Великото Заместване
Към ново общество

Все напред вървим

Превод:
Ричард Уайт

Не отивай нежно към хубавата нощ,
Старостта трябва да е с ярост и бяс към краят на деня;
Ярост, ярост срещу умирането на светлината.
Дори мъдри мъже към краят си знаят, че тъмнината е
правилна,
Защото техните думи не носят светлина те,
Не отиват нежно в тази хубава нощ.
Добри мъже, за последно махат, плачейки как светло
Техните крехки дела, можеха да танцуват в зеленият
залив
Ярост, ярост срещу умирането на светлината.
Диви мъже които видяха и пееха, че слънцето бяга,
И научиха те, твърде късно, а сега скърбят по пътя му.
Не отиват нежно в тази хубава нощ.
И ти мой татко, там на тъжната височина
Прокълни, благослови, ме сега с твоите свирепи сълзи, аз
се моля.
Не отивай нежно в тази хубава нощ.
Ярост, ярост срещу умирането на светлината.

Въведение
Раждаемостта е.
Раждаемостта е.
Раждаемостта е.
Ако има едно нещо което искам да запомниш от това писание е, че
раждаемостта трябва да се промени. Дори и да депортираме всички
Не-Европейци от нашите земи утре, Европейските хора все още ще падат
към гниене и евентуална смърт.
Всеки ден ставаме все по-малко, остаряваме, ставаме по-слаби.
В края на краищата трябва да възвърнем възстановяващите нива на
раждаемост, или ще изчезнем.
За да поддържат популация, хората трябва да постигнат раждаемост на
заместване. В Западния свят, това е приблизително 2.06 раждания на жена.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependencies_by_t
otal_fertility_rate
Няма и една Европейска държава, нито една бяла нация, която да достига
тези нива.
Нито в Европа, нито в Америките, нито в Австралия или Нова Зеландия.
Белите хора се провалят да се размножават, провалят се да създават
семейства, провалят се да имат деца.
Въпреки тази полу-заместваща раждаемост, популацията в запада се
увеличава и то рязко.
Как е възможно това?
Масова имиграция и високи плодовидни нива на самите мигранти са
причината за увеличаване на популацията
Ние преживяваме инвазия на ниво което е невиждано преди в историята.

Милиони хора се сипят от границите ни, легално. Поканени от държавата
и корпорации за да ни заместят, Белите хора които се провалиха да се
размножават, провалиха се да създадат евтина работна ръка, новите
консуматори и таксова база на които корпорациите и държавата
процъфтяват.
Тази криза на масовата имиграцият и полу-заместващата раждаемост е
нападение над Европейските хора така че, ако не се бориш срещу нея,
накрая ще завърши в пълното расово и културно заместване на
Европейските хора.
За да се види пълният ефект, трябва само да погледнеш в популационни
статистики за Западните нации през годината 2100.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_future_population_(United_
Nations,_medium_fertility_variant)
През 2100, въпреки продължаващата полу-заместваща раждаемост,
популационните фигури показват, че популацията не се смалява наред с
полу-заместващата раждаемост, а всъщност се поддържа и дори в много
бели нация, бързо се покачва.
Всичко чрез имиграция
Това е етническо заменяне
Това е културно заменяне
Това е расово заменяне
Това е БЯЛ ГЕНОЦИД
Да се върнем към заместващи нива на раждаемост е приоритет номер едно.
Но това не е проста задача. Има купища причини за намалящата
раждаемост и унищожението на традиционното семейство.
Ние трябва да коригираме нивото на бедствие причинено от хедонистично,
нихилистичен индивидуализъм. Но това ще отнеме време, време което
нямаме поради кризата на масовата имиграция.

Поради масовата имиграция, ни липсва времето което е нужно за да
обърнем цивилизационната парадигма която трябва да предприемем, към
връщането ни към здраво и проспериращо общество.
Масовата имиграция ще ни лиши от граждански права, събори нациите ни,
унищожи общностите ни, унищожи етнически връзки, унищожи нашите
култури, ще унищожи нашите хора.
Много преди ниските нива на раждаемост биха го направили. Затова преди
да се заемем с нивата на раждаемост, трябва първо да се справим с
нашествениците в земите ни и с тези нашествениците които искат да
влязат в тях.
Трябва да унищожим имиграцията и депортираме тези нашественици
които вече живеят на нашата земя. Не е само въпрос на просперитет, но на
оцеляването на хората ни.

