je 
posunout pro sebe, a my se postaráme o naše vlastní.  

Ale wouldn 't to znamená pokles a možná vyhlazení barevnými závody?  

Možná by, ale to není naše odpovědnost, ani je to náš dělá. Příroda se rozhodl, že 
každý druh na tváři této země je zapojena do boje o přežití podle svých vlastních 
zásluh v konkurenci s každých dalších druhů. V žádném případě v žádném druhů 
v přírodě, dělá silnější a všechno základní druhy dobrovolně držet se zpátky a 
pomáhají dotovat slabší a podřadný druh takže podřadný druh mohl ho dav z 
povrchu zemského. Žádné jiné druhy, to znamená, že kromě bílé rasy, se pošetile 
zapojit se do tohoto druhu pošetilé filozofie. My C REATORS říci, že to je 
sebevražedné a že musíme drasticky změnit náš kurz. Každý jedinec, dříve či 
později zemře tak jako tak, ale je to otázka přežití našeho vlastního druhu, 
našeho vlastního druhu, který nás zajímá. Vzhledem k tomu, že není dostatek 
půdy, potraviny a substance k podpoře stále vybuchuje hordu hliněných závodů, 
zásadní otázka, jak jsme uvedli dříve, než je: chceme, aby naše vlastní druh 
přežít, nebo chceme sebevraždu našich vlastních budoucích generací ve světě 
zaplavena sub-lidské bláto závodů?  

Proč se používat termín "negry" ve své knize namísto vykazuje určitý respekt k černochů a 
volat je "černoši" místo?  

Jedná se o úmyslný výběr slov. Jak jsme se uvést na straně 49 v N Povaha "S E terních 
R ELIGION, máme-li na bílé rasové nadřazenosti pak musíme přestat dávat jim 
úvěr a respekt, které nevydělal, nezasloužíš, a nikdy udělal. Opět platí, že je to 
velmi podivné, že ti samí lidé, kteří jsou tak setkávají negři nedostávají jejich 
"náležitou úctu" jsou zcela lhostejný o zlých, neodůvodněných útoků negry a 
dalších bahenních závodů na bílé rasy a nebude hnout prst při obraně svého 
vlastního druhu. Zdá se, že to považuje za naprosto správné, že negři by měli být 
loajální k jejich rasu, Židé by měli být loajální k jejich rasu, ale když bílý muž je 
požádán, aby ukázat loajalitu ke svým vlastním závodě, je okamžitě odsoudil, 
dokonce i členy ze své vlastní rasy, jako rasista, fanatik, nacista, a mnoho dalších 
hanlivý Smear slova, že Židé vymysleli.  



Proč se vyčleňovat Židé, kteří koneckonců tvoří méně než jedno procento světové populace 
jako No. 1 nepřítelem?  

Existuje mnoho dobrých a pádné důvody, proč se Žid si to zaslouží zvláštní 
vyznamenání. (a) židovské rasy, spojených přes jejich Mosaic náboženství po 
tisíce let, byl po mnoho staletí, a je dnes nejsilnější závod na tváři země. (b) Jsou 
nejen kontrolovat sdělovací prostředky, televizní sítě, noviny, peníze na světě, 
jak ve Spojených státech, ale díky takovým výkonem, ale také ovládat vlády 
světa. (c) se ve skutečnosti řídit většinu nervových center moci v této zemi a na 
celém světě. (d) bylo jejich odvěký cíl, a to nejen po celá staletí, ale tisíciletí, 
strhnout, mongrelize a zničit bílé rasy. (e) Oni byli velmi úspěšní v tom to. Z toho 
lze vyvodit, že se jedná o nejnebezpečnější hrozbou pro další přežití bílé rasy.  

Vzhledem k tomu, tvrdit, že vaše cíle nezahrnují zabíjet Židy, jen to, co navrhujete?  

Je naším cílem vyhnat Židy ze síly a nakonec vyhnat z našich břehů zpět do Izraele 
nebo jakékoliv části světa se rozhodnou žít v jako země své vlastní (možná i na 
ostrově Madagaskar), aniž by okrádá ostatní lidi jejich založena zemi.  

Jak se vám navrhnout, jak to udělat?  

Sjednocením a organizování bílé rasy, a skrze víru a programu C hurch O F T HE C 
REATOR. Kázáním a podněcování k rasové loajality mezi našimi vlastními Bílé 
rasové Soudruzi a dělat je vědoma své hrdé a nádherné dědictví, věříme, že 
dokážeme mobilizovat plný výkon bílé rasy a PŘÍNOSU R eGain C ONTROL OF O 
UR l á da a O UR O WN D ESTINY. Poté, co jsme udělali, že mnoho, jsme 
přesvědčeni, že boj proti Židům, negry a bláta závodech na světě je tak dobré, jak 
vyhrát. Jen distribuci deset milionů kopií N Povaha "S E terních R ELIGION a to, W 
HITE M o" S B Pohledové, by dal nám dobře na cestě k vítězství.  

Neříkal Hitler se snaží dělat to samé a to nepodaří?  

Existuje 500 milionů Běloši na obličeji této planety. Organizovány a sjednotil tvoří 
úžasnou sílu, která by přemoci ostatní národy na světě, jmenovitě závodů bláta, 
v jakékoliv soutěži, nebo v jakékoliv demonstrace síly. Zatímco Hitler 's program 
byl podobný tomu, co navrhujeme, jsme se naučili od svých neúspěchů a udělali 
několik významných změn. Zatímco Hitler podporoval a obhajoval 
Pangermanismus, jmenovitě německý lid jako jádro své politické hnutí, my, na 
druhé straně vypovědět  

Nacionalismus jako umělou překážku a rozdělující síly bránící sjednocení bílé rasy. Jsme 
podporovat a prosazovat začlenění všech dobrých členové bílé rasy po celém světě, a navrhují 
spojit je do jednoho pevné beranidla pod prapory našeho náboženství. Tam jsou některé další 
významné rozdíly mezi naším programem a že Adolfa Hitlera. Další podrobnosti naleznete na 
stranách 290 až 316 N Povaha "S E terních R ELIGION.  



Proč si myslíte, že náboženská organizace je lepší prostředky k dosažení těchto cílů, než 
politické strany?  

Existuje několik důvodů, proč jsme přesvědčeni, že musíme mít náboženský základ 
spíše než politické strany, aby tuto práci. (a) náboženství zahrnuje jen asi každý 
aspekt lidí životě - ekonomie, morálky, celní, právo, státní správa, školství, 
eugenické a především v našem náboženství, přežití, expanzi a rozvoj naší vlastní 
rasy. (b) politická strana na druhé straně, má mnohem užší základnu. (c) Politika 
má slabší přitažlivost pro loajalitu jednotlivce očím. (d) Náboženství na druhé 
straně, má mnohem hlubší a hluboký vliv na celou dobu jeho životnosti. (e) 
Kromě toho, historie ukazuje, že náboženství mohou a dělají trvat tisíce let, 
zatímco prakticky jakákoli jiná lidská organizace, ať už je to vláda, národů, 
finanční instituce, politické strany, nebo cokoliv, jsou poměrně krátké trvání, 
některé z nich stávající za několik let nebo dokonce méně, a pak mizí ze scény. Z 
tisíců politických stran, které přicházejí a odcházejí, jen málo z nich trvala déle 
než snad padesát let a jen velmi málo déle než sto let. Na rozdíl od toho, Židů 
Mosaic náboženství trvala několik tisíc let a byl základním kamenem přežití 
židovské rasy, nemluvě o příšerně ničivé důsledky v životě a zničení jiných 
národů.  

Ale nedává 't Hitler selhání při překonávání komunismus a Židé vážně odradit vás před 
dalším pokusem?  

