The Great
Replacement

Велика заміна
Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light.

Вступ
Це про народжуваність.
Це про народжуваність.
Це про народжуваність.
Якщо виділити єдину річ, яку ви маєте запам’ятати з цих творів, то це те, що
рівень народжуваності має змінитись. Навіть якщо ми депортуємо всіх
неєвропейців з наших земель завтра, європейський народ все ще буде
рухатися спіраллю до занепаду та остаточної смерті.
Щодня нас стає менше, ми старіємо, ми слабшаємо. Врешті-решт, ми повинні
повернутися до позитивних рівнів народжуваності або ми вимремо.

Щоб зберегти населення, люди повинні досягти народжуваності, яка
дозволяє відновлювати популяцію. У західному світі це приблизно 2.06 дітей
на одну жінку.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependencies_by_tota
l_fertility_rate

Немає жодної західної країни, жодної білої нації, які б досягали такого рівня.
Ні в Європі, ні в Америці, ні в Австралії або Новій Зеландії.
Білі люди не в змозі відтворюватись, не в змозі створювати сім'ї, не в змозі
мати дітей.
Але, незважаючи на низькі коефіцієнти народжуваності, населення на Заході
зростає і швидко.
Як таке можливо?
Масова імміграція та вищий рівень народжуваності саме у іммігрантів
зумовлюють таке збільшення чисельності населення.
Ми переживаємо вторгнення на рівні, який ніколи раніше не спостерігався в
історії. Мільйони людей, що ллються через наші кордони легально,
запрошені державою та корпораціями, аби замінити Білих, які нездатні до
відтворення, нездатні створювати дешеву робочу силу, нових споживачів, та
бази для визискування податків, аби корпорації та держави процвітали.

Ця криза масової імміграції та низької народжуваності є нападом на Європу, і
якщо не боротися, то врешті-решт це призведе до повної расової та
культурної заміни європейського народу.
Щоб побачити це повною мірою, потрібно лише переглянути статистичний
прогноз населення у Західних країнах за 2100 рік.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_future_population_(United_Na
tions,_medium_fertility_variant)
У 2100 р., незважаючи на триваючий ефект від недостатньої для відновлення
народжуваності, показники населення показують, що чисельність населення
не зменшується, але фактично є сталою, а населення багатьох Білих країн –
вибухово зростає.
Все через імміграцію.
Це етнічна заміна.
Це культурна заміна.
Це расова заміна.
Це ГЕНОЦИД БІЛИХ.
Повернення відновлюваного рівня народжуваності – це пріоритет номер
один. Але це непросте завдання. Існує безліч причин зниження
народжуваності ставки і знищення інституту традиційної сім’ї.
Ми повинні неминуче виправити катастрофічну ситуацію з засиллям
гедоністичного, нігілістичного індивідуалізму. Але це займе певний час, час,
якого ми не маємо через кризу масової імміграції.
Через масову імміграцію нам не вистачає часового проміжку, необхідного
для цивілізаційної зміни парадигми на таку, яка б дозволила повернутися до
здоров’я та процвітання.
Масова імміграція позбавить нас права голосу, знищить наші нації, знищить
наші громади, знищить наші етнічні зв'язки, знищить наші культури,
знищить наших людей.
Задовго до того, як це будь-коли зробив би низький рівень народжуваності.
Таким чином, перш ніж ми вирішимо питання народжуваності, ми повинні
розібратися як з загарбниками на наших землях, так і з загарбниками, що
прагнуть потрапити до наших земель.

Ми повинні знищити імміграцію і вигнати тих окупантів, які вже живуть на
нашій землі. Це не просто питання нашого процвітання, а питання самого
виживання наших людей.

Відповідаючи на можливі запитання
1. Загальні
Хто ти?
Просто звичайна Біла людина, 28 років. Народився в Австралії в сім’ї
робочого класу з низькими доходами.
Мої батьки мають з шотландські, ірландські та англійські корені.
У мене було звичайне дитинство, без великих особливостей.
У моєму шкільному навчанні я мало цікавився освітою, заледве отримавши
атестат.
Я не відвідував університет, тому що незацікавлений ні в чому з того, що там
викладають.
Я працював протягом короткого часу, перш ніж заробив грошей
інвестувавши в Bitconnect, потім я використовував ці гроші для подорожей.
Останнім часом я працюю прибиральником хачатинки (kebab removalist).
Я просто звичайна Біла людина, з звичайної сім'ї.
Але я вирішив вступитись за майбутнє моїх людей.

Чому ти здійснив атаку?
Найголовніше, щоб показати загарбникам, що наші землі ніколи не будуть
їхніми землями, наші Батьківщини є нашими власними, і що поки є хоч один
Білий Чоловік, вони НІКОЛИ не захоплять наші землі і вони ніколи не
замінять наших людей.
Щоб помститися іноземним загарбникам за сотні тисяч вбитих ними на
європейських землях протягом всієї історії.
Щоб помститися за поневолення мільйонів європейців, яких поневолили на
їхніх же землях ісламські работорговці.
Щоб помститися за тисячі європейських життів, втрачених в результаті
терактів на європейських землях.
Щоб помститися за Еббу Акерлюнд (Ebba Akerlund).
Щоб прямо знизити рівень імміграції до європейських земель шляхом
залякування і ліквідації самих загарбників.

Щоб вимусити політичних ворогів моїх людей до таких дій, що
перевищують їх можливості і неминуче викличуть спротив.
Щоб підбурити до насильства, відплати та подальшого розколу між
європейцями і загарбниками, які тимчасово займають європейські землі.
Щоб помститися за тих європейських чоловіків і жінок, що загинули в
постійних, перманентних війнах впродовж всієї європейської історії.
Загинули за свої землі, за свої людей, лише для того, аби їх землі віддали
будь-якій іноземній мерзоті, яка вирішить з’явитись на окроплених кров’ю
кордонах.
Щоб показати ефект прямої дії, освітлюючи шлях вперед для тих, хто захоче
піти за мною. Шлях для тих, хто бажає звільнити землю своїх предків від
брудних лап загарбників.
Щоб бути маяком для тих, хто бажає створити тривалий світовий порядок,
щоб сказати їм, що вони не самотні.
Щоб створити атмосферу страху і змін, в якій можуть статися різкі, потужні,
революційні дії.
Щоб додати імпульс до маятника, гойдалки історії, ще більше дестабілізуючи
і поляризуючи західне суспільство, аби врешті-решт зруйнувати нинішнє
нігілістичне, гедоністичне, індивідуалістичне божевілля, захопило контроль
над думками людей Заходу.
Щоб забити клин між народами НАТО, які є європейськими, і турками, які
також входять до складу сил НАТО, тим самим повертаючись до концепції,
коли НАТО є об’єднаною європейською армією, а Туреччина –
зовнішньою, ворожою силою, як і має бути.
Врешті-решт, щоб створити конфлікт між двома полярними ідеологіями в
США– противниками і прихильниками володіння зброєю, що дозволить
підвищити соціальний, культурний, політичний і расовий розрив у США.
Конфлікт навколо 2-ї поправки і спроба вилучити зброю в кінцевому
підсумку призведе до громадянської війни, яка врешті-решт балканізує
США, розділивши їх на основі політичних, культурних і, головне, расових
меж.

Ця балканізація США не тільки призведе до расового поділу людей у
Сполучених Штатах, що забезпечить майбутнє Білої Раси на
північноамериканському континенті, але і забезпечить провал утопічної мрії
про “плавильний казан націй”.
Крім того, така балканізація також зменшить здатність США диктувати світу
свою політику, гарантуючи, що ніколи не повториться таке, як втручання
США в конфлікт у Косово (де сили США/НАТО пліч-о-пліч з муслімами
вирізали європейських християн, які намагались прибрати цих ісламських
загарбників з Європи).

Чого ти хочеш?
Ми мусимо забезпечити існування нашого народу і майбутнє для білих дітей.
Чи є якась конкретна подія або причина, яка спонукала тебе до
насильницького нападу?
Був період два роки тому, що кардинально змінив мої погляди. Це час з
квітня 2017 року до кінця травня 2017 року.
У цей час серія подій зламала мої внутрішні резерви, мої застереження, мій
цинізм і розкрила істинний стан речей на Заході.
Ці події переконали мене в даремності демократичної політичної боротьби і,
нарешті, викликали одкровення, що єдина можливість подолати поточну
кризу – це стати на шлях насильницького, революційного спротиву.
У той час я подорожував Західною Європою, Францією, Іспанією,
Португалією та іншими країнами. Першою подією, що почала злам
світосприйняття, була атака терористів в Стокгольмі, 7 квітня 2017 року. Це
був ще один терористичний акт у, здавалося б, нескінченних атаках, які
відбувалися регулярно протягом усього мого дорослого життя. Але чомусь
цього разу все було інакше. Стіна цинізму, якою я зустрічав попередні
напади, не витримала. Щось, що було частиною мого життя так довго, як я
себе пам’ятаю, цинічне відношення до нападів на Захід ісламськими
загарбників, зникло. Я більше не зміг, криво посміхаючись, повернутись
спиною до насильства. Цього разу щось було не так.
Це “не так” мало ім’я – Ебба Акерлюнд(Ebba Akerlund).
Молода, невинна і мертва Ебба.

Ебба йшла до своєї мами після школи, коли її вбив ісламський нападник,
який мчав на краденому фургоні торговою набережною, де йшла Ебба. Ебба
була частково глухою, не в змозі почути наближення нападника.
Смерть Ебби від рук загарбників, зневага до її життя і моя нездатність
зупинити це прорвались крізь мій рафінований цинізм, неначе кувалда.
Я більше не міг ігнорувати атаки. Це були напади на мій народ, напади на
мою культуру, напади на мою віру і напади на мою душу. Вони більше не
ігноруватимуться.
Друга подія – вибори у Франції 2017 року. Кандидати були очевидними
продуктами нашого часу: глобаліст, капіталіст, егалітарист, у минулому
інвестиційний банкір, який не маючи національних переконань, прагнув
лише прибутків, проти боязкого, бездарного, цивільного націоналіста,
пристосуванки, чиєю найбільш сміливою і натхненною ідеєю була
МОЖЛИВІСТЬ депортації нелегальних іммігрантів.
Незважаючи на це смішне поєднання, можливість перемоги хоча б
квазінаціоналіста була, принаймні для мене, ознакою того, що політичне
рішення можливе. Але інтернаціоналіст, глобаліст, анти-білий колишній
банкір переміг. Відставання було шаленим. Правда про політичну ситуацію в
Європі раптово стала неможливою для сприйняття. Мене охопив відчай. А
моя віра в демократичні рішення зникла.
Останньою краплею став стан французьких міст і селищ. Я багато років чув і
читав про вторгнення до Франції не-білих, багато цих чуток і історій я
вважав перебільшеннями, вигаданими для просування політичного наративу.
Але як тільки я прибув до Франції, я зрозумів, що історії не тільки правдиві,
але й неймовірно применшені.
У кожному французькому місті, у кожному французькому містечку були
окупанти.
Незалежно від того, де я подорожував, незалежно від того, наскільки
невеликою чи віддаленою була громада – окупанти були всюди.
Французи часто були в меншості, і французи яких я зустрічав на вулицях
здебільшого були самотніми, бездітними або літніми.
У той же час як іммігранти були молодими, повними енергії, з великими
сім'ями і багатьма дітьми.
Я пам'ятаю, як зупинився на автостоянці торгового центру, щоб купити
продукти. Це було маленьке містечко у Східній Франції, усього 15-25 тисяч
людей. Я сидів там на стоянці, в орендованій машині, спостерігаючи, як

потік загарбників проходить через головний вхід торгового центру. На
кожного француза припадало два загарбники.
Надивившись, я в гніві поїхав, не в змозі лишатися там ні на мить довше в
цьому проклятому місці, і попрямував у напрямку наступного міста.
Дорогою до наступного французького міста на моєму маршруті, знаючи, що
неминуче завойовники також будуть і там, я зрозумів, що метаюсь між
всеохоплюючою люттю і задушливим відчаєм через принизливе вторгнення
до Франції, песимізм французького народу, втрату ними культури та
ідентичності, а також фарсом, яким були запропоновані політиками рішення.
Я натрапив на кладовище, одне з багатьох велетенських кладовищ, створених
для поховання французів та інші європейських солдатів, які гинули в війнах,
що калічили Європу.
Я бачив багато фотографій і чув, як багато людей обговорюють ці цвинтарі,
але навіть знаючи про них заздалегідь, я не був готовий до побачити їх на
власні очі.
Прості білі дерев'яні хрести, що випинаються з полів понад дорогою, і,
здавалося б, тягнуться нескінченно, аж за горизонт. Їх кількість незмірима,
навіть уявити такі втрати – незбагненно. Я зупинив орендовану машину, і сів,
дивлячись на ці хрести і споглядаючи, як незважаючи на ці жертви,
незважаючи на хоробрість цих чоловіків і жінок, ми не встояли. Я
розплакався і сидів, хлипаючи у машині, дивлячись на хрести, на забутих
полеглих.
Чому ми дозволили цим воїнам загинути марно? Чому ми дозволяємо
загарбникам перемогти нас? Подолати нас? Без жодного пострілу у
відповідь?
ЧОМУ НІХТО НІЧОГО НЕ РОБИТЬ?
Перед цими нескінченними хрестами, перед загиблими в забутих війнах
солдатами, мій відчай перетворився на сором, мій сором – на провину, моя
провина –на гнів і лють.
ЧОМУ НІХТО НІЧОГО НЕ РОБИТЬ?
ЧОМУ НІХТО НІЧОГО НЕ РОБИТЬ?
ЧОМУ Я НІЧОГО НЕ РОБЛЮ?