Vůbec ne. Při pohledu zpět na Žida s bojem proti Římanům, zjistíme, že jim trvalo 
staletí otrávit římský mysl s křesťanstvím a nakonec způsobit jejich zánik. Bylo to 
fakt, že Židé byli jednotní a kvůli jejich houževnaté vytrvalosti, která nakonec 
přivodila své vítěze. Stejně tak v boji o přežití mezi Římem a Kartágo trvalo 
mnoho válek, mnoho kampaní a více než sto let před jedním konečně se objevil 
vítěz.  

Znovu opakujeme, že bílá rasa, stále má členství 500 milionů lidí, není ani zdaleka u konce. 
Pokud se nám podaří získat jen 10 milionů kopií N Povaha " S E terních R ELIGION a W HITE M 
AN " S B Pohledové distribuovány mezi našimi rasové Soudruzi v samotných Spojených státech, 
můžeme  

zvážit boj proti Židy a negry tak dobré, jako vyhráli. To není vůbec nepřekonatelné, ani nemožné 
úspěch. Jsme odhodláni vyhrát tuto bitvu a uděláme to.  

Co považujete za hlavní potíž v výhry boj?  

Hlavní problém, který máme, není překonání negry i Židy a závodů bláta obecně, ale 
re-vzdělávat zvrácený a kroucený myšlení, který otrávil mysl bílé rasy nad staletí. 
Navzdory skutečnosti, že bílá rasa je nejinteligentnější tvor na poli logiky, 
matematiky, vědy, vynálezy, medicíny a stovky dalších tvůrčích a produktivních 
ploch, ale když přijde na otázky rasy a náboženství, bílou rasu zdá se, že musí být 
zvláštně otupen jako pod vlivem mindwarping léku. A v jistém smyslu, White 
Man ' s mysl je pokřivené, jako kdyby otráven s drogami. A to jed je propaganda, 



že Žid vnucený na bílé rasy všech těch staletích. Nejsilnější ze všech těchto 
propagandistických jedů, že pronikla do běloch " s myšlení je křesťanské 
náboženství. Takže náš hlavní problém je nahrazovat, že náboženství se rozumný 
a ekologicky rasové náboženství pro naše vlastní přežití, expanze a povýšení. 
Jakmile jsme schopni narovnat bílého muže " s myšlení, můžeme považovat naše 
problémy a náš boj tak dobré, jak vyhrát. Umístění deset milionů kopií N Povaha 
" S E terních R ELIGION a W HITE M dusičnanu amonného " S B Pohledové v rukou 
našich bílých rasové Soudruzi by bylo významným krokem v tomto směru. Co 
smlouvat, že by bylo bílé rasy!  

Jak se vám navrhnout " narovnat bílý muž " s myšlení, " jak jsi to nazval?  

Toto je nejtěžší část úkolu, ale vůbec ne nemožné. Konec konců, návrat k Adolfu 
Hitlerovi, zjistíme, že byl velmi úspěšný ve změně myšlení lidí Němce z jednoho z 
komunismu, zoufalství a sebezničení, k jednomu z zářivé kreativity, konstruktivní 
produktivitu, a re-zřízení velmi konstruktivní víra v jejich vlastních lidí. Věříme, že 
můžeme udělat totéž pro Bílé lidu Spojených států, rozšířeným propagaci a 
distribuci našich knih N Povaha " s E terních R ELIGION a W HITE M " s B 
Pohledové , a po že až se silně organizované C hurch o F T HE  

C REATOR . V případě, že Židé mohli organizovat křesťanský kostel pro zničení bílé rasy, jistě bílá 
rasa může organizovat sebe pro své vlastní přežití. Můžeme to udělat a uděláme to!  

Má C REATIVITY věřit v Boha?  

Když se zeptáte na tuto otázku, je stejně nejasná jako ptát: Věříte v " Množství X? " 
Existuje milion různých verzí " Bohem. " Tam je židovská verze - mstivý Bůh 
zajímá pouze o blaho Židů a opakovaně zabíjet a ničit Žida " nepřátele s. Tam je 
bůh Muslims, boží, tam je " milující " bůh křesťanů. Women ' s Lib říká, že Bůh je 
žena, negři říkají, že je černá. Pak je tu hokus-pokus o Nejsvětější Trojice - že 
otce, syna a svatého ducha vše v jednom. Zatímco většina z těchto verzí byla 
vymyslel člověkem, aby se na obraz lidské podobě i jiné verze, jako je kostela 
náboženské vědy, že Bůh je všeprostupující duch, jako je ether, nikoli v obrazu 
člověka vůbec. To jsou jen několik verzí z mnoha milionů. Ve skutečnosti ještě 
členy stejné náboženské vyznání se značně liší a nechat jejich představivost běžet 
na denním pořádku. Ale tam není sebemenší důkazy, které by některý z těch 
nesmyslů. Celkový součet všech těchto divokých proklamace je, že nikdo nemá 
žádné skutečnosti na podporu jejich tvrzení, a celková suma vědomostí o všech 
tzv Bohem je nulová.  

My C REATORS , tedy odmítnout všechny ty nesmysly o andělů a čertů a bohů a celý zbytek této 
hloupé spookcraft. Jdeme zpátky do reality, a zpět do věčných zákonů přírody, o kterých Bílý 
člověk má působivý fond znalostí.  

Don ' t věřit v onom buď?  



Ne, my ne ' t. Dále v křesťanských hlediska znamená H EAVEN a H ELL . To také 
znamená, že jelikož podle křesťanské etiky člověka je tak hříšné a 99 procent 
jdou do pekla, že jejich " bůh " je opravdu odporná zrůda, kteří s vědomím, každý 
detail dopředu a dozadu, pak záměrně stvořil člověka, aby mohl věčně mučit 
ohromující množství jich v obrovské ohnivé jámy, vidět je křičet, prskání, 
vypalování a grilování na celou věčnost. To je hrozné noční můra! Jedna věc, že C 
hurch O F T HE C REATOR dává našim bližním je F REEDOM F ROM F EAR O F H 
ELL . 36. jo ' ti t strach, že se nazývá ateista?  

A. Vůbec ne. Jsme si vědomi termín "Ateista" za hanlivé slovo pomlouvačné, že je. K 
Mohammedan žádný Nevěřící v jejich náboženství, včetně křesťanů, jsou nevěřící psi. Nyní 
Christian nepřijme popis bytí "nevěřící pes" jen proto, že nevěří v Mohameda. Stejně 
nepřijímáme Židů "a křesťané" hanlivé pomlouvačnou slovo "ateista" jen proto, že nevěří v 
jejich hloupé sbírce strašidel na obloze.  

Vzhledem k tomu, C REATIVITY nevěří v Nejvyšší bytosti, ani v životě na onom světě, jak 
můžete tvrdit, že náboženství vůbec?  

Máme veškeré legitimní právo k tomuto tvrzení. (a) Ústava v podstatě zakazuje 
jakýkoliv jiný orgán, náboženské, světské nebo jinak, z vymezení toho, co je, a co 
není náboženství. Stručně řečeno, pokud tvrdíte, že jste náboženství je stejně 
platný jako každý soupeř náboženství ' nároku s. (b) Jeden z Webster ' s mnoha 
definic náboženství je: " Příčinou, princip, systém principů držených s žárem, 
oddanosti, svědomitosti a věrnost hodnota považována za nejvyšší důležitosti. " 
Naše víra spočívá v budoucnu bílé rasy a naše hodnoty jsou uvedeny v N Povaha 
" s E terních R ELIGION , zvláště s IXTEEN C OMMANDMENTS . (c) Existuje několik 
hlavních náboženství, které jsou známé jako non-theistic. Mezi ně patří 
konfucianismus, taoismus, hinduismus, a mnoho dalších. Ačkoli oni obsahují 
mnoho mystiku a hokus-pokus my ne ' t oddávat, jde o to, že i oni nevěří v Boha, 
ale jsou sociálně-etické systémy, prohlašovat určité morální hodnoty. Přesto, že 
byly uznány jako náboženství po celá staletí, a právem. Existují i další pádné 
důvody, proč jsme oprávněně kvalifikovat jako náboženství, ale především by 
mělo stačit.  

Jaký druh náboženství by si říkáš?  

Naše náboženství je zakořeněn v závodě, a vychází z věčných zákonů přírody. Jsme 
tedy o rasový náboženství a přirozené náboženství.  

Máš uctívat přírodu?  

Nevíme nic uctívat, nebo někdo. Věříme, že samotná myšlenka " uctívání " je 
ponižující v nejlepším případě. To znamená, že snížení se do naprosté podrobení 
na věc, kterou uctívají, zda věc je imaginární či skutečné. V průběhu tisíce let, lidé 
byli bláznivě uctívání kočky, krávy, slunce, kameny, strašidla a duchy všeho 
druhu. Ve skutečnosti, jedna kniha tvrdí 30000 " bohové ", byli uctíváni před 
židovského " Jehovovi, " a poté bezpočet strašidla. Věříme, že se to být hloupá 



praxi kořeny v primitivní pověry a ostudnou hold-over z lidstva " s divokou 
minulostí.  

Vzhledem k tomu nevěříte v Boha a nemusíte nic uctívat, jaký je účel vaší náboženství?  

Už jsme to odpověděl v odpovědi na otázku č.2 této kapitoly a my jsme zesílen 
našich záměrů a cílů v celém N Povaha " S E terních R ELIGION a W HITE M AN ' S 
B Pohledové , a to zejména v první kapitole této sloučeniny , Ale budeme ji 
stručně uvést znovu: jsme nastavit nejvznešenější a nejvíce ušlechtilého cíle v 
lidských silách, a sice . Přežití, expanze a Rozvoj bílé rasy -li bílé rasy No není ' t 
stojí za věnování našich nejhorlivější pracuje, co je? Negři a opice? Imaginární, 
neexistující strašidla na obloze?  

V jazyce C REATIVITY , jsme dali bílou běhu na velký a ušlechtilý smysl života. Dali jsme bílé rasy 
program pro vlastní záchranu a pokrok v příštích miliónů let. Dali jsme náš vlastní závod na víru, 
kolem něhož všichni členové naší rasy mohou Rally, bez ohledu na národnost. A konečně, po 
tisíce let zmítá, divisiveness a sebedestrukce, bílá rasa má nyní smysluplnou konstruktivní 
náboženství , na kterém je možné budovat lepší svět pro sebe a jeho budoucí potomstvo navždy 
a den.  

Ale vaše náboženství nějaké morální hodnoty?  

To určitě ano. Máme zlikvidovat staré nesmyslné hodnoty považovat to za velkou 
ctnost zasvětit svůj život na neexistující strašidel na obloze. Místo toho jsme se 
soustředit na realitu a při budování lepšího života pro nás a naše potomky v 
reálném světě zde na této planetě Zemi - jediné místo, které člověk nikdy byli 
známí žít duchovně či jinak. Považujeme bílé rasy jako nejvyšší a nejvýznamnější 
hodnoty na tváři země, a přežití, expanzi a rozvoj naší vlastní rasy jako prioritu 
číslo jedna. Z tohoto důvodu, zlaté pravidlo a nejvyšší morálka v našem 
náboženství, je to, co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší ctnost, a to, co je špatné 
pro bílé rasy je konečný hřích. Při podpoře těchto morálních hodnot jsme také 
stavební inteligentnější, zdravé a krásné rasy lidí.  

Pokud se vám to ' t věří v Boha, jak si vysvětlit otázku, kdo dělal to všechno na začátku?  

To je oblíbený chyták, s níž křesťané doufají, že pasti vás. Bylo by to stejně logické, 
abychom se jich zeptat, kdo dělal boha, protože tam musel být začátek. Jejich 
sériová odpověď, je, samozřejmě, že Bůh vždy existoval. To vše dělá samozřejmě, 
je házení jedné neznámé do druhého neznámý. Můžeme také přijít s úhledný 
odpovědi a říkat, že Mandrake kouzelník dělal to všechno jeho magií. Skutečnost, 
že věc je, že nikdo neví, jak to obrovský, obrovský vesmír vůbec začala a ve 
skutečnosti, nikdo ani neví, jestli tam kdy byl začátek nebo pokud existuje ve 
věčnosti a bude existovat v celé věčnosti v budoucnosti. Vzhledem k tomu nikdo 
v současné fázi vývoje člověka a civilizace ví, jak tento obrovský a obrovský 
vesmír začal, nebo jestli tam někdy byl začátek, nenajdeme je povinností nás 
stanovit, že odpověď. Ani je to velmi důležité, přežití a blaho bílé rasy mít 
odpověď na tuto záhadu. Mnohem důležitější jsou skutečné problémy, jak sami 



sebe odpojí od zlých spárů židovského síti a pracovat pro naše vlastní přežití a 
nejlepším zájmu. Pro další diskuzi o tomto tématu najdete na stranách 196 a 197 
N Povaha " S E terních R ELIGION .  

Don ' t mít víru v něco?  

Ano, určitě ano. Naše víra je uvedena v 508 stránkách N Povaha " S E terních R 
ELIGION . Máme víru v budoucnost bílé rasy a jeho konečný triumf. Domníváme 
se, že jako nejvyšší a nejvýznamnější cíle. Faktem je, věříme v cokoli, co má 
platný a smysluplný důkazy, kterými ji dokládá. My nevěří v super-přirozený, v 
strašidel a druhé světové mimo existující vesmíru. Nedomníváme se, že ve světě 
duchů a strašidel a my určitě nevěří v židovské Bibli, který byl napsán gangem 
ležící, židovských scenáristů. Věříme, že AS KEPTICAL A já NQUIRING M IND I S N 
O V ICE . B EING G ULLIBLE A S UPERSTITIOUS I S N O V IRTUE .  

Říkáte, že věříte v něco, co je podložena dostatečnými důkazy, přesto ve své knize N Povaha 
" S E terních R ELIGION říkáte, že don ' t věří, že Kristus kdy žil. No není ' t existuje tolik 
nebo další důkaz, že Kristus žil jako Julius Caesar žil?  

Ne, tam ' není. Zatímco tam je množství důkazů k doložení život Julius Caesar, že " to 
není jediná sebemenší důkazy na podporu Christ ' s existenci v době, kdy má mít 
šel obličeji Země. Například Caesar nechal za sebou mnoho z jeho vlastních 
spisech, že školáci mohou studovat k tomuto dni, slovo za slovem. Kristus opustil 
ani slovo v písemné formě za sebou a každý citát z Bible je údajně vynesl 
nějakým reportérem, jako je například Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Ale tam 
není sebemenší autentické historické informace o kterékoli z těchto domnělých 
reportérů, a to buď. Neexistuje žádná zmínka o Kristu, nebo křesťanské hnutí 
během prvního století údajné našeho letopočtu, a to všemi autentické římskou 
nebo řecký spisovatel, nebo jakýkoli jiný spisovatel té doby. Žádný legitimní 
historik, dramatik, dramatik, básník nebo jakýkoli jiný současný kronikář Zdá se, 
že si všimli jeho existenci, kdyby to udělal, ve skutečnosti neexistuje. Zatímco 
existuje mnoho soch a bust vytesané do kamene Julia Caesara, takže víme, jeho 
přesnou podobu, tam není jediný malba, socha, poprsí nebo plastika, aby nám 
sebemenší náznak toho, co Kristus vypadal. Stručně řečeno, vzhledem k tomu, že 
je hora důkazů o historických aktivit Julius Caesar jako úspěšný generál, jako 
konzul, jako císař a mnoha dalších skutky historie, která vykonal, tam není jediná 
sebemenší legitimní důkazů k zádům up nárocích Christ ' existence s. Vše, co se 
tvrdí o něm byl nepřirozený a smyšlený lidí, kteří žili mnohem později, několik 
generací později, a stále prosazoval tyto nároky na to, co nakonec stala 
ohromující a masivní náboženství, je líto úvaha o důvěřivosti a pověry lidstva. Pro 
další podrobnosti viz kapitola 16 části I N Povaha " S E terních R ELIGION .  