З очей впала полуда, чому я нічого не роблю?
Чому не я?
Якщо не я, то хто?
Чому вони, якщо я можу зробити це сам?
Саме там я вирішив щось зробити, саме там я вирішив діяти, застосувати
силу. Почати боротьбу.
Дати загарбникам бій самостійно.

Кого ти представляєш?
Мільйони європейських та інших етно-національних народів, які бажають
жити у мирі серед своїх людей, що живуть на своїх землях, притримуючись
власних традицій і вирішуючи майбутнього їхнього роду.

Ти є частиною будь-яких політичних груп або рухів?
Я не є безпосереднім членом будь-якої організації або групи, хоча я
допомагав грошима багатьом націоналістичним групам і взаємодіяв з
багатьма іншими.

Групи, які ти підтримував замовили/мають відношення до твоїх атак?
Ні. Ніяка група не замовляла мій напад, це моє рішення. Хоча я справді
зв'язався з відродженими лицарями-тамплієрами, аби мене благословили на
атаку, і благословіння було надане.

Чи мають такі групи владу / хто ці люди?
Загальна кількість людей в цих організаціях –мільйони. Загальна кількість
груп-тисячі. Люди з кожної сфери життя, у кожній сфері зайнятості, але
найбільше їх серед військових службі та в правоохоронних органах. Не
дивно, що етно-націоналісти і націоналісти шукають роботу в областях, де
можна служити своїй нації та спільноті. Я б сказав, що в збройних силах
Європи таких людей сотні тисяч, і ще стільки ж в правоохоронних
структурах.

Ти зробив це заради слави?
Ні, проведення нападу задля слави було б смішним. Адже хто згадає імена
нападників в атаці 11 вересня в Нью-Йорку? Як щодо нападу на Пентагон? А
як щодо нападників в літаку, що врізався в поле в той же день?
Мене швидко забудуть.
І мені байдуже.
Адже я звичайна людина та ще й інтроверт.
Але наслідки від моїх дій будуть відчуватися довгі роки, впливаючи на
політичний і соціальний дискурс, створюючи потрібну атмосферу страху і
змін.

Чому ти націлився саме на цих людей?
Вони були очевидною, видимою і великою групою завойовників, з культури
з вищим рівнем народжуваності, вищою соціальною довірою та сильними,
агресивними традиціями, які прагнуть зайняти землі моїх людей і етнічно
замінити нас.

Як довго ти планував цю атаку?
Я почав планувати атаку приблизно за два роки до нападу, місце в
Крайстчерч (назва міста, буквально: Церква Христа) вибрав за три місяці.

Чому ти обрав цей час для атаки?
Найкращий час для нападу був вчора, наступний кращий час – сьогодні.
Напад був запланований так, щоб мати достатньо часу для тренувань,
формування плану, врегулювання моїх повсякденних справ, запису моїх
поглядів, а вже потім почати атаку.

Чому ти вирішив використовувати вогнепальну зброю?
Я міг би обрати будь-яку зброю або засоби. Вибухову суміш, шляхом
дисперсії і запалювання джерела. Молоток і дерев'яний щит. Газ, вогонь,
транспортні атаки, захоплення і атака на літаку, будь-які засоби були
доступні. У мене була воля, і у мене були ресурси.

Я вибрав вогнепальну зброю через вплив, який це матиме на соціальний
дискурс, додаткове висвітлення в засобах масової інформації, та вплив, який
це може мати на політику США і тим самим – політичну ситуацію в світі.
США розірвані на багато фракцій через свою другу поправку, вздовж меж
штатів, соціальних, культурних та, головне, расових.
При достатньому тиску ліваки в межах Сполучених Штатів будуть прагнути
скасувати другу поправку, а в правому крилі в США сприймуть це як напад
на їх волю і свободу.
Ця спроба скасування прав лівими призведе до драматичної поляризації
людей в США і в кінцевому підсумку – перелому США вздовж культурних і
расових меж.

Чому ти обрав Нову Зеландію як місце для нападу?
Нова Зеландія не була початково вибором для нападу, я просто приїхав до
Нової Зеландії тимчасово пожити, поки я планую і тренуюсь, але незабаром
виявив, що Нова Зеландія була настільки ж сприятливою для нападу, як і
будь-яка країна Заходу.
По-друге, атака в Новій Зеландії привернула б увагу до правди: йде напад на
нашу цивілізацію, нема в світі не безпечного місця, загарбники знаходяться
на всіх наших землях, навіть у найвіддаленіших регіонах світу; та що там
нема місць безпечних та вільних від масової імміграція.

Чи існувала якась причина, через яку ти напав на цю(ці) мечеть(ті)
зокрема?
Спочатку мечеть у Данідіні (Dunedin) була головною ціллю, особливо після
того, як я подивився відео на їх facebook-сторінці під назвою «Otago muslim
association"

https://www.facebook.com/Otago-Muslim-Association-20677822935878
6/
Відео-агресія під назвою: «Дуже цікаве відео. Тільки для мусульман. Будь
ласка, не поширюйте”, що доводило їх розуміння своїх дій, і своєї провини.
https://www.facebook.com/206778229358786/videos/451628238207116/

Але після відвідин мечетей в Крайстчерчі (Christchurch) і Лінвуді (Linwood) і
побачивши осквернення церкви, яка була перетворена в мечеть в Ашбертон
(Ashburton), мої плани змінилися.
Мечеті в Крайстчерчі (Christchurch) та Лінвуді (Linwood) вміщали набагато
більше загарбників в наглядно іноземних будівлях, з меншою кількістю
студентів, більшою – дорослих та мали екстремістське минуле.
Атака на ці мечеті також дозволила додатково запланувати напад на мечеть в
Ашбертоні (Ashburton), хоча я не впевнений, під час написання, чи досягну я
цієї цілі, це була бонусна ціль.
Чи вважаєш ти це терористичним нападом?
Якщо формально за визначенням, то так. Це терористичний напад. Але я
вважаю, що партизанським рейдом проти окупаційних сил.
Чи відчуваєш ти будь-які каяття за напад?
Ні, я тільки хотів би вбити більше загарбників і більше зрадників.
Ти особисто ненавидиш/ненавидів мусульман?
Мусульманського чоловіка чи жінку, що живуть на батьківщині? Ні.
Мусульманських чоловіків чи жінок, які вирішили вторгнутися до наших
країн, жити на наших землях і замінити наших людей? Так, вони мені не
подобаються.
Єдиних мусульман, яких я справді ненавиджу, є новонавернені, з нашого
власного народу, що відвертаються від своєї спадщини, відвертаються від
своїх культур, стають зрадниками власної крові та раси. Таких я ненавиджу.
Чи ти ненавидиш/ненавидів іноземців/інші культури?
Ні, я багато років подорожував багатьма країнами.
Скрізь, де я подорожував, за винятком кількох невеликих випадків, мене
зустрічали як гостя і навіть як друга. Різноманітні культури світу вітали мене
з теплом і розумінням, і я насолоджувався майже кожним моментом, який я
проводив з ними.
Я бажаю різним народам світу всього найкращого, незалежно від їх етносу,
раси, культури, аби вони жили у мирі і процвітанні, серед власного народу,
практикуючи свої власні традиції у своїх спільнотах.
Але, якщо ті ж люди прагнуть прийти на землі моїх народів, замінити моїх
людей, підпорядкувати мій народ, воювати з моїм народом, тоді я буду
змушений боротися з ними, бо нема іншого виходу.

Чи допускаєш ти думку, що ті, на кого ви напали, були невинні?
Нема невинних під час вторгнення, всі ті, хто колонізує землі інших народів
поділяють провину.
Ти здійснив атаку, щоб отримати висвітлення у ЗМІ та поширювати
власні твори / переконання / ідеали?
Ні, атака була самоціллю, вона сама по собі викличе необхідну реакцію. Цей
текст і все інше є лише бонусом.
Ти мав намір пережити атаку?
Так, але смерть була можливою. Ці ситуації хаотичні і їх практично
неможливо контролювати, незалежно від планування. Виживання було
кращою альтернативою смерті, аби далі поширювати мої ідеали засобами
масової інформації та вичерпувати ресурси держави моїм ув'язненням.
Чи була мотивація нападу “расистською”?
Рівні народжуваності пов'язані з расою, тому так. Був расовий привід для
атаки.
Чи була атака «ксенофобською»?
Рівні народжуваності залежать від культури, не можна цього заперечувати,
тому є війна, війна культур, яку почали загарбники, а моя атака-це спротив
їм. Хоча я не маю великого страху або недовіри до інших народів.
Чи був напад ”ісламофобським”?
Ісламські нації, зокрема, мають високі показники народжуваності, незалежно
від етнічної приналежності, і в цьому була анти-ісламська мотивація до
нападів, так само як і бажання помститися ісламу за 1300 років війни і
спустошення, яке вони принесли людям Заходу і іншим народам світу.
Чи був напад анти-імміграційного походження?
Так, поза всяким сумнівом, проти імміграції, проти етнічної та культурної
заміни.
Чи цей напад проти різноманітності?
Ні, це не був напад проти, а напад ЗА різноманітність.
Для забезпечення того, аби різноманітні люди лишались різними,
унікальними, не обмеженими в культурному або етнічному самовираженні і
автономії.
Для забезпечення того, щоб народи світу залишилися вірними своїм

традиціям і віросповіданням, а не розмивались та розкладались під впливом
чужинців. Напад повинен був забезпечити збереження краси, мистецтва і
традицій. На мій погляд, веселка красива лише завдяки своєму різноманіттю
кольорів, змішавши кольори разом, ви знищите їх усі, вони зникнуть
назавжди, і кінцевий результат далекий від усього прекрасного.
Чи мав ти намір вбивати співробітників поліції або інших силових
структур держави?
Ні. Поліцейські сили в Новій Зеландії в цілому добре співпрацюють з
громадськістю і, на відміну від інших європейських країн, таких як Франція,
Велика Британія або Норвегія вони поки що залишаються вірними народу.
Тому поранення поліцейських слід було б уникати будь-якою ціною, якщо
вони не мають загарбницьких коренів.
План в тому, щоб вдарити швидко, а потім покинути місце нападу, аби
уникнути тих службовців, що зреагують на напад і уникнути ситуації, в якій
я був би змушений завдати їм шкоди.
На випадок бойового зіткнення я мав дещо донкіхотський план кричати на
правоохоронців, змушуючи їх скласти зброю і якби це не вдалося, стріляти в
життєво не необхідні частини тіла: передню частина стегна, плеча або боку;
гомілки, підколінного сухожилля або сідничних м'язів, щоб завдати
якнайменше шкоди і дати можливість швидко відновитись після поранень.
Як це спрацювало в реальності, ну… тільки ти це знаєш.
Якби ти вижив, чи мав би ти намір пройти увесь судовий процес?
Так, і я збираюсь заявити про свою невинуватість. Атака була партизанською
акцією проти окупаційної сили, і, відповідно до закону, я – комбатант в
уніформі.
Чи були заплановані інші цілі для нападу?
Багато, що точно можна сказати про поточний стан Заходу – ми живемо в
оточенні, чимало зрадників і ворогів, які є цілями.
Ти був/є “расистом”?
Так, за визначенням, оскільки я вважаю, що між народами існують расові
відмінності і вони мають великий вплив на те, як ми формуємо наші
суспільства.
Я також вважаю, що коефіцієнти народжуваності є частиною цих расових
відмінностей і що іммігранти з високою народжуваністю, які є на наших

землях повинні бути витурені геть, аби забезпечити існування нашої раси.
Тому так. Я расист.
Чи ти був/є “ксенофобом”?
Ні, жодна культура не лякає мене. Мене турбує лише те, що культури з
вищими коефіцієнтами народжуваності замінюють інші.
Чи ти був/є “ісламофобом”?
Ні, я не боюся ісламу, я лише турбуюсь, що через високі показники
народжуваності він зрощується на зміну іншим народам і вірам.
Ти був/є націоналістом?
Так, я етно-націоналіст(я вважаю, що здоров'я і благополуччя раси – понад
усе).
Ти був/є нацистом?
Ні, справжніх нацистів не існує. Вони не є політичною чи соціальною силою
будь-де в світі вже більше 60 років.
Ти був/є антисемітом?
Ні. Єврей, що проживає в Ізраїлі, не є моїм ворогом, поки він не намагається
знищити або завдати шкоди моєму народові.
Ти був/є неонацистом?
Це дуже широка категорія людей, і визначення в кращому випадку нечітке.
Тому ні, я так не вважаю.
Ти був/є консерватором?
Ні, консерватизм – це замаскований корпоратизм, я не хочу мати з цим
нічого спільного.
Ти був/є християнином?
Це складно.
Коли я дізнаюсь, я тобі скажу.
Ти був/є фашистом?
Так. Напевно, людина, яка буде називатися фашистом, і є справжнім
фашистом.
Я впевнений, що журналісти цього полюблять.
Я здебільшого погоджуюсь з поглядами пана Освальда Мослі (Sir Oswald

Mosley) і вважаю себе екофашистом за поглядами.
Нація з найбільш близькими до моїх політичними та соціальними цінностями
–Китайська Народна Республіка.
Чи була колись політична партія, чи політик, з яким ти себе асоціюєш
найбільше?
Сер Освальд Мослі(Sir Oswald Mosley) – це особа, яка найбільш близька до
моїх переконаннь.
Ти був/є “гомофобом”?
Ні, я просто не цікавлюсь усім, що роблять геї. Поки вони лояльні до свого
народу, ставлять свої народи понад усе – вони мене не цікавлять.
Ти був/є “правим”?
Залежно від визначення, звичайно.
Ти був/є “лівим”?
Залежно від визначення, звичайно.
Ти був/є соціалістом?
Залежно від визначення. Працівник повинен бути власником засобів
виробництва? Це залежить від того, хто ці працівники, які в них наміри, хто в
даний час володіє засобами виробництва, які в них наміри, і хто в даний час
керує державою її намірами.
Ти підтримував/підтримуєш Дональда Трампа?
Як символ відродження Білої ідентичності і спільної мети? Звичайно. Як
політика та лідера? Звісно ж ні!
Ти підтримував/підтримуєш Brexit?
Так, але не через офіційно заявлені цілі. Правда в тому, що врешті-решт
люди повинні визнати факт, що це не мало нічого спільного з економікою. А
що це був спротив британців масовій імміграції, культурній заміні та
глобалізму, і це є великою і прекрасною подією.
Ти підтримував/підтримуєш Національний Фронт Ле Пен?
Ні, вони є партією боязких, конформістських, цивільних, так званих
“масових” націоналістів, абсолютно нездатних на реальні зміни і без
реального життєздатного плану збереження їх нації.