Vzhledem k tomu, že Židé obsadit všechny nervová centra moci, přesně jak si navrhnout, 
aby vyhnat od moci a mají znovu získat kontrolu nad běloch jeho osud?  

Máme na mysli to udělat tím, že staví a rozšiřování C hurch O F T HE C REATOR 
dokud proniká myšlení a srdce a duše všech dobrých členové bílé rasy. Jak jsme 



již bylo řečeno, naším největším problémem je opravdu rovnání ven myšlení bílí 
lidé. Věříme, že to lze udělat, a to musí být provedeno ve skutečnosti tím, že 
staví náboženské hnutí věnovanou přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy. Jsme 
přesvědčeni, že je to jediný způsob, že tento obrovský úkol může být dosaženo. 
To lze udělat, a bude hotovo. Další podrobnosti o našem programu, viz druhý 
poslední kapitolu N Povaha " S E terních  

R ELIGION , "Cesta k velikosti."  

Na tom ' t C REATIVITY věří v pomáhat druhým?  

Ano, my, ale my jsme vysoce selektivní , koho bychom poskytnout pomoc, pomoc, 
lásku a náklonnost. My určitě nevěří v milovat své nepřátele, ani jim pomáhá. 
Mezi našimi nepřáteli, jsme v podstatě označit Židy i závodů bláta. Proto jsme 
přesvědčeni, selektivně pouze pomáhají naše vlastní druh, a sice naše vlastní Bílé 
rasovými kamarádů. K tomu Bílý Člověk je mírou všech věcí, a věříme, že při 
pohledu na všechno přes bílý muž " s očima, z bílého muže " s hlediska.  

Hasn ' t Bible byla docela dobře prokázáno nejnovějších vědeckých poznatků, a že ano ' t 
mezery mezi křesťanstvím a vědou rychle zužuje?  

To rozhodně ne. Odpověď na obě otázky zní hlasitý důraznější, N O ! Rozdíl mezi 
křesťanstvím a vědy je stejně široký jako Grand Canyon. To se zvětšuje, jak věda 
postupuje v obřích kroky. Mezera je neslučitelné a nepřekonatelná. Studie o 
astronomii a objevu miliard ostatních galaxií dává představu strašidel na obloze 
směšné absurdit. Studie geologie dělá myšlenku univerzální povodni v roce 2348 
před naším letopočtem neexistující šíření poplašné zprávy. Studie egyptské 
historie také zcela odmítá příběh o velké povodni. Studie autentické historie dále 
odmítá takzvané " historie " Židé vymysleli pro sebe ve Starém zákoně. Postačí, 
když řeknu, že konflikt je nekonečný a vynikající sérii knih bylo napsáno na toto 
téma. Dodává se ve dvou svazcích a je oprávněn historii válčení vědy s teologie 
křesťanství písemného AD White. Bohužel, to je nyní ven tisku a extrémně těžké 
přijít.  

A co nedávný objev svitků od Mrtvého moře?  

Přečetl jsem si několik dobrých knih o svitky od Mrtvého moře. Všechny Svitky 
skutečně dokázat, zdá se mi, je (a), že tam byl už malá židovská sekta žijící u 
Mrtvého moře s názvem Essenes. (b) Že Essenes učili v podstatě stejné 
sebevražedné myšlenky jako jsou prohlašoval k byli přihlásil Ježíš Kristus v Kázání 
na hoře. (c) To by naznačují, že takzvané nové učení připsat mytické Son z nazval 
Bůh Ježíš Kristus byl vůbec nové, ale byly již podporovány téměř slovo od slova 
od Essenes, které předcházely našeho letopočtu nejméně sto let.  

Co říkáte o archeologů vyhrabávat a objevování takových městech jako Jericho? Nemá ' t 
které potvrzují pravost Bible?  



Vůbec ne. Vše, co to potvrdí, je to, že tam byl jednou města zvaného Jericho, pokud 
to dokonce potvrzuje, že i vědci že jo ' t jistý. A i kdyby tomu tak bylo, že Bible 
zmiňuje takových městech jako Řím, Jeruzaléma a mnoho dalších, které jsou 
stále ještě stojí dnes. Takže toto všechno jen potvrzuje, nic víc, než že tam bylo 
města, jako je Jericho, Řím a Jeruzalém během biblických dobách, ale nenabízí 
nejmenší kousek potvrzení zbytku trik.  

Takže to, co vidíte jako rozdíl mezi vědou a křesťanstvím?  

V podstatě, jak to vidíme, věda není nic víc než organizované zdravého rozumu. 
Usiluje o upřímné odpovědi. Věda klidně hledá pravdu, bez ohledu na to, kde to 
může vést. Křesťanství, na druhé straně, se snaží potlačit pravdu a zaměřuje se 
na nutit své následovníky, aby " věřit " své nároky, bez ohledu na to, jak směšné 
tyto nároky mohou být i bez ohledu na to, kolik urážka mohou být svým 
stoupencům " inteligenci. Věda ohromně pokročilé znalosti a pokrok bílé rasy. 
Křesťanství, na druhé straně, je potlačována znalosti a pokrok, o čemž svědčí 
tisíci letech temna, a zvěčněna pověra, nevědomosti a utrpení.  

Zdá se, že Bílý Race to udělal docela dobře udržovat sám. Proč se tak obavy o jeho přežití?  

The White Race U SED dělat docela dobře pro sebe v 15., 16., 17., 18. a 19. století, 
ale nic víc. Ve skutečnosti, jak pozdní jak 1920, bílá rasa byla přesile bláta 
závodech na celém světě pouze ve podíl 2 ku 1. současné době sotva dvě 
generace později, to je přesile rychle vybuchujících bahenních závodů na světě, v 
poměru 12 ku 1. organizace spojených národů, který je Žid řízené organizace, 
radostně hlásí, že v další generaci bílé rasy budou v přesile na tváři této země v 
poměru 49 ku 1. člověk musí mít jen elementární pochopení matematiky vidět, 
že bílá rasa je nyní velmi ohrožené druhy, a bude brzy se buď přeplněné do 
zániku nebo mongrelized do zapomnění. Ať tak či onak, bude bílá rasa je pryč a 
spolu s ním také zmizí všechny dobré věci, které vyrobil, jako je civilizace, kultury, 
umění a všechny ostatní cenné atributy, které považujeme za přispívá k dobrému 
životu. Tragický a ironií na tom všem je, že " je ta White Man ' s schopnost 
produkovat dostatek potravin, Bílý muž " technologii s, White Man ' s medicína a 
všechny ostatní cenné příspěvky vytvořené jeho vlastní schopnosti, pošetile 
převedena na parazitních bláta závodů , které způsobily současnou dilema a 
katastrofu. Jsou to právě tyto cenné příspěvky bílé rasy převedena do bláta 
závodů, které způsobily druhou ' s explozivní nárůst. To je nezměnitelný cílem C 
hurch O F T HE C REATOR přivést běloch zpět na zdravý rozum a znovu šetřit jeho 
kreativitu a produktivitu v zájmu své vlastní rasy a pouze na jeho rasy.  