Живучи в Новій Зеландії, чи не є ти сам іммігрантом?
Так, і здається, що ми, переселенці, справді є фактором ризику).
Нє-а, я приколююсь. Австралієць який живе у Новій Зеландії – це практично
те саме, що австрієць, який живе в Баварії. Вони не будуть етнічно
замінювати етнос, чи міняти культуру цих націй. Вони такі ж люди,
представники тої самої культури.
Ти нетолерантний?
Звичайно. Останніми чеснотами вмираючого народу є терпимість і апатія, а я
не хочу мати з цим нічого спільного.
Як ти розвивав/досліджував/отримав свої переконання/погляди?
Це зайняло багацько часу, і я черпав з багатьох джерел.
Звідки ти отримав/дослідив/розвинув свої переконання/погляди?
За допомогою інтернету, звісно ж. Ви більше ніде не знайдете правди.
Чи є якась особа, яка тебе радикалізувала найбільше?
Так, особа, яка вплинула на мене найбільше, була Кендіс Оуенс (Candace
Owens).
Кожен раз, коли вона говорила, я був приголомшений її розумінням і її
власними поглядами, які підштовхували мене далі і далі до віри в перевагу
насильства над овечою покорою. Хоча мені доведеться засудити деякі її
погляди, вона надто радикальна, як на мій смак.
Тебе спонукали до насилля і екстремізму
відеоігри/музика/література/кіно?
Так, “Spyro the dragon 3” навчив мене етнонаціоналізму. Fortnite спонукав
мене бути вбивцею танцювати на трупах моїх ворогів.
Ні.
Ти завжди дотримувався таких поглядів?
Ні, коли я був молодим, я був комуністом, потім анархістом і нарешті
лібертаріанцем, перед тим, як стати еко-фашистом.
Кого ти вважаєш Білими?
Тих, хто за етносом і культурою є європейцем.
Кого ти вважаєш не-Білим?
Тих, хто за етносом і культурою не є європейцем.

Твої переконання передали тобі твої батьки/сім’я/друзі/оточення і т.д.?
Ні. Я виріс в оточенні типових австралійців, апатичних і більшою частиною
аполітичних, по-справжньому вони цікавились правами тварин, екологією і
оподаткуванням.
Ти вважаєш себе лідером?
Ні, я просто партизан.
Чи ти маєш зв’язки з іншими партизанами/борцями за
свободу/солдатами своїх націй?
Я підтримую багатьох з тих, хто виступив проти етнічного і культурного
геноциду… Лука Траїні (Luca Traini), Андерс Брейвік (Anders Breivik), Ділан
Руф (Dylan Roof), Антон Лундін Петтерсон (Anton Lundin
Pettersson), Дарен Осборн (Darren Osbourne) та інші.
Але контактував я лише з Лицарем Юстиціаром Брейвіком(Knight Justiciar
Breivik), коли отримував благословення на свою місію, після того, як
зв’язався з його братами-лицарями.
На твої переконання вплинули інші нападники?
Я читав маніфести Ділана Руфа та інших, але справжнє натхнення отримав
лише від Лицаря Юстиціара Брейвіка (Knight Justiciar Breivik).
Якщо тебе засудять, чи плануєш ти сидіти?
Так, поки не вб'ють або звільнять, або пройде стільки часу, що я вирішу, що
ми переможені. В такому разі я скою самогубство, з усмішкою на вустах,
знаючи, що я зробив все можливе щоб запобігти смерті моєї раси.
Чому ти віриш, що тебе звільнять з в’язниці?
Я не просто очікую, що мене звільнять, я очікую отримати Нобелівську
Премію Миру. Таку саму як та, що отримав терорист Нельсон Мандела
(Nelson Mandela) як тільки його народ добився перемоги і захопив владу.
Я сподіваюся, що мене звільнять через 27 років, так само, як і Манделу, за
той же злочин.
Чому тебе так хвилює Європа? Ти ж австралієць.
Австралія, як і всі інші колонії Європи, це лише гілка європейських народів.
Палець на руці тіла, яким є Європа.
Витоки моєї мови є європейськими, моя культура європейська, мої політичні

переконання є європейськими, мої філософські переконання є
європейськими, моя ідентичність є європейською і, найголовніше, моя кров є
європейською.

2. Відповіді на запитання мого
народу/прихильників
Які твої погляди?
Я етно-націоналіст та еко-фашист. Я за етнічну автономію для всіх народів з
акцентом на збереження природи і природного порядку.
Чий ти послідовник?
Нічий, зокрема, я підтримую багато груп, але я є членом жодної.
Кого ти підтримуєш?
Тих, хто бажає забезпечити існування нашого народу і захистити майбутнє
Білих дітей.
Ти агент ФБР/сексот/агент
«Моссаду»/обманщик/провокатор/антіфашист/фальшивка тощо?
Ні, але наступна людина може бути, тому здоровий скептицизм це добре.
Головне не дозволяйте своєму скептицизму перетворитись на параною й
утримувати вас від підтримки тих, хто хоче кращого життя для вас.
Чого ти хочеш?
Забезпечити існування нашого народу і захистити майбутнє Білих дітей,
таким чином захищаючи природній порядок і забезпечуючи його торжество.
До чого ти нас закликаєш?
Плануйте, тренуйтесь, об’єднуйтесь, озброюйтесь і дійте. Час овечої
покірності давно минув, час для політичних ігрищ давно минув.
Люди Заходу повинні знову стати до бою.
Чи є цей маніфест повним викладенням твоїх думок та поглядів?
На жаль, ні. Я написав набагато більшу роботу, приблизно 240 сторінок.
Вона піднімала багато питань багато питань та була набагато глибшою, але

під час нападу нестримної самокритики, я видалив всю роботу і почав
заново, за два тижні до самого нападу.
У мене було мало часу, щоб створити нову роботу, і тому я завершив її лише
наполовину. Але мої дії говорять самі за себе

3. Відповіді недоброзичливцям та тим, хто
виступає проти моїх переконань/методів
Хіба твоя атака не завдасть більше шкоди, ніж принесе користі?
Ні, не існує успішного, впливового єдиного руху, поки що немає і провідних
організацій, великої структури не створено, тому немає чому завдавати
шкоди.
А якщо ви щодо того, як нас сприйме громадськість, то хіба вона сприймала
нас інакше до атаки?
Хіба твоя атака не призведе до закликів забрати зброю у Білих в США?
Так, в цьому вся суть! Ви казали, що будете воювати аби захистити свої
права і конституцію, так от – скоро вам випаде така можливість.
Хіба твоя атака не призведе до закликів відкликати право на володіння
зброєю в Новій Зеландії?
Власники зброї Нової Зеландії це побита, жалюгідна купка дітей-бебібумерів,
вони давно здались. Коли востаннє вони добивались розширення своїх прав?
Втрата навіть того, що вони мають, була неминучою. Я лише трішки
прискорив події.
Вони давно втратили свої міста, гляньте на Оукленд (Auckland). Ви дійсно
вважаєте, що вони б не втратили права?
Ти фанатик, бузувір, расист, ісламофоб, нацист, фашист!
А. Компліменти вас нікуди не заведуть.
B. Це не питання.
C. Що ти бляха щойно спіздонув про мене, сучара? Ти знаєш, що я з
відзнакою закінчив академію Морських Котиків; я брав участь в сотнях
секретних операцій проти Аль-Каїди, та в мене три сотні підтверджених

ліквідацій! Мене тренували для партизанської війни, і я найкращий снайпер в
усій армії США. Ти для мене – лише чергова жертва. Я тебе пристрелю
нахуй з небаченою в світі точністю, запам’ятай мої слова, уйобіще. Ти
думаєш, ти можеш безкарно пиздіти на мене в інтернеті? Хуй ти угадав.
Поки ми тут переписуємось, я вже зв’язався з своєю секретною мережею
шпигунів в Штатах, і твій айпішник вже відслідковують прямо зараз, тому
готуйся до бурі, нікчемо. До бурі, що знесе ту жалюгідну штуку, яку ти
називаєш життям. Ти вже здох, їбучий ти школьнік. Я можу бути будь-де,
будь-коли, і я можу тебе вбити використовуючи сімсот різних технік, і все це
голими руками. Я не просто неймовірно тренований в рукопашному бою, але
в мене є доступ до всього арсеналу Морської Піхоти США, і я використаю
все, до останньої димовухи, аби змести твою нещасну сраку з лиця землі,
маленький гівнюк. Аби ти знав, наскільки нечестивою буде відплата за твій
невеличкий “кмітливий” коментар, може ти б припнув свого їбучого язика.
Але ти не міг, ти не хотів і тепер ти заплатиш по повній, блядський
вишкребок. Небеса розверзнуться, і ти утонеш в моїй люті. Ти, бляха, здох,
малий.
Демократія – це єдиний шлях, чому ти застосовуєш силу?
Демократія – це влада натовпу, а сам натовп контролюється нашими
ворогами. Їх контролює глобальна та корпоративна преса, їх контролює
система освіти(з тих самих пір, як вона впала під натиском марксистського
наступу на всі державні установи), їх контролює держава(з тих самих пір, як
впала під натиском корпорацій), а ще їх контролює махина анти-білих
пропагандистських медіа.
Не обманюйте себе, що можна перемогти без зусиль, без ризику,
демократично.
Готуйтеся до війни, готуйтеся до насильства, готуйтесь до ризику, втрат,
боротьби, смерті.
Сила є єдиним шляхом до влади і єдиним шляхом до справжньої перемоги.
Насильство – це не відповідь, чому ви використовуєте силу?
У світі немає жодної нації, яка б не була заснована або підтримується силою.
Сила – це влада. Історія – це історія сили. Насильство і є владою і насильство
– це реалія історії. Прокидайтесь.
Чому ти думаєш, що знаєш відповіді на все?
У мене нема всіх відповідей, але трішки знань все ж є. Прийміть ті з моїх

поглядів, які справді працюють, позбавтеся того, що заважає. Єдине що має
значення – це перемога.
Чому ти вважаєш, що можеш говорити від імені цілої спільноти?
Я виступаю за свої погляди і свої ідеали, і ідеали тих, хто мене підтримує.
Хтось з нами згоден, а хтось – ні.
Чому ти віриш, що ти європеєць, а не просто австралієць?
А хіба австралієць це не просто п’яний європеєць? Жартую, але Австралія –
колонія Європи, а точніше – колонія Британії, тому Австралія – просто
продовження Європи.
Чому ти віриш, що є расові відмінності і що ці відмінності важливі?
Спираючись над дослідження та дані. Гаплогрупи, фенотипи і глобальні
тестування. Прийде час, коли істина відкриється.
Чому ти звинувачуєш мігрантів, а не капіталістів?
Я звинувачую і тих, і інших і планую розібратися усіма.
Навіщо атакувати мігрантів, коли є проблема “Х”?
Тому що з проблемами «Х» можна розібратись з часом, але іммігранти з
високою народжуваністю знищують нас прямо зараз, це вже питання
виживання, хто кого.
Чому ти напав на муслімів, якщо проблема в усіх мігрантах з високою
народжуваністю?
Через історичні, соціальні та статистичні причини. Вони – група загарбників,
яких на Заході зневажають найбільше, саме напади на них, отримують
найбільшу підтримку. Вони також є однією з найсильніших груп, з високою
народжуваністю, вони згуртовані і прагнуть завоювань.
Чому ти зосередився на імміграції, якщо зміни клімату – це велетенська
проблема?
Тому, що це одна проблема, навколишнє середовище знищується через
перенаселення, ми, європейці, є однією з груп, які не перенаселяють світ.
Знищіть завойовників зупиніть перенаселення і так врятуєте навколишнє
середовище.
Якщо ти віриш, що потрібно підвищувати народжуваність, чому ти не
створив сім’ю і сам не настругав дітей?

Тому що поки ми не знищимо завойовників, наша власна народжуваність
нічого не значитиме. У нас недостатньо висока народжуваність, щоб
перемогти їх в їх же грі, але нам і не потрібні настільки високі показники, бо
це руйнує природу і культуру. Тому я взяв справу в свої руки.
Хіба твоя атака не призведе до демонізації етно-націоналістів/тих, хто
прагне національної самостійності?
Ні, люди швидко забудуть мою мотивацію і запам'ятають лише сам факт
атаки. Якщо не вірите мені, нагадайте-но мотивацію підривників поїзду в
Мадриді?
Діти завжди невинуваті, хіба ти не чудовсько, яке вбиває дітей?
Діти загарбників не залишаються дітьми, вони стають дорослими і
розмножуються, створюючи більше загарбників, щоб замінити наш народ.
Вони ростуть і голосують проти наших народів, переслідуючи інтереси свого
народу та впроваджуючи власну ідентичність. Вони ростуть і займають
будинки, де могли б жити ваші діти, вони рвуться до влади, вони підривають
благоустрій і довіру в суспільстві.
Будь-який загарбник, якого ви вбиваєте, будь-якого віку – це мінус один
ворог, з яким воюватимуть ваші діти.
Ви зробите це самі, чи залишите цю роботу своїм дітям? Чи може внукам?

Розділ I
Звернення до різноманітних груп
It was not part oftheir blood,
It came to them very late,
With long arrears to make good,
When the Saxon began to hate.
They were not easily moved,
They were icy -- willing to wait
Till every count should be proved,
Ere the Saxon began to hate.
Their voices were even and low,
Their eyes were level and straight.
There was neither sign nor show
When the Saxon began to hate.
It was not preached to the crowd,
It was not taught by the state.
No man spoke it aloud
When the Saxon began to hate.
It was not suddenly bred,
It will not swiftly abate,
Through the chilled years ahead,
When Time shall count from the date
That the Saxon began to hate.

-Altered version of “The Beginnings”
by Rudyard Kipling

До консерваторів
Чесно спитайте себе: що саме зміг зберегти сучасний консерватизм? Що він
прагне зберегти? Природне середовище? Західну культуру? Етнічну
самобутність? Релігію? Націю? Расу?
Нічого не зберігається. Природне
розпорошується і комерціалізується.

середовище

індустріалізується,

Західна культура тривіалізується, перетирається і змішується в безформну
масу, а єдині принципи і переконання, яких, здавалося б, дотримуються це
міфи про “індивідуальність, цінність роботи (точніше продуктивності, задля
блага твоїх господарів-капіталістів) і недоторканність приватної власності
(щоб гарантувати, що жодному з нас не спаде на думку грандіозна ідея
повернути незаслужено нажиті багатства господарів).
Етнічна самобутність? Зруйнована заради дешевої робочої сили, і вони,
виступаючи на публіці проти нелегальної імміграції з країн третього світу,
приховано проштовхують стільки мігрантів, скільки можуть, все заради
зменшення оплати праці, аби мати можливість якнайтугіше набити кишені
грошима. Вони забрали в європейців самобутність і самостійність,
підгодовуючи свою жагу до влади та багатства.
Релігія? Що лишилося від неї? Порожні церкви і повні торгові центри?
Знецінення сповідей і буденність розлучень? Всі релігійні догми, що стояли
на шляху між багачами й прибутком десакралізовані, відсунуті вбік і
тихенько знищені. Все для того, аби ви не скаржились і не протестували,
поки вони набивають кишені.
Нація? Яку націю ми повинні зберегти? На чому тепер базуються нації? Вже
немає спільної культури, етнічної приналежності, мови, цінностей чи
вірувань. Будь-хто може бути частиною нашої нації, якщо має документи. Їм
не потрібно тут народжуватися, поділяти нашу расу, нашу мову, нашу
культуру чи переконання. Почуйте вереск консерваторів: поки вони згодні
ПРАЦЮВАТИ, впускайте їх. Нехай вони заробляють для наших заможних
добродіїв на другу яхту чи п’ятий маєток!
Раса? Вони навіть не ВІРЯТЬ у расу, в них навіть не вистачає мужності
сказати, що раса існує. А навіть якщо існує, їм нема до того діла. Головне для

них – прибутки, і лише прибутки. Все інше – вторинне. Поняття про
майбутнє раси чи її призначення, настільки ж далеке для них, як і почуття
відповідальності перед суспільством.
Нічого не збереглось, крім корпоративних прибутків і постійно зростаючого
багатства 1% населення, який експлуатує людей заради власної вигоди.
Консерватизм мертвий. Слава богу. Тепер давайте закопаємо його і
перейдемо до чогось вартісного.
КОНСЕРВАТИЗМ МЕРТВИЙ, СЛАВА БОГУ.

До християн
“Люди, гідні слави, народ, благословенний Господом Богом нашим, стогне і
падає під вагою цих беззаконних і неймовірно ганебних принижень. Раса
обраних страждає від обурливих переслідувань, і нечестива раса сарацинів не
поважає ні жон Господніх, ні колегій священнослужителів. Вони топчуть
слабких і старих, вони відбирають дітей у матерів, щоб вони, оточені
варварами, забули ім’я Господнє. Ця збочена нація оскверняє богадільні…
Храм Господній вони вважають злочинним а прикраси в святилищах
розграбовуються”.
Хіба я можу ще щось додати до сказаного?
“Сини, браття мої, нас зневажили, зневажили всіх тих хто живе в ці дні
безбожностей!
Чи можемо ми поглянути на світ у цьому столітті, світ, якому докоряють
Небеса, і бути мовчазними пригнобленими свідками спустошення Святого
Міста? Чи не краще загинути на війні, аніж страждати ще хоч мить,
спостерігаючи настільки жахливе видовище? Плачте через наші провини, які
зрощують божественний гнів, о так, плачте…
Але хай наші сльози не будуть, неначе насіння, яке садять в пісок. Нехай
вогонь нашого покаяння почне Священну Війну, і хай любов до наших
братів веде нас до бою.
Нехай наше життя буде сильніше за смерть аби боротись з ворогами
Християн”.
СПИТАЙТЕ СЕБЕ, ЩО ЗРОБИВ БИ ПАПА УРБАН II?

До антіфи/марксистів/комуністів
Я не хочу вас навернути, не хочу порозумітись.
Егалітаристи і ті, хто вірить в ієрархію ніколи не знайдуть спільної мови. Я
не хочу ні боротись пліч-о-пліч з вами, ні ділити з вами владу.

Я хочу дивитись на вас крізь приціл. Я хочу топтати берцями ваші шиї.
ДО ЗУСТРІЧІ НА ВУЛИЦЯХ, АНТИ-БІЛА МЕРЗОТО.

До турків
Живіть в мирі на своїх землях, і ніхто вас не чіпатиме.
На східному боці Босфору.
Але якщо ви спробуєте жити на європейських землях, де завгодно на захід
від Босфору.... Ми вбиватимемо вас і гнатимемо з наших земель, наче
тарганів.
Ми приїдемо до Константинополя і знищимо кожну мечеть і мінарет в місті.
Ми приберемо мінарети з Собору Святої Софії і Константинополь знову по
праву належатиме нам.
ТІКАЙТЕ ДОДОМУ, ПОКИ ЩЕ МАЄТЕ ШАНС.

Розділ II
Загальні думки та потенційні стратегії
"Це станеться лише одним шляхом, і альтернативи йому немає, цього не
зроблять вже існуючі уряди. Це станеться не завдяки політичним ігрищам в
парламенті, чи конгресі, чи завдяки лобіюванню, це станеться під натиском
неминучості. Це буде піднесення, це буде всеохоплююча хвиля, це буде
величне пробудження європейської душі. "
-Сер Освальд Мослі

Хто в насправді винен?
Потрібно звинувачувати самих себе, нас, європейців. Сильні чоловіки не
дають себе етнічно замінити, сильні чоловіки не допускають деградації своєї
культури, сильні чоловіки не дозволяють своїм людям вмирати. Слабкі
чоловіки довели до такої ситуації і потрібні сильні, щоб її виправити.
ДОПОКИ НА СВЯТІЙ СОФІЇ Є ХОЧ ОДИН МІНАРЕТ, ЧОЛОВІКИ
ЄВРОПИ Є ЧОЛОВІКАМИ ЛИШЕ НА СЛОВАХ.

Згвалтування європейських жінок загарбниками
Багато хто з вас, вже, знає про зґвалтування британських жінок
загарбниками, силами вторгнення,
Ротерхем (Rotherham) – найбільш
кричущий
випадок.
Але мало хто знає, що Ротерхем (Rotherham) – це лише ланка в ланцюзі
зґвалтуваннь і приставань, що здійснюються цією не-білою мерзотою.

Ось список найбільш відомих випадків таких зґвалтувань в Британії:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_child_sexual_exploitation_scandal
https://en.wikipedia.org/wiki/Aylesbury_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Banbury_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Derby_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Huddersfield_grooming_gang
https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Newcastle_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Doublet
https://en.wikipedia.org/wiki/Rochdale_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Peterborough_sex_abuse_case
https://en.wikipedia.org/wiki/Telford_child_sexual_exploitation_scandal

Проте багато хто не знає, що таке стається не лише в Британії, а по всьому
Заходу, ось, наприклад, два найвідоміших випадки в Австралії:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashfield_gang_rapes
https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_gang_rapes
Таке стається навіть в Фінляндії:
https://en.wikipedia.org/wiki/Oulu_child_sexual_exploitation_scandal
Так само шокують випадки відкритого і публічного сексуального насильства,
переслідування з боку загарбницької мерзоти, такі випадки відбуваються все
частіше в європейському світі, наприклад, у Німеччина в переддень Нового
Року, у Кельні (Cologne), Гамбурзі (Hamburg), Дортмунді (Dortmund),
Дюссельдорфі (Dusseldorf), Штутгарті (Stuttgart) та Білефельді (Bielefeld).
Ось посилання в Вікіпедії на ці події:
https://en.wikipedia.org/wiki/2015%E2%80%9316_New_Year%27s_Eve_sexual_
assaults_in_Germany
Справжня кількість таких подій, які відбуваються по всьому західному світу
невідома і, безумовно, про багато таких злочинів навіть не заявляють в
поліцію. Мало того: держава, судова система та медіа працюють в унісон,
аби приховувати ці звірства, побоюючись, що їх висвітлення викличе лють у
корінних жителів Заходу і завадить впровадженню нашої нової
“мультикультурної утопії”.
Наостанок я хотів би звернутись до винуватців цих атак і їх сімей. Вас
повісять. Якщо вас звільнять, ми знайдемо вас і вб’ємо, якщо ви в тюрмі, то
ми дістанемо вас і там, якщо ви спробуєте переховувати цих мерзотних
ґвалтівників – вас ми також знищимо. За ганьбу, яку пережили через вас
європейські народи і за біди, що ви їх завдали нашим жінкам, ви помрете.
ВБИВАЙТЕ ГВАЛТІВНИКІВ, ВІШАЙТЕ ЇХ СІМ’Ї

Різноманітність-це слабкість
Чому різноманітність вважається нашою найбільшою силою? Хто-небудь
колись запитував, чому? Це повторюють, як мантру, повторюють ad infinitum
(до нескінченності) “різноманітність – наша найбільша сила, різноманітність
– наша найбільша сила, різноманітність – наша найбільша сила… ”. Це
повторюють в медіа, кажуть політики, викладачі і знаменитості. Але ніхто не
каже, чому.
Що дає силу нації? І як різноманітність збільшує цю силу? Що саме в
різноманітності збільшує цю силу? Вам ніхто не відповість.
Тим часом “різноманітні” нації по всьому світу перебувають в нескінченних
соціальних, політичних, релігійних та етнічних конфліктах. Сполучені Штати
є однією з найрізноманітніших спільнот на Землі, і вони знаходяться на
волосині від того, аби розірвати один одного на шматки. Бразилія з усією
своєю расовою різноманітністю повністю розділена як нація, люди там не
можуть знайти спільної мови і самоізолюються, коли це можливо. Південна
Африка з усією своєю “різноманітністю” перетворюється на криваву заводь,
як тільки різноманітність зростає: чорні проти інших чорних, чорні проти
білих, білі проти чорних, чорні проти індусів, не має значення, це етнос
проти етносу. Врешті-решт, вони всі починають ворогувати один з одним.
Чому саме те, що надає західним народам сили (різноманітність), не є тим,
що надає сили країнам Сходу (Китай, Японія, Тайвань, Південна Корея)? Як
вони можуть бути такими сильними, Китай в цьому столітті є нацією, що
домінує в світі найбільше, однак їм бракує різноманітності? Чому ж їх нерізноманітні нації досягають значно більшого, ніж наші власні, та ще й
домінують в настільки різних сферах життя?
Різноманітність не є силою. Єдність, мета, довіра, традиції, націоналізм і
расовий націоналізм – ось, що робить нас сильними. Все інше – брехливі
штампи.
В РІЗНОМАНІТНОСТІ – СЛАБКІСТЬ, В ЄДНОСТІ – СИЛА

Радикалізація людей Заходу
Радикалізація молодих чоловіків Заходу не просто неминуча, але й неуникна.
Не має дивувати той факт, що європейці, в кожній країні і на кожному
континенті приходять до радикальних уявлень і методів боротьби з
соціальним і моральним занепадом своїх націй і постійними спробами
етнічно замінити їх народ.
Радикальні, вибухові дії є єдино бажаною і необхідною відповіддю на спроби
геноциду. Ці чоловіки і жінки не зомбовані, загниваючі чи обмануті. Вони,
нарешті, знімають шори і бачить реальну картину світу і реальне майбутнє
своїх народів в ньому.
Бачать правду, що Захід убив саме поняття божественності, не замінивши
його нічим. Були створені дві конкуруючих ідеології (комунізм та фашизм),
аби замінити втраченого бога, після чого їм дозволили знищувати один
одного, заганяючи самих себе у глухий кут, а переможця просто віддали на
поталу капіталістам, підтримуваним корпораціями. В результаті ми отримали
суспільство без основоположних переконань, без мети і без візії
майбутнього. Суспільство нестримного нігілізму, споживацтва і
індивідуалізму, де всі люди є суперниками, права особистості важливіші за
всі поняття відповідальності. У цьому пеклі індивідуум – це все, а раса нічого
не варта, це те проти чого можна протистояти і використовувати, за
потреби, вертикаль влади, якою можна дертися, або ж завалити.
Правда в тому, що вони швидко перетворюються не просто на меншину, а не
меншину на власних землях.
А Істинно те, що вони залишилися на самоті, одинаки в суспільстві, яке
поклоняється індивідуалізму, і вони мають протистояти напливу чужинців з
усіх куточків світу. В той самий час, коли вороги пов'язані вірою, культурою
або традиціями; мають вищий рівень народжуваності та соціальної довіри,
що дозволяє створювати їм значно сильніші громади.
Правда в тому, що від цих одинаків очікують не боротьби з цими міріадами,
нескінченною і небажаною навалою, ні! Від них хочуть аби вони прийняли
їх, змирились з втратою самобутності, змирились з втратою батьківських
земель, з своїм ослабленням, з тим, що їх ЗАМІНЯЮТЬ.