Ty ' jsem napsal skvělou knihu a můžu jít spolu s většinou všechno, co řeknete. Ale proč jsi 
to všechno zkazit přetažením Hitler do ní?  

Každý den v týdnu Židé vylévat svazky sprostý lží a osobních útoků proti Adolfu 
Hitlerovi i když teď byl mrtvý již více než 35 let. To by trvalo miliardy dolarů ročně 
koupit bludný propagandu, že Židé vyleje na celém světě hanobení Hitlera. To 
samo o sobě je nejlepším důkazem toho, jak vystrašený Židé jsou Hitlera ' s 



myšlenkami na bílé rasové nadřazenosti. Význam tohoto velkého bílého vůdce ' 
příspěvků s naší věci, proto musela být součástí naší víry, a bylo třeba poctivě 
analyzovat a správně rozpoznán.  

Má C REATIVITY souhlasit s Adolfem Hitlerem ve všech ohledech?  

Ne ve všech směrech. K dispozici jsou čtyři nebo pět hlavních otázek, ve kterém jsme 
se odchylují od národního socialismu. Hlavním rozdílem je, že jsme přesvědčeni, 
nacionalismus, samy o sobě, byl a je sporná otázka mezi bílé rasy. Místo toho 
jsme se přihlásí R ACIAL S OCIALISM obejmout všechny dobré bílí lidé na tváři 
zeměkoule, spíše než Pangermanismus. Viz kapitola 5, strana  

290 N Povaha " S E terních R ELIGION : " Německo, Adolf Hitler a národní socialismus. "  

Ale Nevěděl ' t Hitlera zabít šest milionů Židů?  

Ne, to ne. To, spolu s křesťanstvím, má místo jednoho z největších lží a největších 
falešných zpráv v historii. Soukromě, mezi sebou, Židé zveřejnila růst jejich 
celkové světové populace mezi lety 1938 a 1948, jak vzrostl z přibližně 16,6 
milionů až 17, 650.000, což představuje nárůst o více než milion. To by bylo 
pobuřující nemožné, pokud by byla zdecimována 6.000.000 Ve stejném období. 
Viz C REATIVE C REDO # 37 W HITE M AN " S B Pohledové : " Šest miliónů Lie "  

Je-li že ano ' t pravda, proč by Židé chtějí sdělit takové monstrózní lež?  

Bylo sklidila obrovské dividendy pro ně. S celosvětovou monopol propagandistické 
strojů, byli schopni dát, které leží naproti s malou nebo žádnou opozici.  

Jaké byly " obrovské dividendy " pro Židy o kterém mluvíte?  

(A) Je povolen Židy, kteří byli skutečnými původci druhé světové války a skutečné 
viníky, aby se zdají být oběťmi, a vzbudit sympatie po celém světě od důvěřivých 
a nic netušící pohany, nebo gojimu, protože jim říkají. (b) Prostřednictvím tohoto 
světového soucitu, to jim umožnilo kořist Araby svých pozemků v Palestině, a 
nastavit gangstera Státu Izrael. (c) Je jim umožnily kořist Němcům " restitucí " v 
množstvích až o miliardu dolarů ročně do Státu Izrael. Stručně řečeno, je to 
prostý vydírání a plenění. (d) Je jim umožnilo sledovat bludný program ničí 
veškerou opozici vůči židovskému agrese a převzetí po celém světě. (e) Bylo jim 
poskytla zlatý důl v utahování jejich sevření národů na světě v oblastech financí, 
propagandy, vládní expanze a šíření židovského komunismu.  

Takže co navrhují jako odpověď na židovského problému?  

Jedinou odpovědí je, že Běloši světa sjednotit a organizovat a znovu získat kontrolu nad svým 

vlastním osudem. Jedná se o nejvyšší přímo v přírodě. Aby bylo možné učinit, musí se sjednotit 

kolem S OMETHING a že něco musí být smysluplné, významné a hodnotné víra, že všechny 



dobré Bílé lidé této země mohou věnují svůj život. To jsme poskytli v náboženské vyznání C 

REATIVITY , jak je uvedeno v N Povaha " S E terních R ELIGION a W HITE M AN ' S B Pohledové . V 

roce leží to filozofii, vyznání víry a program pro záchranu bílá rasa pro své vlastní přežití, expanzi 

a rozvoj pro všechny časy. Je nejvyšší morální povinností každého bělocha podporovat, 

prosazovat a šířit tento vznešený víru, a to nejen pro jeho vlastní generace, ale také pro naši 

budoucnost potomků pro příštích miliónů let. Proto my věnujeme na tohoto ušlechtilého úkolu 

a jít do práce . 



C REATIVE C REDO # 72  

O UR O RGANIZATIONAL G OALS  

Bezprostřední cíle. Na počátku této knihy jsme se stanoveným našich obecných cílů dlouhým 
doletem pro budoucnost bílé rasy a ve světě, v němž žijeme. Nyní, že v uplynulých stránkách 
jsme blueprinted naše víra, program a filozofii na další milion let, chci uvedeny některé 
praktické a bezprostřední cíle organizace, které musíme dosáhnout.  

Rapid Dispersion. Náš první a nejtěžší krok je rozšíření našeho členství a získat kopie našich 
dvou Biblí běloch je do rukou našich bílých rasové kamarádů. Je nesmírně důležité, že jsme to 
udělat tak rychle, jak je to možné. Domníváme se, že počáteční cílem je šířit deset milionů kopií 
naší W HITE M AN ' S B Pohledové . To je nejnaléhavější první krok- rozptyl. Jak jsem již uvedl, 
kolikrát před by to být největší smlouvat Bílý závod kdy koupil pro sebe. Když vezmeme v úvahu, 
že jsme nepochybně více utrácet za půl hodiny dotování negry a další parazity než těch deset 
milionů Biblí by stálo, můžete ocenit drtivou malá cena bychom zaplatit.  

Smlouvat za každou cenu. Ale bez ohledu na cenu musíme zaplatit. Je to fenomenální smlouvat 
za každou cenu. Je to otázka života a smrti.  

Podporovat, distribuovat, Uspořádat. Proto Apeluji každý White rasové soudruhu, který čte tuto 
knihu okamžitě se stal horlivým propagátorem a distributorem to, bílý muž Bible, z nichž N 
Povaha " S E terních R ELIGION je jedna polovina. Jedná se o první velký krok a to je nesmírně 
důležité. Jakmile budeme mít deset milionů kopií rozptýleny můžeme považovat bojovou příliv v 
náš prospěch. Čím více disperze dosáhneme tím více nemožné se stává pro Žid zvrátit příliv. Ale 
čas je esence. Potom, jak si získat podobné dotčené země a ochotné aktivisty o vás, tvoří malý 
kostel skupinu. Udělejte to co nejdříve je to možné, i když jsou zpočátku jen dva nebo tři z vás, 
tvoří skupinu, držet týdenní schůzky, distribuovat knihy a rozšířit. To je nutností. Než budeme 
moci vyvíjet žádný sval nebo vlivu musíme mít členy. Zapomeňte na zákonná, inkorporace 
chartery, atd, až budete mít reálnou velikosti skupiny, řekněme dvacet nebo třicet.  

Stát ministrem. My vysvětit ministrů a ministerských udělovat certifikáty. Ten, kdo je nejlépe 
vybaven, aby vedl skupinu by měla být vybrána jako ministr. To může nebo nemusí být stejná 
osoba, která začala skupinu, ale v každém případě ten s nejlepšími vůdčí schopnosti by se měla 
stát vůdce skupiny a držet ministerské titul.  