Але вони змиряться з такою смертю. З цим викоріненням своїх людей, своєї
культури, з спробами поневолити їх душі.
Навколо себе вони бачать лише занепад, зниження, катастрофічне падіння
народжуваності в усьому західному світі. Вони бачать мільйони загарбників,
що висаджуються на наші береги, завойовуючи наші міста без жодного
пострілу у відповідь. Бачать розбиті сім'ї з височенним рівнем розлучень, це
в випадку, коли пари хоча б одружуються. Бачать рівень самогубств, що
невпинно зростає з року в рік, не лише серед дорослих ,а навіть серед
підлітків і дітей, але це прийнято не помічати, аж поки один з їхніх
ідолів(співаки, спортивні зірки, актори) не вбиває себе. Вони бачать
споживання наркотиків на всіх рівнях суспільства, у всіх вікових групах, всі
прагнуть знайти хоч щось аби відволіктись від реальності і втекти від
культури нігілізму. Бачать стрімку урбанізацію та індустріалізацію, міста що
зростають, пожираючи ліси, це остаточне віддалення людини від природи, з
очевидними результатами. Вони бачать педофілів політиків, педофілів
священиків та педофілів зірок естради, які наочно демонструють всім
справжню розбещеність нашого часу. Мистецтво і красу викривили до
невпізнання, збочені бездарності заміняють шедеври нашого часу, бездушна
столична архітектура зі скла і сталі, яка не має нічого спільного ні з
суспільством, ні з культурою, ні з людьми і тому характерна для будь-кого,
але ні для кого зокрема. Суїцидники, нігілісти та виродженці стали попіконами, мертвої культури: Майкл Джексон (педофіл, ненавидів себе,
займався самокаліченням, опіоїдний наркоман), Мадонна (дегенератка,
наркоманка, бездітна, повія, ворог християнства, пропагувала расове
змішування), Курт Кобейн (суїцидник, наркоман, ненавидів себе,
антисоціальний), Фредді Меркурі (постійна криза ідентичності, все життя
боровся з гедонізмом і вживанням наркотиків, помер через сексуальний
гедонізм) і це лише кілька прикладів. Порожні яслі і повні казино, порожні
церкви і повні мечеті, ентропія розноситься з швидкістю світла. Політики
вчиняють так само, як Eligabolus (Politicians writ in the same ink as Eligabolus),
поклоняючись усьому, що є чужим, отруйним і руйнівним.
Коли ці юні чоловіки і жінки бачать цей самогубний нігілізм, вони
ізолюються від цього мейнстріму, від цього “мультикультурного”,
егалітарного, індивідуалістичного божевілля і шукають союзників, там, де
можуть їх знайти, в реальності або в інтернеті. Вони збираються,
обговорюють, впадають у відчай, розробляють стратегії, сперечаються і

планують. Вони засуджують слабкість, глузують з покірності і поклоняються
силі, і в цьому поклонінні силі вони радикалізуються і знаходять вихід.
Чомусь така ізоляція, а потім радикалізація викликає подив, але кожен, хто
звертав на це увагу, бачив наближення цих процесів. Як тільки інтернет
унеможливив контроль корпоративних та державних над настроями
сучасності, справжня свобода думки і обговорення розквітла, і вікно
Овертона не просто розширилось, а розлетілось на кавалки. Всі види
висловлювань та поглядів стали доступними для ознайомлення, обговорення
та вивчення.
Ця відкрита і часто анонімна дискусія вперше дозволила отримати доступ до
інформації без контролю держави та корпорацій. Результат очевидний. Люди
знаходять дорогу додому. Знаходять своїх людей, знаходять свої традиції,
починають бачити крізь брехню історії, крізь зомбування різноманітними
установами, і вони люті, вони енергійні, і так, вони проти свого
дегенеративного оточення, вони радикалізовані.
РАДИКАЛІЗАЦІЯ – ПРИРОДНА ВІДПОВІДЬ ДЕГЕНЕРАЦІЇ

Провал асиміляції
Смішно очікувати, що іммігранти асимілюються до помираючої,
декадентської культури. Хто б захоче відмовитись від своєї сильної,
домінуючої і зростаючої культури заради ветхої, загниваючої і виродженої?
Що приваблює більше: культура, традицій, краси, архітектури, мистецтва і
процвітання чи культура розпаду, ненависті до самих себе, бездітності,
безладу і нігілізму?
Все більше іммігрантів вибирають зберегти свою власну здорову культуру,
рік за роком, більше того, наш власний народ починає приєднуватися до них,
шукаючи за межами власної розмитої і занепадаючої культури джерело
натхнення, мети і підтримки.
Чим слабшими ми стаємо, тим більше іммігрантів відмовляються
приєднуватися до нас, відмовляються брати
участь у культурному
самогубстві, яке ми вихваляємо. Це не мало б нікого дивувати.
НІХТО ДОБРОВІЛЬНО НЕ ДОЄДНАЄТЬСЯ ДО ЗАНЕПАДУ

Зелений націоналізм – єдиний справжній націоналізм
Немає Консерватизму без природи, немає націоналізму без екологізму,
природне середовище наших земель сформувало нас, в той самий час, як ми
формували його. Ми виникли з наших земель і наша культура була
сформована цими ж землями. Захист і збереження цих земель має таке ж
значення, як і захист і збереження наших власних ідеалів і переконань.
Надто довго ми дозволяли лівим монополізувати рух за екологію, а вони його
використали для задоволення власних потреб. Ліві контролювали всі
обговорення щодо збереження довкілля, одночасно керуючи подальшою
руйнацією природного середовища за допомогою масової імміграції та
неконтрольованої урбанізація, не пропонуючи жодного реального вирішення
для жодної з проблем.
Не існує зеленого майбутнього з невпинним зростанням чисельності
населення. Зелений світ не може існувати у Світі де живе 100 мільярдів, 50
мільярдів або навіть 10 мільярдів людей. Продовження імміграції в Європу є
екологічною катастрофою і, врешті-решт, неймовірно руйнівною для самої
природи.
Європа майбутнього – це не бетон і сталь, смог і дроти, ні, це земля лісів,
озер, гір і лугів. Це не земля, де англійська мова є дефакто єдиною, ні, це
місце, де кожна європейська мова, віра чи традиція цінується. Де кожна
нація і кожен етнос об'єднані своїми власними природними середовищами і
за потреби захищають і себе і свою природу.
НЕ ІСНУЄ ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ БЕЗ ЕКОЛОГІЗМУ

Вбивайте високопоставлених ворогів
Є широковідомі вороги наших народів, вороги нашої раси, які вільно гуляють
нашими вулицями, задираючи носи до небес, вважаючи себе
недоторканними. Вони незабаром дізнаються, як вони насправді
помиляються. Зрадники заслуговують безчесну смерть. Неважливо, це займе
3 роки або 30 років, ці люди повинні заплатити за свої огидні напади на нашу
расу.
Пакети TATP прив'язані до безпілотних літальних апаратів, EFP у
мотоциклетних сумках, тарани кортежів самоскидами з цементом. Будь-який
метод, який воздає по заслугам цим зрадникам, має право на існування і його
слід заохочувати. Де є прагнення – спосіб знайдеться.
Меркель, мати всього анти-білого і анти-німецького, на першому місці в
списку. Мало хто завдав більше шкоди і так расово очистив Європу від її
народу.
Ердоган, лідер одного з найстаріших ворогів нашого народу, і лідер
найбільшої групи муслімів в Європі. Цей воєначальник має стекти кров’ю,
поки він відвідує своїх етнічних солдатів, які зараз окупували Європу. Його
смерть також заб’є клин між турецькими загарбниками, що нині займають
наші землі та етнічними європейськими народами, одночасно ослаблюючи
вплив турків на регіон, усуваючи головного ворога Росії і дестабілізуючий і
розділяючи НАТО.
Садик Хан, на момент написання – мер Лондона, очевидний приклад
безправ'я і етнічної заміни британців на Британських островах. Цей
пакистанський мусульманський загарбник тепер займає місце представника
жителів Лондона. Лондініум, саме серце Британських островів. Що краще
продемонструє відродження Білих, як не ліквідація цього загарбника?
УБИЙТЕ АНГЕЛУ МЕРКЕЛЬ, УБИЙТЕ ЕРДОГАНА, УБИЙТЕ САДІК
ХАНА

Парадокс різноманітної рівності
Найсмішніше – це дотепна дурість про різноманітне, але рівне суспільство.
Різноманітність за своїм визначенням заперечує рівність. Не можуть дві
справді відмінних речі бути рівними, особливо якщо говорити про людей.
Немає жодної людини абсолютно рівної з іншою, ні однояйцеві близнюки, ні
співвітчизники, ні робітники в межах класової групи і, звичайно, не ті, хто
належить до різних рас. Кожна людина має свою особливу цінність, ні
більше, ні менше.
Чим більш різноманітною є група, тим менш рівною вона стає.
Різноманітність відкидає рівність. Ці поняття не можуть співіснувати.
РІЗНОМАНІТНІСТЬ – ЦЕ НЕРІВНІСТЬ, ІЄРАРХІЇ Є СТАЛИМИ

Теперішнє – наш дар від тих, хто жив в минулому
Ваші предки не стікали потом, не лили кров і не вмирали заради
багатокультурної, егалітарної нації. Вони будували будинки, щоб там жили
їх діти, вони будували громади для того, щоб їх люди процвітали, вони
розвивали нації, щоб їх люди вижили. Вони працювали як воли, заради
майбутнього для своїх людей, і тепер інші народи потрясають кулаками і
вказують пальцями, докоряючи нам, бо ми живемо кращим життям, більш
заможним життям, живемо в багатших країнах. Це багатство і процвітання
оплачене потом і кров’ю наших родоначальників. Наше комфортне,
привілейоване і благополучне життя було дароване нам нашими предками, з
вірою в те, що ми збережемо, підтримаємо і навіть продовжимо їхню роботу,
так аби одного дня наші діти змогли користуватися плодами нашої праці.
Ми повинні прагнути до створення нації, гідної наших предків, прагнути
забезпечити нашим людям найкраще життя, і націю, яка було б гідною для
них. Ми народ, що шанує своїх предків, але живе для свого потомства.
ШАНУЙ ПРЕДКІВ, АЛЕ ПРАЦЮЙ ДЛЯ ДІТЕЙ

Солдати воюють
Ідеальна героїчна війна, без втрат, без провалу, без великих невдач, є
утопічною і абсолютно неможливою. Навіть у Відні в 1683 р. ми, європейці,
все одно втратили більше чотирнадцяти тисяч хороших людей. І це сталось
під час тріумфальної ПЕРЕМОГИ. Чи ви вважаєте себе кращими за тих
чоловіків? Чи може ви більше заслуговує на життя? Чи ви більш досвідчені і
сміливі? Ні. Якщо вони загинули, то це може статись і з тобою. Готуйтеся до
смерті, готуйтеся до боротьби, готуйтеся до важких втрат, що назавжди
вріжуться в вашу пам’ять. Не розраховуйте вижити, єдине, на що ви маєте
розраховувати – це на справжню війну і на смерть справжнього солдата.
ОЧІКУЙТЕ ДОСТОЙНОГО СОЛДАТА БОЮ І ДОСТОЙНОЇ СМЕРТІ

Небезпека загарбників
Якщо ви вб’єте шістдесят озброєних завойовників, які мали намір і бажання
зашкодити вашій нації і народу, вас вітатимуть як героя, нагородять
найвищими державними нагородами, і ви маршируватимете перед ЗМІ і
громадськістю, що вас обожнюватиме. Але варто вбити шістдесят
неозброєних завойовників, які мали намір і бажання зашкодити вашій нації і
народу, і вас вважатимуть монстром, протягнуть на налигачі вулицями,
висміюватимуть, нападатимуть, вас принижуватимуть всіма можливими
способами і, наприкінці, судитимуть і дадуть довічне.
Але штука в тому, що неозброєний загарбник набагато небезпечніший для
нашого народу, ніж озброєний окупант. Ми можемо боротися з озброєним
окупантом, ми знаємо як, у нас є можливість, у нас є солдати і зброя, щоб
зробити це. Але ми не маємо уявлення як боротись з неозброєним
загарбником, ми не в змозі напасти на них, прогнати їх, ми не маємо жодної
адекватної відповіді на цей виклик.
Обидва загарбники хочуть знищити наші нації, обидва хочуть перемістити і
замінити наших людей, обидва хочуть знищити нашу культуру і
самобутність. Але лише один має можливість це зробити, лише один з них
продемонстрував ефективність своїх методів.
НЕОЗБРОЄНИЙ ЗАВОЙОВНИК НЕБЕЗПЕЧНІШИЙ ЗА ОЗБРОЄНОГО