Členství a objedná. Když se skupina roste můžete požádat a my udělí listinu k takové skupiny 
jako přidružený C hurch O F T HE C REATOR . Ještě předtím, než tato listina je vyjmuta, každý 
člen by měl požádat o individuální členství certifikát a karty. Ty jsou udělovány každý dobrý bílé 
rasové soudruh, který si přečíst naše Bibli a udělali malou daru směrem ke kostelu. Tato členství 
jsou vydávány od hlavního sídla pouze kostela.  

Stavební Kreativita center. Poté jsme položili to hodně nadace, kterou chceme vybudovat C 
REATIVITY C ENTER v naší centrále. Jako ratolest církve v jednotlivých komunitách rostou, a 
protože každý z nich získává údaje o počtu a finanční zdroje, aby tak učinily, i oni by se měli 



snažit vybudovat tvořivost center v jejich vlastních městech, městech nebo obcích jako členství 
a zdroje povolení.  

Zahrnovat komunitní aktivity. Zde je to, co jsme si představit v komplexu v našem hlavním sídle 
Kreativita Center, ačkoli ne všechny součásti komplexu nemusí nutně být v jedné zeměpisné 
poloze. Například Kreativita University může a pravděpodobně bude mít školní areál zcela na 
jeho vlastní.  

V každém případě zde jsou některé ze složek, které mají být rozšířena, přidal se k (nebo nějaký 
vynechána), tak jak se to představit:  

Náboženským centrem, hlavní budova, z nichž budeme volat chrám bílé. To bude naším 
hlavním místem pro setkání a také srdcem našeho organizačního centra. Nedaleko také 
plánujeme mít seminář pro vzdělávání našich ministrů a náboženských vůdců.  

Rekreační středisko. Ze stejných důvodů jako hlavní kostel chceme mít vynikající rekreační 
zařízení pro naše členy bavit. To snad bude zahrnovat tenisové kurty, plavecký bazén, 
bowlingovou dráhu a jakékoli jiné činnosti, které členové mohou dovolit a které považují 
za nezbytné. Mezi mělo by být tělocvična, která bude sloužit ke zlepšení zdraví a vitalitu 
našich členů.  

Health Center. Protože jsme podporovat zdravý Život jako důležitý aspekt naší náboženské 
programu, chceme rozšířit posilovnu a rekreační zařízení s obchodě, kde biopotravin, lze 
zakoupit ovoce, zelenina, ořechy a semena.  

Chceme také mít Health Spa , kde mohou být členové dohlížel během delších posty a radil o 
tom, co potraviny zvolit, aby se zabránilo chemickou otravu na jedné straně, a vybudovat jejich 
zdraví, na straně druhé. Také chceme mít po ruce výběr těch nejlepších knih , aby podporovala 
vzdělávání v oblasti zdraví prospěšné bydlení.  

Sociální Center. Protože jsme si představit církev tak, že zahrnuje celé spektrum bydlení 
považujeme za velmi důležité, že se také stalo společenským centrem obce Bílá. Zda jsou 
či nejsou samostatné budovy postavené pro tento účel, nebo zda Bílý chrám je centrem 
je věc ekonomie. V každém případě bychom měli mít velký sál, ve kterém můžeme 
provádět na takové činnosti, jako square dance, náboženské průvody, koncerty a 
různých kulturních aktivit. Chceme mít něco zajímavého pro každého, a aby spojování ne 
jen pruhy spolu o přežití, ale také aby bylo zábavné a zajímavé dobrodružství.  

Vzdělávací instituce. Ty mohou nebo nemusí být ze stejných důvodů jako hlavní náboženský 
komplex. Ve většině případů vyšší instituce, jako jsou vysoké školy a univerzity nebude.  

Rasová vědomí. Jsme nejen chceme, aby naše děti dostat pryč od negrů, rasy, míchání a 
židovského mozku znečištění, ale také chceme vštípit v nich závodit vědomí a hrdost závod od 
doby, kdy jsou batolata. Proto chceme vybudovat naše vlastní školy pro ně, počínaje od 
mateřské školy. Chceme mít své vlastní učitele, bílá vůdce, kteří nejsou jen prosté židovského 
indoktrinace, ale naopak, vštípil s bílou rasové hrdosti a uvědomění a dobře vyznají ve filozofii C 
REATIVITY .  



To chceme pokračovat v jízdě přes základních školách, středních školách, a poslední ze všech 
vysokých škol.  

Odborné školení Důležité informace. Také chceme pro naše mladé lidi školu, v níž se mohou 
dozvědět užitečné podnikatelské nebo jiné povolání, s nimiž mohou vydělat si na slušné 
živobytí. Tento druhý je pro nás velmi důležitá. Věříme, že klást větší důraz na učení, jako 
užitečného a praktického výcviku k životu, spíše než sofistikované hromadění zbytečných 
informací, z nichž většina nemá vliv na skutečné činnosti bydlení.  

Hodnota úsudku. Jsme C REATORS přesvědčeni, že vzdělávání by mělo sloužit mnohem širší 
funkci, než jen šprtání různorodých informací do hlav našich mladých lidí. Myslíme si, že by měl 
(a) vést k úsudku vychytralého hodnoty, kategorii, ve které představují vzdělávací zařízení jsou 
téměř úplně konkurz, (b) takový hodnotový soud by měl klást důraz na budování charakteru, 
rasové hrdosti, význam našeho předchozího historického dědictví a důležitosti modernizace 
našeho genofondu, (c) školení pro manželství a odchovu mláďat rodinu, (d) vzdělávání za to, že 
produktivní členem naší bílé společnosti a jsou schopni získat dobré živobytí, (e) kulturní 
ocenění a seznámení se s jemnějšími umění ,  

6. finančních centrech. Ta by měla být orientovány takovým způsobem, že by pomohlo naši 
členové být úspěšnější finančně. To by obsahovat libovolný počet aspektů obchodu a obchodu, 
mezi nimiž se vkládá by jen málo z těch nejdůležitějších:  

Pracovní umístění pro naše členy.  

Spořitelní a úvěrní družstva , kde mohou naši členové uložit své úspory za nejlepší možnou 
rychlostí, a zároveň si půjčit peníze, když potřebují. Máme na mysli, aby se finanční 
podnikání od parazitních Židů, kteří ji monopolizovaných od časných historických dob.  

Můžeme také pokračovat v našem vlastním systému výměny, například obchodování s 
kupóny. To je zapojen předmětem a bude provedena více studie o tom.  

Vystavení židovských obchodů a profesí, takže budeme moci na blacklist a bojkotovat je. I 
bojkotování zahraniční-vyrobené zboží z takových cizích bláta ras a zemí jako Japonsko, 
Korea, Taiwan, Hong Kong, atd  

Spolupracující v hodu všech obchodních příležitostí pro naše vlastní členy. Například 
podnikání s dodavatele stavebních prací nebo realitní agent, nebo železářství, atd., Kteří 
jsou členy naší církve. Není to nic nového, nebo nemorální o tom. Židé a mormoni dělají 
to po celá staletí. Jedná se o velmi účinný prostředek k posílení naší vlastní a míníme ji 
používat. Nazývá se týmová práce.  

7. Politické akčními skupinami. Zatímco to bude odlišné od samotného kostela, bude to však být 
velmi důležitá fáze naší činnosti až do té doby, než jsme se strhnout kontrolu nad naší destiny- 
vládní, finanční, kulturní, náboženské a každý druhý aspect- od ven slizkých rukou židovského 
sítě. Proto musíme organizovat, vybudovat mocenskou základnu, vystavit naše nepřátele a 
nakonec převzít kontrolu nad naší vlády. Dokud nebudeme dělat žádný z našich dalších 
významných problémů, jako je inflace, nezaměstnanost, znečištění rasy, komunismu, dárky 



zahraniční pomoci, drogové problematice, invaze cizinců (Mexičané, Haiťanů, Jamaicans, atd) 
nebo bezpočtu jiných problémů, kdy bude vyřešen. I Opakovaným až dostaneme kontroly 
veřejných žádný z těchto problémů bude vyřešen. Budeme na pohledu zvenčí dovnitř. Budeme 
jen usídlené většiny, klesající do pronásledované menšině.  

. Řízení vlastní osud Takže mi dovolte zopakovat: aby se dosáhlo velké a krásné góly, my 
milovat, musíme bojovat o kontrolu vlády z rukou našich nepřátel a převzít. Než budeme moci 
někdy udělat, musíme přijmout všechny mezistupně mezi prvními jako cíle. Ty, jak jsem 
opakovaně uvedl, jsou především budování náš počet a uspořádání naší rasové církevní 
organizace.  

Začněte s Basics. Začněte hned. Jdeme zpátky do bodu nula. Potřebujeme tě. Studovat tento 
intenzivní náboženský program. Distribuovat, naše bělocha Bibli bílých rasové Soudruzi po 
stovkách, a pokud můžete případně dovolit, po tisících. Staňte se členem karta-nést kostela. 
Uspořádat svůj vlastní církevní skupiny a stát se ministrem.  

Vynásobte to o deset milionů a my jsme na dobré cestě k úplné vítězství. 



C REATIVE C REDO # 73 F ZÁVĚREČNÁ C APITOLA  

F IGHT OR D IE ! "W E C ' T W IN ! "-  

T HE M OST C ommon líbí OF THE C OP -O UT M ENTALITY  

C REATIVITY ochotně přijal. V odhaluje židovské spiknutí pro nezasvěcené, je velmi povzbuzující, 
dokonce překvapující, kolik z našich dobrých bílých rasové kamarádi budou ochotně přijímat 
filozofický pohled na C hurch O F T HE C REATOR . Zatímco Židé byli svědky na to, že naši lidé 
mají tisíce různých a rozdílných názorů na rase, náboženství, a ve světě obecně, nicméně když C 
REATIVITY byla dána dokonce alespoň minimální slyšení, většina lidí bude příznivě reagovat. Ve 
skutečnosti, mnoho se přiznat: "Víte, já jsem cítil, že tímto způsobem po celá léta, ale nikdy 
jsem si opravdu myslel to a nikdy jsem měl celý obraz prezentovány na mě tak jasně."  

Nyní máme pozitivní program. Někteří lidé upon pochopení situace jsou psychologicky uvedeny 
injekci adrenalinu a jsou připraveni něco udělat. Poprvé viděli celý obraz. Poprvé, do sebe 
zapadají a poprvé byly uvedeny kladných odpovědí namísto více hádanek. Poprvé byly uvedeny 
konstruktivní a dynamický program, jak se mohou spojit s ostatními pěti sto milionů Běloši 
zeměkoule a uklidit nepořádek líto Židé páchané na celé lidstvo.  

Vyzváni, aby akce. Nyní, když vědí, že tento problém a vědí odpovědi na problém, oni jsou 
vyzváni k akci. Jsou konfrontováni s povinnostmi, které již nemohou vyhnout. Jsou již nelze 
prosit nevědomosti otázkou života a smrti, a dělat nic není vážná obvinění o hmotnosti na 
svědomí. Chcete-li být informováni o spiknutí a nic dělat je, aby se stal spolupachatel trestného 
činu.  

Cop-out pro Zbabělci. Existuje několik COP-out, bohužel, k němuž bílá rasa je velice závislý. Zdá 
se, že v celé historii, kdy pokusy a neúspěchy lidstva zhoršit, stále více a více lidí se obrátit na 
náboženství jako únik z nepříjemných skutečností života, a to stejným způsobem, že se ostatní 
snaží uniknout tím, že utopí své problémy v alkoholu nebo drogách, halucinace drogy, nebo 
cokoliv jiného. To všechno jsou únikovou mechanismus, únik z reálného světa do světa fantazie, 
a žádný z těchto zbabělých útěků problém vyřešit. Vedou samozřejmě hned v opposite- dovršují 
problém a obecně dělat to mnohem horší.  

Prosit beznaděje. Nicméně, protože jsme věnovali značnou pozornost náboženství a zla 
židovské křesťanství v jiných kapitolách, není nutné ho zde opakovat. V této kapitole se 
zabýváme především o těch dobrých bílých rasové Soudruzi , kteří nejsou ani strašák-stíhače ani 
narkomani, ale snaží se vyhnout čelí realitu židovského hrozbě prosbou beznaděj.  

Váš dům je v plamenech. Situace bylo řečeno celosvětového židovského spiknutí a jejich 
program ke genocidě na bílé rasy je podobná muž nonšalantně sedí v baru ošetřoval svůj nápoj. 
Podél přijde posel ve velké vzrušení říkat mu, že jeho (piják je) vlastní dům je v plamenech. Už je 
muž v baru sedět lhostejně a v klidu pokračovat s jeho pitím. Opilý nebo střízlivý, když se s 
trhnutím do pozice, kde se musí dostat dotčené! Musel jednat! To líbí nebo ne, se podílí! Jeho 
vlastní dům je v plamenech!  



Jste s nimi spojené. Stejné je to způsob, jak s každým bílé muže a ženy na tváři země. Poté, co 
byli informováni o krajní nebezpečí bílé rasy, ze začarovaného židovského spiknutí, války pro 
mongrelization a zániku bílé rasy, jsou silně zapojeny. Svět je v plamenech, to líbí nebo ne! 
Každý z nás má nyní bolestivou (ale slavnou) povinnost vstoupit do tohoto boje. Nyní máme 
naléhavou odpovědnost stává aktivistů zachránit naše děti, naši civilizaci, naši zemi, naše 
domovy, a ano, naše vlastní kůže. Je to povinnost nemůžeme Shuck. Po přečtení této knihy 
nikdo nemůže už prosit neznalost. Jako muže v salónu, nyní již víte. Musíte jednat.  

Poslední Alibi. V jejich vynalézavost, aby nedocházelo k odpovědnosti, průměrný zbabělý 
křupan má jednu poslední alibi ve snaze policajt ven, aby se pokusili vyhnout se vstupu do bitvy. 
Jde to nějak takhle: "se vším, co říkají souhlasím. Jsem přesvědčen o tom, že Židé jsou naprostá 
zlo a jsou pod kontrolou celosvětové energetické sítě, aby nás zničit. Jsem si vědom toho, že 
negři se množí jako králíci a budeme nakonec muset ode zdi ke zdi negry v této zemi. Jsem si 
vědom toho, že Mexičané zaplavují do této země po milionech a prakticky převzal v Kalifornii, 
Arizoně, Novém Mexiku a jiných jihozápadních států. Jsem si vědom toho, že Kubánci, Haiťané, 
čínské, vietnamské a miliony dalších hliněných ras se sbíhají v této zemi jako hejno kobylek. "  

Není příliš pozdě. "Ale" (a tady je nevyhnutelné ", ale" namazat smyk za potupné COP-out) 
"Není to příliš pozdě? Co s tím můžeme dělat? Židé mají všechny peníze. Jsou v kontrole 
sdělovacích prostředků, pod kontrolou škol, pod kontrolou vlády, kostely a každé jiné nervové 
centrum moci. Neexistuje nic, co můžeme udělat. Jsme bezmocní. "  

Naše Potenciální energie je obrovský. Špatně. Nejsme bezmocní. Tam je sakra hodně nimi 
můžeme dělat o tom. Je to prostě bere odvahu a energii.  