Блискавичне захоплення установ
В той час, як захоплення лівими позицій у владі було неймовірно
ефективним, але тривалим процесом, ми повинні досягти того ж, але в
набагато коротший період часу. Через загрозу етнічної заміни і нашої власної
жахаюче низької народжуваності, ми не маємо 150 років або навіть 50 років,
аби закріпитися у владних кабінетах. Ми повинні завести своїх людей в
політичні, мілітаристські, судові, освітні та економічні інституції, і повинні
зробити це за 25 років.
Ми не маємо стільки часу, як мали ліві, ми повинні бути готові діяти і діяти
доведеться незабаром. Це означає, що ті, що можуть або мають можливості,
повинні влазити в ці установи щоб дертися якнайшвидше і якнайвище
сходами ієрархії. Коли настане час ви повинні будете діяти.
РВІТЬСЯ ДО ВЛАДИ

Всі всенародні рухи – популістські рухи
Хоча сам рух, принаймні в стадії зародження, не потребує підтримки всього
населення, настане час, коли потрібно буде, аби наш народ приєднався до
нашої нової спільноти і зробив це добровільно. Вони повинні хотіти і бути
готовими стати частиною цього нового майбутнього, яке ми будуємо. Ми не
можемо і не повинні покладатися на гніт, щоб змусити населення відповідати
новій парадигмі.
Своїми діями і промовами ми вкажемо їм шлях. Шлях уваги до природи і
поваги до навколишнього середовища, традицій, сімей, прав працівників,
особистих і расових обов'язків. Ми повинні розвиватися як особистості і як
суспільство.
Хоча ми можемо використовувати гумор на грані і меми на початковій стадії,
і щоб залучити молоду аудиторію, врешті-решт нам потрібно буде
продемонструвати наші справжні думки і наші серйозні наміри і побажання
щодо майбутнього. Зараз ми апелюємо до гніву і чорного комедійного
характеру сьогодення, але врешті-решт нам потрібно буде показати теплоту і
щиру любов, яку ми маємо відчуваємо до наших людей.
ВКАЖІТЬ ЇМ ШЛЯХ

Не існує тихих гаваней
Нема куди тікати, обернись, зустрінь ворога, чини спротив. Не лишилося
жодного місця, куди б не дотягнулись щупальця агресивної міграції. На
Заході немає жодного місця, яке хоча б наблизилось до досягнення того ж
рівня народжуваності що й загарбники, є лише місця, де відносно висока
народжуваність вказує на життєздатність та енергію.
Немає тихої гавані, де б ти міг пришвартувати свого корабля, лягти на теплий
пісочок і перечекати, доки шторм минеться сам собою.
Ви не отримаєте відстрочки, ні в Ісландії, ні в Польщі, ні в Новій Зеландії, ні
в Аргентині, ні в Україні, ніде в світі. Я знаю, бо я був там.
Та це вам і не треба, яке ви маєте право відпочивати, доки ваші браття в
Європі стоять на порозі неминучої війни? Чому це ви не повинні нічим
ризикувати, поки інші ризикують усім? Чому хтось повинен битися на твоїй
війні, коли ти сам уникаєш бою?
Не тікайте від битв, біжіть їм назустріч. Знайдіть серце конфлікту,
маршируйте туди і ставайте до зброї. Віддайте все, що маєте, заради своїх
людей.
ПЕРЕСТАНЬТЕ ТІКАТИ, СТАВАЙТЕ ДО БОЮ

Емоції панують над фактами
Перестаньте намагатися переконати більшість населення статистикою,
графіками, табличками та цифрами. Різниця в одну цілу сім десятих відсотка
може й означає щось для небагатьох, але геніальний вираз або блискуче
намальований плакат переконає більшість.
Люди емоційні, вони керуються емоціями, ними рухають емоції, вони
шукають нових способів виразити чи відчути емоції. Монотонне повторення
фактів та статистичних даних про імміграцію просто знуджуватимуть маси і
відвернуть людей від черствих і непристрасних ораторів, які їх поширюють.
Будьте творчими, експресивними, емоційними і, перш за все, пристрасними.
Це те, що дозволяє достукатись до людей, об'єднує людей, надихає людей.
Фарбуй, пиши, співай, танцюй, читай вірші. Пости мємаси, чорт забирай.
Створюйте меми, постіть меми і поширюйте меми. Меми зробили більше для
етнонаціоналістичного руху, ніж будь-який маніфест.
Перш за все, не будьте холодним, спокійним і нудним. Нікого не надихає
Джеб Буш.
БУДЬТЕ ПРИСТРАСНИМИ, А НЕ ХОЛОДНОКРОВНИМИ

Ніяких прибутків для анти-Білих
Занадто довго ті, хто отримував найбільші прибутки від імпорту дешевої
робочої сили лишались непокараними. Економічні еліти, що набили собі
кишені з прибутків, отриманих за рахунок нашої етнічної заміни. Ці жадібні
виродки розраховують замінити наших людей расою низького інтелекту,
низької продуктивності; неосвіченими, брудними масами, лише для того, аби
збільшити свою владу і прибутки.
Вони незабаром зрозуміють, що існує відплата за зраду раси. Ця відплата
вдарить по них сильно, швидко і безжально. Якщо вони тікатимуть – ми
підемо за ними, якщо ховатимуться – ми знайдемо їх, якщо вони спробують
шукати захисту в держави – ми прорвемось і дістанемось до них.
Якщо особа є власником чи керує корпорацією або бізнесом і захищає або
навіть впроваджує масовий імпорт не-білих, які мають замінити місцеве
європейське населення, тоді цей зрадник має бути знищений.
УБИЙТЕ СВОГО МІСЦЕВОГО АНТИ-БІЛОГО БАРИГУ

Захищайте свій народ, прибирайте отруту
Продавці отрут і розповсюджувачі токсинів можуть вільно барижити ними,
при повній бездіяльності правоохоронців і суспільства. Щороку ці виродки
несуть відповідальність за десятки тисяч смертей, у наших рідних містах і в
усьому світі.
І легальні і нелегальні торговці наркотиками – це наші расові вороги, які
руйнують здоров'я, багатство, структуру сім'ї, культура і майбутнє наших
народів. Ці рознощики бруду діють у кожній країні і не хвилюються через
свій вплив на суспільство.
Знайдіть, де вони знаходяться у ваших містах, сплануйте свою атаку, знищіть
їх. Захистіть свій народ і своїх дітей. Будьте Антидотом для їх отрути.
ВБИЙ МІСЦЕВОГО НАРКОТОРГОВЦЯ

Європа для європейців
Потрібно прибрати загарбників з європейських земель, незалежно від того,
куди вони прийшли і коли вони прийшли. Цигани, африканці, індуси, турки,
семіти чи ще хтось. Якщо вони не з нашого народу, а живуть на наших
землях, то їх потрібно прибрати.
Куди їх прибирати – не наша проблема, чи відповідальність. Наші землі не є
їх домом, вони можуть повернутися на свої землі або знайти батьківщину
деінде. Але вони не захоплять нашу землю.
Як їх прибиратимуть – не має значення: мирно, силою, добровільно,
жорстоко чи за допомогою дипломатії. Їх потрібно прибрати.
Допоки ці загарбники не будуть репатрійовані на землі своїх народів, Європа
не матиме справжнього суверенітету і ніхто, незалежно від їх етнічної
приналежності або вірувань, не може назвати Європу своєю.
ВИЖЕНІТЬ ЗАГАРБНИКІВ, ПОВЕРНІТЬ ЄВРОПУ

Ти чекаєш команди, а твій народ чекає ТЕБЕ
Поки ти чекаєш на знак, сигнал; на когось хто підніме списа; поки хтось
битиме в набат, твої люди чекають ТЕБЕ. Ти Голос, ти – –звуки сирени, ти
тримаєш той самий перший спис, що полетить в загарбників.
Перестаньте очікувати на когось, хто вкаже вам шлях, ТИ вкажеш шлях,
чекати, поки хтось почне битву тупо, бо це ТИ її почнеш. Якщо ви читаєте
це, ви і є нові лідери, які вестимуть народ до перемоги, ви солдати, які
битимуться за майбутнє своєї раси. Люди, які промовляють зараз, діють
зараз, борються зараз, це авангард авангарду сил нашого народу.
Веди, і люди підуть за тобою. Покажи силу своїх переконань, чистоту
помислів і сталеву міць своєї волі, і вони слідуватимуть за тобою.
ТИ ЧЕКАЄШ КОМАНДИ, А ТВОЇ ЛЮДИ ЧЕКАЮТЬ ТЕБЕ

Ніколи не варто ставати меншиною
У кожній країні, на кожному континенті ті, що є меншістю – пригноблені.
Якщо ви станете соціальною, політичною або етнічною меншиною, це
завжди призведе вашого пригноблення.
Будь то політична меншина, яка втрачає більшість влади, а отже, втрачає
контроль над законодавчим процесом
і нормативними актами, які
визначають суспільне життя. Будь то культурна меншина, яка в певний
момент розуміє, що мистецтво в усіх його формах створюється і
контролюється іншою спільнотою, іншим народом з іншою історією,
інакшими ідеями і досвідом; а потім таку культурну меншину ізолюють,
усувають і прибирають від створення сучасної культури.
Ті ж, хто народився в лінгвістичній меншості, страждають щодня, оскільки
щоденні розмови виключають їх, засоби масової інформації ізолюють їх, а
підприємства не обслуговують; як і суспільство не сприймає їх загалом.
Врешті-решт, є ті, хто опинився в етнічній або расовій меншині, коли їх гени
перестають існувати через расове змішування і різницю в рівні
народжуваності. Такі люди поступово будуть все менше і менше
представлені як політично, так і культурно, ставши, по суті, іноземцями на
власних землях.
ДО МЕНШИН ЗАВЖДИ ВІДНОСЯТЬСЯ ПОГАНО, НЕ СТАВАЙТЕ
МЕНШИНОЮ

Не давайте вашим ворогам вільно розмножуватись
Коли ви знаходите гніздо гадюк у вашому дворі, невже ви шкодуєте змієнят?
Хіба ви дозволяєте їм вільно безперешкодно рости, аби одного дня вкусити
вашу дитину, поки вона грається у садочку? Ні. Ви спалюєте гніздо і
вбиваєте гадюк, незалежно від їх віку.
Вороги наших дітей зараз народжуються на наших землях в той самий час, як
ви це читаєте. Одного дня ці діти стануть підлітками, потім дорослими,
дорослі
голосуватимуть
проти
побажань
нашого
народу,
притримуватимуться культурних і релігійних практик завойовників,
захоплюватимуть ваші землі, роботу, будинки і навіть нападатимуть і
вбиватимуть наших дітей.
Унція профілактики вартує фунта лікування. Не дати цим ворогам досягти
зрілості і їх повної потенційної небезпеки, ось що важливо. Чому ваші діти
повинні воювати, коли ви можете перемогти замість них?
Мало хто з батьків, незалежно від економічних стимулів, буде охоче
ризикувати життями своїх дітей. Тому, як тільки ми покажемо їм ризики
привезення їх нащадків на наші землі, вони уникатимуть цих земель.
Це буде неприємно, це буде боляче для душі, але знайте, що це необхідно і
будь-який загарбник, якого ви пожалієте, незалежно від віку, одного дня
стане противником, з яким зіткнеться ваш народ. Тому краще розберіться з
ними зараз, ніж з ними розбиратимуться ваші нащадки.
ПАЛІТЬ ГАДЮЧІ ГНІЗДА

Не покидайте міст, біжіть У бій, а не ВІД бою
Біжіть в міста, біжіть до конфлікту, бігти на ворога, втікати від ворогабоягузтво. Сільські землі вже є нашими, як і завжди було. Жителі села вже
традиціоналісти, вже близькі до природи, вже підтримують своїх людей.
Саме в містах потрібно боротися, саме в містах скупчуються загарбники,
саме в містах марксисти інфільтрувались в державні установи, саме в містах
базуються зрадницькі медіа і корпорації, саме в містах живуть анти-білі
політики та базуються анти-білі громадські організації.
Вторгніться в міста, захопіть міста, бийтеся на вулицях за ці міста. Міста є
економічним, судовим, політичним, етнічним і культурним полем битви
нашого народу і саме там ми будемо вести нашу війну.
Сільська місцевість може зачекати, міста потребують вас, ваша молодь
потребує вас. Незважаючи на те, як багато хто з вас може відчувати себе
серед забруднення, серед культурного непотребу, забитий в крихітні
квартири в бетонних джунглях, які настільки далекі від природного
середовища.
Але саме там вирішуватиметься наше майбутнє і саме там відбуватиметься
битва за майбутнє наших народів.
ВІДБИЙТЕ МІСТА, ПОВЕРНІТЬ СОБІ СВОЇ КРОВНІ ПРАВА

Підтримуйте братні народи
Коли одна країна повстає, ви маєте повстати з ними, підтримати їх
фінансово, політично, соціально та фізично. Вони можуть дискредитувати
один невеликий рух однієї нації. Але коли європейці з усіх країн і
континентів згуртуються, щоб підтримати своїх братів, вони не можуть
націлитись на якусь конкретну групу.
Повстання може початися в Польщі, Австрії, Франції, Аргентині, Австралії,
Канаді або навіть Венесуелі, але воно почнеться, і коли це станеться, будьте
готові кинути всі сили на підтримку своїх людей, з повною самовіддачею.
Підтримуйте їх економічно, пожертвуйте грошей на їх справу, купуйте
продукцію у їх людей, добровільно допоможіть ресурсами та працею.
Підтримуйте їх соціально, підтримуйте їх політику, атакуйте їх
недоброзичливців, висловлюйтесь на їх підтримку в засобах масової
інформації та в щоденних розмовах, покажіть в інтернеті, що їх підтримують
усі європейські нації.
Підтримуйте їх політично, висловлюйте підтримку їх лідерів, ідеалів і їх
самих. Лобіюйте тих, хто при владі, щоб показати свою підтримку,
протестуйте під посольствами тих держав, які не підтримують націю
повстанців, і, якщо це необхідно, атакуйте ці посольства. Обирайте лише тих
лідерів, які підтримують ваших братів.
Підтримуйте їх фізично, будьте готові надати пряму військову допомогу,
відправляйте їм зброю і боєприпаси, атакуйте їх ворогів. Якщо ЗМІ або
держава вашому регіоні нападає на них, знищуйте корпорації та зрадниківполітиканів відповідальних за атаки. Фізична сила є остаточною формою
підтримки.
ДІЙТЕ ЯК ОДИН, ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЙТЕ НАЦІЇ-ПОБРАТИМИ

Прийми смерть, змирися з ганьбою
Смерть неминуча, ти можеш загинути в служінні величному хрестовому
походу або померти від старості в хоспісі, так чи інакше, ти помреш.
Важливо, що ти робитимеш в цьому короткому проміжку між народженням і
смертю. Цінність твого життя не вимірюється тривалістю життя, а тим, що ти
зробив за відведений час.
Запитай себе, чи ти готовий
ухилятися від своїх расових обов'язків?
відвернутись від своїх людей? ігнорувати їх смерть? Все заради мирної
смерті?
Прийми смерть: вона так само неминуча, як захід сонця ввечері. Тільки коли
ти приймеш смерть, єдине, що тебе лякатиме – це бездіяльність.
Змирися з ганьбою: вороги твого народу будуть лити на тебе бруд з усіх
боків. ЗМІ назвуть тебе лиходієм, держава-зрадником, глобалістські сили
називатимуть тебе злочинцем і зрадником, а серед твого власного народу
тебе оголосять ворогом. Ти будеш знеславлений, аж до перемоги. Приймай
це з посмішкою.
ПРИЙМИ СМЕРТЬ, ЗМИРИСЯ З ГАНЬБОЮ І ПЕРЕМАГАЙ

Цифри – це ще не все
У 2019 році ми маємо найбільшу кількість людей нашої раси в історії (760980 млн, залежно від визначення), тим не менше, ми є втрачаємо навіть
найменші міста, нас етнічно заміняють.
Цифри – це ще не все, десять левів варті тисячі овець. Причина, через яку ми
зараз втрачаємо свої землі, не пов'язана з тим що нас мало, чи з тим, що ми
бідні, чи з нестачею військової сили. Ця причина-нестача рішучості.
Ми могли б депортувати або іншим чином знищити всю популяцію
загарбників не-європейців за тиждень, якби ми, як раса, так вирішили. Ми
маємо можливість, але потребуємо лише рішучості.
Зосередження уваги на збільшенні чисельності білих або спробах стати
багатшими або збільшити військову потужність, в той час як у нас уже
достатньо і сили і ресурсів, є просто тактикою затягування, яку пропонують і
просувають люди, надто сцикливі, аби зробити те, що потрібно.
Такі люди затримують і затягують будь-які дії на невизначений термін, доки
все необхідне не зробить хтось інший, більш сміливий. Таким чином, вони
уникають особистого ризику і реальної боротьби.
Ігноруйте скептиків і боягузів, які завжди будуть повторювати “Не зараз!
Просто зачекайте! Ще ні! Ми можемо постраждати!” Для них час ніколи не
настане. Так само, як вони ніколи не проявлять власну мужність.
НАЙКРАЩИЙ ЧАС ДЛЯ АТАКИ БУВ ВЧОРА, ТОМУ АТАКУВАТИ
ТРЕБА СЬОГОДНІ

Питання народжуваності потрібно вирішити за
будь-яку ціну
Навіть якщо всіх загарбників депортують завтра, і всі зрадники отримають
те, на що вони дійсно заслуговують, ми все ще живемо позиченим часом.
Чи знадобиться десять років чи тисяча років, поки ми маємо з
народжуваність на рівні суб-заміни, доти наш народ гине.
Ми стаємо старшими, нас все менше, ми слабшаємо і стаємо все ближчими
до остаточної смерті, поки дозволяємо нашій народжуваності залишатися
настільки катастрофічно низькою.
Це не є унікальною проблемою, з якою стикаються лише наші народи, це
переживає багато народів по всьому світу. Нації в Азії, Європі та Америці
стикаються з цим лихом одночасно. Деякі з них знаходяться на різних етапах,
але всі відчувають тиск.
Головне питання, як це сталося? І що ми можемо зробити, щоб це зупинити?
Єдиними націями, які, здавалося б, не стикаються з такими проблемами, є ті,
у кого міцні традиції, статеві норми, соціальні норми; або ж бідні та
релігійні, зазвичай ці нації поєднують всі ці риси. Це має дати нам вказівку
як насправді можна вирішити цю проблему.
Що ми можемо зробити, щоб виправити це? Питання складне, набагато
складніше і важче, ніж питання етнічної заміни. Найімовірніше, нове
суспільство має бути створене з набагато більшою увагою до сімейних
цінностей, статевих та соціальних норм, цінності та важливості природи,
культури та раси.
БЕЗ ДІТЕЙ НЕМАЄ МАЙБУТНЬОГО

Немає демократичного рішення
Зрозумійте тут і зараз, немає демократичного рішення, спроби проголосувати
проти етнічної заміни зустрінуть спочатку насмішками, потім презирством і
нарешті силою.
Таке спасіння демократичним шляхом – це ні що інше, як утопія, і чим
більше ворогів з’являється на наших землях, завдяки масовій імміграції чи
високому рівню народжуваності, тим більш нереальною є концепція
демократичного вирішення проблеми.
Проти вас використають всі ЗМІ світу, використають контрольовані
державами системи освіти, використають фінансову міць глобальних
корпорацій, уся військова і юридична міць ООН, ЄС та НАТО виступить
проти вас; і навіть ваші рідні, але давно корумповані релігійні лідери
засудять вас.
Демократія – це влада натовпу, а сам натовп підвладний нашим ворогам. Їх
контролює глобальна та корпоративна преса, їх контролює система освіти (з
тих самих пір, як вона впала під натиском марксистського наступу на всі
державні установи), їх контролює держава (з тих самих пір, як впала під
натиском корпорацій), а ще їх контролює махіна анти-білих
пропагандистських медіа.
Не обманюйтесь, що перемога можлива демократичним шляхом. Готуйтеся
до війни, готуйтеся до насильства, готуйтесь до ризику, втрат та боротьби,
це єдиний шлях до Перемоги.
ГОЛОСУВАННЯ КОНТРОЛЮЄ НАТОВП, НАТОВП КОНТРОЛЮЄТЬСЯ
МЕДІА, А МЕДІА КОНТРОЛЮЮТЬСЯ КОРПОРАЦІЯМИ

Неурядові (громадські) організації беруть
безпосередню участь в геноциді народів Європи
Ні перед ким не звітуючи і приховуючи свої справжні наміри за ширмою
псевдо-релігійності, ці НОшки переправляють загарбників до європейських
берегів на борту власних суден, безпосередньо доставляючи цю велику
армію прямо на землі Європи, аби вони грабували, ґвалтували і етнічно
витісняли місцеві народи Європи.
Тим часом, вони маніпулюючи, хитруючи і змушуючи відчувати провину
підштовхують народи Європи до того, аби ті віддали свої чесно зароблені
гроші безпосередньо своїм противникам як в питаннях культури, так і в
питаннях національності, більшість з яких має єдине бажання: захопити і
знищити Європейців.
Вони позбавляють нас багатства і процвітання для того, щоб годувати і
розвивати противників нашої культури, що є актом цивілізаційного
тероризму, адже призводить до погіршення умов для розвитку і життя
нашого народу, заради тих, хто нас ненавидить.
Найчастіше ці НОшки приховують свої справжні наміри за ширмою
релігійності, але якщо ви почнете цікавитись їх лідерами та керівництвом, то
ви побачите, що ці лідери неймовірно далекі від релігії і, зазвичай, вони є
представниками атеїстичного культурного марксизму, які використовують
наївність християн Європи аби використовувати їх як робочу силу і донорів
для у власних спробах розв’язати расову і класову війну.
Ці НОшки – це сучасні лихварі в церкві, і вони мають бути вигнані, словом
чи батогом.
Це може багатьох засмутити, але правда в тому, що ці люди прямо
відповідальні за поточне вторгнення і захоплення Європи, а їх зрада завдала
великої шкоди перспективам Європи.
Руйнуйте ці НОшки, вбивайте їх керівництво, паліть їх будівлі, підривайте їх
кораблі, зривайте їх плакати і полюйте на їх членів. Виганяйте їх з ваших
земель і дайте їм те, чого заслуговують зраднки – безчесну смерть.
НОшки – ЦЕ ЗРАДНИЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Якщо ви програєте, то ввійдете в історію як
монстри, незалежно від вашої тактики. Спочатку
треба перемогти
Історію пишуть переможці, а ті, хто пишуть історію, контролюють загальний
дух в культурі сьогодення.
Якщо ви програєте, то неважливо як ви діяли; героїчно, боягузливо,
жорстоко, мирно, законно чи незаконно, якщо ваші вороги писатимуть
історію, вони напишуть, що ви були Сатаною.
Не турбуйтеся про те, яким чином перемагати, в умовах етнічного геноциду
всі методи є допустимими, а моральні установки є умовними.
Перемагай, історію писатимеш пізніше. Дію, в моральності якої ви
сумніваєтеся зараз, ваші нащадки описуватимуть з подивом і захопленням в
книгах історії.
ВАС БОГОТВОРИТИМУТЬ, АЛЕ ЛИШЕ ЯКЩО ВИ ПЕРЕМОЖЕТЕ

Якщо будь-хто може бути французом, німцем чи
британцем, саме поняття “Єропейськості”
втратило сенс
Не обманюйтесь, ерозія місцевої та національної ідентичності – це не
випадковість, це узгоджені і цілеспрямовані зусилля проти європейського
народу.
Переконання, що аби стати французом, непотрібно знати французьку,
поділяти культуру, вірити в того самого бога і, що набагато важливіше, бути
етнічним французом – неймовірна дурість. Це напад на підвалини
французької нації цілеспрямована стратегія, розроблена для знищення
національної, культурної, мовної та етнічної єдності.
Це тактика, що практикується не тільки по відношенню до французів, а й по
відношенню до всіх націй Європи, ефективно нищачи основу національної
ідентичності та розриваючи всі зв'язки, на яких побудовані успішні єдині
нації.
Марокканець ніколи не стане естонцем, так само, як і естонець –
марокканцем. Існують культурні, етнічні та РАСОВІ відмінності, що роблять
неможливим змішування однієї групи з іншою.
Ідея про те, що все, що потрібно для китайця, аби стати німцем – народитися
на німецькій землі так само божевільна, як і те, що миша народжена в
акваріумі стає рибою.
Європа є Європою завдяки сукупності генетичної, культурної і мовної
спадщини. Коли не-європейці вважаються Європою, то це значить, що ніякої
Європи не існує.
ГОЛОВНЕ БАГАТСВО ЄВРОПИ – ЄВРОПЕЙСЬКІ НАЦІЇЇ

Момент, коли покоління бебі-буму почне
вимирати – це не момент для того аби ПОЧАТИ
діяти, це момент, коли ми маємо ЗАКРІПИТИ
перемогу
Багато хто розуміє, єдина причина того, що багато статистичних даних не
показують катастрофічної картини нашої етнічної заміни, це те, що нашу
чисельність все ще підтримують бебі-бумери.
Як тільки ці бебі-бумери почнуть помирати, відбудуться швидкі і очевидні
статистичні та соціальні зміни в демографічному складі наших народів. Ця
стрімка зміна в демографії призведе до кризи, оскільки можливість того, що
нас етнічно замінять стане очевидною навіть для скептиків. Але на цей час не
можна розраховувати як на відправну точку для повстання, він лише може
бути використаний я фінальна вибухова стадія ескалації і захоплення влади.
Якщо ми чекатимемо, поки більшість бебі-бумерів почнуть помирати
(орієнтовно в 2028-2038 в залежності від очікуваної тривалості життя
кожного народу), то часу буде надто мало, буде занадто пізно. До цього
моменту кількість не-європейських загарбників і окупантів наших земель
збільшиться до приголомшливого розміру, завдяки як масовій імміграції, так
і різниця між народжуваністю народів Європи і цих загарбників.
Також надія перемогти в цей період часу має другий суттєвий недолік: ми
станемо вразливі для іноземного вторгнення, швидше за все зі Сходу,
зокрема з Китаю, Туреччини, Індії чи звідусіль водночас. Цей час можливої
нестабільності у нас співпадатиме з моментом коли наші потенційні вороги
на Сході досягнуть піку своєї могутності. Ми не маємо бути зануреними в
хаотичну громадянську війну на виживання, в той час коли наші суперники
знаходяться в розквіті сили. Це надто великий ризик.
Ми виступимо якомога швидше, виступимо усіма силами і досягнемо
стабільності і почнемо оборонятись, не чекаючи, поки бебі-бумери почнуть
помирати, і, тим більше, не після їх смерті.
ПЕРЕМОГТИ ТРЕБА ЯКНАЙШВИДШЕ, ТВІЙ НАРОД НЕ МОЖЕ
ЧЕКАТИ!