Vůle přežít. Je to otázka vůle. Je to otázka stanovení. Je to otázka vnitřností. Zbabělec může 
vždy vymyslet tisíc výmluv, proč by to bylo lepší než kapitulovat boje. Zbabělec může mít 
všechny zbraně a munice ve světě jsou mu k dispozici, ale pokud nemá odvahu a vůli bojovat , 
budou všechny tyto zbraně být zcela k ničemu.  

Musí Použijte náš úžasnou sílu. Bílá rasa je dnes v podobném postavení. Navzdory tomu, že 
pokud má převahu munice a palebnou sílu ve svých rukou, ale postrádá vůli bojovat, vůle přežít. 
Židé, co s křesťanstvím a další "humanitární" propagandy, mají v průběhu staletí, udělal takovou 
důkladnou práci při kastraci běloch jeho vůle přežít, že se chová jako poslušné vola. Raději by 
bezútěšně podlehnout židovských hrůzami budoucnosti, než probudit svůj hněv ve svatém 
pomsty a povstat, aby zničil své mučitele.  

Není času nazbyt. Pokud se to vleče mnohem déle Bílý muž bude skutečně nacházel v 
beznadějné situaci se bránit a přežít.  

V Děravém veslici. Bílá rasa je dnes v pozici, podobný tomu, který muže v děravé člunu ven v 
oceánu. Je to pět mil od břehu a tam je jemný vánek tlačí ho dál od břehu. V současné době 
únik a vítr jsou takové, že když vyskočil a vesloval, vyskočil a hádal, že to mohl dělat zpět ke 
břehu. Čím déle tam sedí a přemýšlí o jeho osudu, tím nižší je jeho loď se potápí a dále vítr mu 
fouká od břehu. Stručně řečeno, čím déle dawdles je štíhlejší jsou jeho šance. Kdyby měl nějaké 
mozek vůbec, tam je opravdu nic moc přemýšlet, protože má jen jednu možnost. Jeho jedinou 
šancí je řádek a kauci jako čert, a hlava ke břehu, čím dříve, tím lépe, tím rychleji, tím lépe. Jeho 



velmi život závisí na naléhavosti a razancí , s jakou vykonává svou salvation- mířící k pobřeží. 
Není nic být osvojeny filozofování, proč jeho loď uniká, proč se dostal do této situace stupidní, 
nebo plýtvat čas spekulovat o tom, co jsou jeho šance na dosažení břeh. To všechno jsou jen 
katastrofální zpoždění a plýtvání časem! Je tu jen jedna věc, na čí kauci a řádek a hlavu ke 
břehu.  

Čas na drastická opatření. Situace je stejná pro bílé rasy dnes. Že my (nebo naši zástupci zrádní) 
se dostali sami do idiotský nepořádek, o tom není pochyb. Jakmile budete vědět to, pak je tu 
nemá smysl ztrácet další drahocenný čas poučováním o tom. Jako muže v děravé lodi, čas se 
krátí na nás! Čím déle jsme se loudat tím více nejistá stane se naše pozice. Nastal čas k akci! 
Budeme buď jednat teď, nebo my a / nebo naše děti draze zaplatí za naše flirtování a zbabělost. 
Zde nezbývá než se stát spáchal a stal se aktivista. je to buď teď, nebo nikdy.  

Nyní, když jste přesvědčeni, že jste ani alibi ani cestu ven, kromě krve, potu a slz, další otázkou, 
aby alibi ven, bude "Co mohu dělat?"  

Již máte odpověď. Jsem rád, že se ptáte na tuto otázku, ale pokud jste tuto knihu četl tak 
daleko, a Přečetl N Povaha " S E terních R ELIGION , a bude číst zbytek této knihy, již víte, že 
odpověď , V jazyce C REATIVITY máme celkové řešení, na konečnou odpověď, je konečný 
vyznání. Tím se stává členem C hurch O F T HE C REATOR , pomáhá organizovat a propagovat 
naši víru a program, děláte nejpřímější se nejúčinnější a nejvíce konstruktivní věc, kterou 
můžete udělat, aby zachránit svou rodinu, svou zemi, své civilizace a svou rasu.  

. Udělejte to nyní Chcete-li stručně vysvětlovat to znovu, může a musí udělat následující:  

Číst a studovat oba N Povaha " S E terních R ELIGION a W HITE M AN ' S B Pohledové tak, že 
vy sami jste důkladně obeznámen s naší víry a vysílaném programu.  

Šiřte ke každému bílé muže a ženy si možná můžete. Prodávat, půjčky nebo jinak 
distribuovat bílý muž " s posvátných knih. Dostat je do rukou co nejvíce bílých rasové 
Soudruzi jak je to možné. To je to nejmenší, co můžete udělat. Naším prvotním cílem je 
umístit 10 miliónů kopií do rukou našich bílých rasové kamarádů. (Ale to je jen začátek, 
break-even point).  

Dále uspořádat malý kostel skupinu a začít rekrutovat členy. Pořádat pravidelná setkání. 
Don ' t starosti zákonná, organizační struktura, zabudování, listiny nebo cokoliv jiného. 
Za prvé, jak začít. Pak budeme mít na chartu a zákonnosti. 4.   růst a expandovat. 
Pomáhají vybudovat celosvětovou organizaci.  

Začít. Jsme silný. To ve zkratce, je startér. Jakmile začnete, nebe je limit. Nezapomeňte, že Židé 
nemají to všechno jejich cesta jakýmikoli prostředky. Za prvé jsme lepší bojovníci než oni. Jsme 
vyšší inteligence. Jsme kreativní, produktivní a selfsufficient v naší vlastní pravý. Nepotřebujeme 
Židé, negři nebo jakékoliv jiné bahno lidem přežít a prosperovat. Ve skutečnosti bychom být 
desetkrát lépe, kdyby byl svět zbavit všech parazitních bláta lidí, a obývané pouze bílé lidi. Žid, 
na druhé straně, je ubohý parazit a potřebuje bílá rasa krvácet a krmiv po, nebo že zahynou. A v 
neposlední řadě jsme bílou rasu převyšuje Žida alespoň třicet ku jedné. Kolik dalších výhod 



potřebujete? Pro další katalog našich výhod znovu přečíst poslední části třetí kapitoly v této 
knize "uznávajíce našich nepřátel." Staňte se aktivistou! Staňte se bílá partyzán!  

Žid sedí na sudu se střelným prachem. Nezapomeňte, žid sedí na vrcholu dnešním světě, ale je 
také sedí na vrcholu riskantní sudu se střelným prachem, který by mohl explodovat každou 
chvíli, a vyhodit ho do cimprcampr. On je tam, kde je, protože on má vůli a odhodlání být 
agresivní a bílá rasa je místo, kde je to proto, že chyběla vůle a pokorně nechá Žid znesvětit a 
podkopávají svou vůli přežít.  

Musíme bojovat! Musíme vyhrát! Nyní je čas, aby si naši ramrod a bojovat! Nemáme jinou 
možnost. Je to otázka vůle! Vzpomeňte si na muže v děravé lodi. Pamatujte také, že každý, kdo 
ví o židovském spiknutí a nic nedělá, je spolupachatelem trestného činu.  

Triumf vůle. V jazyce C REATIVITY máme bojovou vyznání znovu potvrdit White  

Mužská triumf vůle , jak hrdinně prokázáno, že největší všichni bílí leaders- Adolfa Hitlera. Takže 
pojďme se dostat do boje dnes, teď! Nemáš žádné alibi, žádná jiná cesta ven, White Man! Je to 

buď bojovat, nebo zemřít! 

 