Звідки беруться великі лідери?
Чоловіки і жінки, які потрібні суспільству в умовах кризи, виникають через
колективне прагнення суспільства, вони з’являються з власного оточення, з
власного народу, здається, що вони пробуджуються зі сну, наче все життя
чекали на свій час. Вони не народжуються такими, а формуються потребами
й очікуваннями тих, хто прагне, аби вони з’явились.
Ці лідери будуть зразковими представниками вашого народу, доброчесними,
непідкупними, тими, хто озвучує істини, без страху перед системою, істини,
що зачіпають найпотаємніші струни ваших душ.
КОЛИ ВИ ПОЧУЄТЕ ЇХ; КОЛИ ВИ ПОБАЧИТЕ ЇХ; ВИ ЇХ ВПІЗНАЄТЕ, БО
ВОНИ – ЦЕ ВИ, ВОНИ – ВАША КРОВ

Хто нічого не робить, той не перемагає і нічого не
досягне
Бездіяльність призведе лише до поразки. Комфортно сидячи вдома,
розслабляючись, пишучи постики в інтернеті, дивлячись футбол і чекаючи на
перемогу, що має впасти до ваших ніг ви не переможете.
Без надзусиль і шаленого ризику ні на що не розраховуйте.
Ви не можете розраховувати на те, що хтось ризикуватиме заради вас, та ви й
не можете розраховувати, що хтось зробить всю роботу, поки ви сидітимете
склавши руки.
Єдиний варіант для справжнього чоловіка або жінки Європи – це працювати,
працювати і всіма силами прагнути перемоги. Ніхто цього не зробить за вас. І
нема іншого ефективного шляху. Будь-який інший шлях неприйнятний.
Будь-який інший шлях-безчесний.
Може, ти б і міг прогнутись, впасти на коліна і лизати окупантам чобіт, в
надіях трішки відстрочити неминуче.
Але ти цього не зробиш. Ти не зможеш цього зробити. Не зможеш, якщо
знаєш те, що знаю я, і хочеш того, чого ми прагнемо.
Ти будеш ризикувати, боротися, старатися, тягнутися, помилятися, падати,
повзти, кидатися в бій і працювати до знемоги, все заради перемоги. Бо ти не
можеш інакше.
ЛИШЕ РИЗИКУЮЧИ, ТИ МАТИМЕШ МОЖЛИВОСТІ, РЕАЛІЗУВАВШИ
ЯКІ, ТИ ОТРИМАЄШ ШАНС ПЕРЕМОГТИ

Дестабілізація і Прискорення: тактика перемоги
Справжні зміни і зміни, які ми маємо впровадити, виникають лише під час
серйозних криз. Спроба впроваджувати поступові зміни приречена на
поразку.
Стабільність і комфорт є ворогами революційних змін.
Тому ми повинні дестабілізувати суспільство, вивести його з зони комфорту
усюди, де це можливо.
Політичний кандидат, який зберігає статус-кво або тільки прагне
мінімальних змін, навіть якщо це зміни на нашу користь, стратегічно є
абсолютно неефективним, чи навіть шкідливим. Революційні зміни потрібні,
більше того, життєво необхідні.
Набагато краще заохочувати радикальні, насильницькі зміни незалежно їх
походження. Як тільки в часи радикальних змін і соціального дискомфорту
можливі величні і приголомшливі зміни.
Ці бурхливі часи можна наблизити певними діями. Наприклад, голосуванням
за політиків, що хочуть радикально змінити або протистоять усталеним
системам; або ж радикалізацією суспільного дискурсу за допомогою
підтримки, нападів, демонізації, радикалізації і розпалювання усіх соціальних
конфліктів; або ж за допомогою нападів чи навіть вбивства слабкіх або менш
радикальних лідерів/ впливові діячів по обидва боки соціальних конфліктів.
Голос за радикального кандидата, який протистоїть вашим цінностям і
підтримує неприйнятний дискурс, чи викликає у вашого власного народу
страх, принесе вам більше користі ніж голос за боязкого політика, який не
має здатності чи бажання провести радикальні зміни.
Підтримуйте всі публічні позиції, які сприяють радикалізації, навіть якщо
вони не співпадають з вашими.
Розпалюйте конфлікт. Клейте постери в громадських місцях, які б закликали
ввести закони шаріату, а через тиждень в тому ж місці клейте інші, які
вимагатимуть ліквідувати всіх мігрантів; дійте таким чином в усіх сферах
життя, аж доки це не викличе кризи.

Дестабілізуйте ситуацію, а потім захопіть владу. Якщо ми хочемо радикально
і докорінно змінити суспільство, нам потрібно якнайбільше радикалізовувати
суспільство.
НЕ БІЙТЕСЬ ЗМІН, ЗМІНИ – ЦЕ МИ

Глобалізовані капіталістичні ринки є ворогом
расових автономій
В етноцентричному європейському майбутньому
глобалізованого світового ринку і торгівлі.

немає

місця

для

Екологічно свідоме і доброчесне суспільство ніколи не зможе економічно
конкурувати з суспільством, заснованим на безконтрольній індустріалізації,
урбанізації, промисловому виробництві та зростанні населення. Дешева
робоча сила і байдужість до стану довкілля завжди доволяє створювати
дешевші товари з меншими зусиллями, і неминуче призводить до захоплення
ринку.
Європа орієнтована природу, культуру та здорову життєдіяльність ніколи не
зможе конкурувати на світовому ринку.
Тому світовому ринку не можна дозволити будь-коли грати ну ринку
внутрішньо європейському.
Заборона імпорту всіх товарів, вироблених за межами Нової Європейської
Зони (нового Західного світу) є основоположним принципом нової економіки
Заходу.
Товари, які виробляються без турботи про природу, гідність працівників,
тяглість культури чи майбутнє білої цивілізації;
ніколи не повинні
допускатися на новий ринок, орієнтований на доброчесність та національну
самобутність Заходу.
ДЕШЕВА РОБОЧА СИЛА І БЕЗВІДПОВІДАЛЬНА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ НЕ
Є САМОЦІЛЛЮ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ІНОЗЕМНІ ТОВАРИ НА БІЛИЙ
РИНОК

Зламайте хребта процесу здешевлення робочої сили
Не обманюйтесь, важливим поштовхом для масового ввезення не-європейців
в Європу потреба і бажання мати дешеву робочу силу. Немає чогось, щоб так
само підживлювало вторгнення, і немає нічого що було б так необхідно
перемогти, як жадібність, яка вимагає дешевої робочої сили.
Ламайте хребта цій жадібності будь-яким способом.
Чи то заохоченням і підтримкою підвищення мінімальних заробітних плат;
чи то сприянням створенню профспілок; чи то підвищенням рівня
народжуваності вашої нації, тим самим зменшуючи необхідність ввезення
робочої сили; чи то розширенням прав робітників; чи то впровадженням
автоматизації праці і заміни машинами працівників; або ж використовуйте
будь-яку доступну вам тактику.
Врешті-решт, доведеться зламати хребта людській жадібності і зростанню
прибутків великих власників.
ДЕШЕВА ПРАЦЯ – ЦЕ РАБСЬКА ПРАЦЯ, ВІДМОВТЕСЬ ВІД ВВЕЗЕННЯ
СУЧАСНИХ РАБІВ

Закипання плавильного котла
Громадянська війна в так званому “плавильному котлі”, тобто в США,
повинна бути важливою ціллю на шляху до подолання глобальної структури
влади та егалітарної, індивідуалістичної, глобалістичної домінуючої
культури Заходу.
У Сполучених Штатах, можливо, більше, ніж де-небудь ще в світі культ
індивідуалізму практикувався найдовше і найзатятіше.
Нам пощастило, що врешті проявився результат
денаціоналізації, декультуризації та знищення релігії.

цієї

політики

У Сполучених Штатах небачений в їх історії безлад. Штати ворогують між
собою, нападки на колегію виборців відбуваються на кожному кроці, а раси
готові розірвати одна одну. Мало того, це ще й двопартійна виборча система,
розділена за расовими, соціальними, культурними, мовними та класовими
ознаками.
Саме тому Штати перебувають в заціпенінні, не здатні відповісти на жоден
серйозний виклик, нездатні створити будь-що величне. Це політичний і
соціальний пат, який робить будь-яке просування неможливим.
Тим часом велетенська брила демографічних змін котиться вперед,
набираючи обертів і знищуючи все на своєму шляху. Зрештою, коли біле
населення США усвідомить істинний стан речей, вибухне війна. Незабаром
заміна білих в Техасі досягне апогею, віддаючи Техас в руки не-білим; а
контролюючи Техас, колегія виборців матиме більшість, таку більшість,
наявність якої перетворить будь-які вибори в перемогу демократів.
Протягом короткого часу це викличе регулярне і всеохоплююче політичне,
соціальне та расове насильство. І саме у вирі цього конфлікту ми нанесемо
удар; сильна, єдина, етнічно і культурно орієнтована на Білих, на Європу,
така група буде уособленням всього того, чого прагне і що підтримає
середньостатистична біла родина. Маючі таку чисельність, та об’єднавши
сили, можна буде повністю контролювати США. Найголовніше – будьте
готові до насильства, і коли настане час – бийте сильно і швидко.
МІФ ПРО “ПЛАВИЛЬНИЙ КОТЕЛ” МАЄ ЗАВЕРШИТИСЬ, А РАЗОМ З
НИМ – МІФ ПРО УСПІШНЕ ЕГАЛІТАРНЕ СУСПІЛЬСТВО

Ніяких податків анти-Білим державам
До тих пір, поки нашими народами не керуватимуть люди, які віддані нашій
справі, оподаткування слід вважати крадіжкою, а відмову від сплати податків
– ознакою вірності расі. Віддавати ваші кошти, які ви заробили власною
працею, людині чи групі, яка зневажає вас, приймає закони щоб
денаціоналізувати нас і прагне етнічно замінити нас-просто дурість. Не
фінансуй знищення свого народу, не набивай кишені зрадникам твого
народу, не підтримуй корумповану і несправедливу державу.
Відмовся від сплати податків. Відмовся. Коли вони вимагають платити –
відмовся. Коли вони запитають, чому, скажи їм причину. Вони
погрожуватимуть тобі в'язницею, вони може навіть погрожуватимуть вам
застосувати силу. Вони можуть навіть справді зробити це, ув’язнити тебе, чи
завдати тобі шкоди. Але врешті-решт, коли достатньо людей чинять спротив
і відмовляються платити податки, відмовляються фінансувати зрадників при
владі, держава сама занепадає, а потім зазнає краху.
Тож змирись з ув’язненням, побиттям чи навіть іди в підпілля. Але не плати
податки ворогам Білих.
ПЛАТИТИ ПОДАТКИ – ТЕРПІТИ ОБКРАДАННЯ СИСТЕМОЮ
ЗРАДНИКІВ

Розділ IV
На завершення
Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate,
I am the captain of my soul.

-Invictis by William Ernest Henley

Є лише один шлях до перемоги і багато можливосте для поразки.
Втратити наші землі, нашу культуру і наш народ – це поразка.
Продовжити існувати без культури, але володіти нашими землями – це
поразка. Вижити зберігши культуру, але втратити свої землі, втратити наше
майбутнє – це поразка.
Є лише одна можливість перемогти.
Просто вижити, зберегти нашу культуру та землі мало. Ми маємо процвітати,
ми повинні марширувати вперед до нашого місця серед зірок і ми
ВИБОРЕМО долю, якої заслуговують наші люди.
Все інше –це поразка.
Війна не буде легкою, кількість жертв безперечно буде високою. Шлях
попереду важкий, і багато хто з нас загине.
Я не можу гарантувати, що це буде зручно, я не можу гарантувати, що це
буде легко, і я не можу гарантувати, що кожна наша дія буде успішною.
Але я гарантую, що бездіяльність – це певна поразка; владні структури буде
випробувано на міцність і, швидше за все, вони не встоять; і, найголовніше, є
лише шлях попереду, будь-які спроби повернути будь-що, що вже віджило
своє, приречені на поразку.
Ти можеш спіткнутися. Ти можеш впасти. Але єдиний спосіб дістатися до
мети, досягти повної перемоги – це вставати і крокувати йти вперед. Не
зважаючи ні на що. Вперед.
Ми будемо помилятися, втрачати близьких, провали неминучі, а деякі з
зусиль призведуть до небажаних результатів.
Але, зрештою, боротьба прекрасна сама по собі, а перемога тим солодша,
чим більше перешкод було подолано на шляху. Ми доб’ємось остаточної
перемоги, якщо виявимо відповідну силу волі.
Що ж до мене, то мій час настав. Я не можу гарантувати свого успіху. Але я
знаю, що моя боротьба необхідна. Незалежно від того, виживу я, чи ні, я
зробив це все для вас. Заради своїх друзів. Заради своєї родини. Заради свого
народу. Заради своєї культури. Заради своєї РАСИ.
Прощавайте, благослови вас бог, зустрінемось в Вальхаллі.

ЄВРОПА ПРОКИДАЄТЬСЯ
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