Отговаряйки на възможни въпроси
1. Общо взето

Кой си ти?
Аз съм просто обикновен бял мъж, 28 годишен. Роден в Австралия в
работническо, ниско доходно семейство.
Моите родители са от Шотландски, Ирландски и Английски произход.
Имах нормално детсвто, без големи предизвикателства.
Имах малко интерес в образованието през ученическите ми години, почти
хващайки минаваща оценка
Не отидох в университет, тъй като нямах голям интерес в нещата които
предлагаха да се изучават.
Работех кратко време, преди да направя малко пари които бях инвестирал
в Bitconnect, след което ги използвах за да пътувам.
От скоро работя непълно като кебап премахвач.
Аз съм просто обикновеният ти бял мъж, от обикновено семейство.
Който реши да вземе позиция за да подсигури бъдещето на хората му.
Защо извършихте атаката?
Най-вече да покажа на нашествениците,че нашите земи, никога няма да
бъдат техни, нашата родина си е наша и това ще бъде така докато има все
още бели хора, те НИКОГА няма да завладеят нашите земи и те никога
няма да заместят народът ни.
За да отмъстя на нашествениците за стотиците хиляди убийства
причинени от чужди нашественици в Европейските земи през историята.
За да отмъстя за поробването на милиони европейци, взети от земите им от
ислямските поробители.
Да отмъстя за Ебба Акерлунд.
Директно да намаля имиграционните нива в Европейските земи като
уплаша и физически премахна самите нашественици.

Да агитирам политическите врагове на моите хора в акция, да ги накарам
да прекалят с картите си и усетят евентуалният и неизбежният удар
обратно като резултат
Да причиня насилие, отмъщение и продължително разделяне между
Европейските хора и нашествениците които окупират Европейска земя.
Да отмъстя за тези Европейски мъже и жени, загубили живота си в
постоянни и несвършващи войни на Европейската история, които са
умрели за земите си, умрели за хората си, само за да може земите им да
бъдат откраднати от каквато чужда измет се появи.
Да агитирам политическите врагове на моите хора в акция, да ги накарам
да прекалят с картите си и усетят евентуалният и неизбежният удар.
Да покажа ефектът на директно действие, осветяваики път напред към тези
които искат да ме последват. Път за тези които искат да освободят земите
на предците им от нашественическата захватка, и да бъда фар за тези
които искат да създадат дълготрайна култура, да им кажа, че не са сами.
Да създам атмосфера на страх и промяна в която драстична и силна
промяна на революционна акция може да се случи.
Да дам моментум на махалото на историята, допълнително
дестабилизирайки и поляризирайки, Западното общество за да може
евентуално да се унищожи сегашната нихилистична, хедонистична,
индивидуалистна лудост която е взела контрол в Западната мисъл.
Да разделя и вкарам клин между нациите на НАТО които са Европейски и
от Турците който също правят част от силите на НАТО, като това прави
НАТО отново в обединена Европейска армия и връщайки Турция отново в
истинската им позиция на чужд враг.
Накрая, да създам конфликт между двете идеологии в Съединените
Американски Щати върху притежанието на оръжия, за да може

допълнително да се разделят социално, културно, политически и расовите
виждания в САЩ. Този конфликт върху втората поправка в конституцията
и опита да се премахнат оръжия, накрая ще завърши в цивилна война,
която евентуално ще балканизира САЩ между политически, културни и
най-важно расови линии. Тази балканизация на САЩ не само ще завърши
в расова сегрегация на хората в САЩ, подсигурявайки бъдещето за Бялата
раса в Северноамериканския континент, но и ще подсигури смъртта на
мечтата, на “топящото гърне”
Допълнително балканизацията също ще намали умението на САЩ да
прожектира силата си глобално и така подсигурявайки, че никога отново
може да има такава ситуация, като месенето на САЩ в Косово (където
САЩ/НАТО сили се бореха наред с мюсюлманите и избиваха
Християнски Европейци които се опитваха да премахнат Ислямските
окупатори от Европа.)
Какво желаеш?
Трябва да осигурим съществуването на нашите хора и бъдеще за белите
деца.
Имаше ли някаква причина или събитие което те накара да
причиниш тази смъртоносна атака?
Имаше период от време 2 години преди атаката, атаката която драматично
промени моите виждания. Периодът от време беше от началото на Април
2017, до краят на Май, 2017.
В този период серия от събития унищожиха убежденията ми, моят
цинизъм и откриха истината за сегашната Западна ситуация.
Тези събития обърнаха мислите ми от преследване на демократично,
политическо решение и накрая ме накараха да видя истината, че само
насилствена революция е единственото решение към сегашната ни криза.
Пътувах като турист в Западна Европа по това време, Франция, Испания,
Португалия и други. Първото събитие което започна да променя мнението
ми, бе терористичната атака в Стокхолм на 7 Април 2017. Беше сметната
поредната атака в каквото изглеждаше неспиращи атаки които станаха
редовни във възрастният ми живот. Но поради някаква причина тази беше

различна. Изтощеният ми цинизъм с който преди посрещах такива атаки,
не се появи. Нещо което беше част от мен доколкото се помня, цинизмът в
лицето на атака върху запада от ислямски нашественици, вече не бе там.
Вече не можех да изкарам саркастична усмивка, не можех да обърна гръб
на насилието. Нещо този път, бе различно.
Разликата бе Ебба Акерлунд.
Млада, невинна и мъртва Ебба.
Ебба отиваше да се срещне с майка си след училище, когато бе убита от
Ислямистки нападател, карайки откраднато превозно средство, с което се
движел през търговската алея по която тя върви. Ебба е наполовина глуха,
неуспяла да чуе нападателят който идвал.
Смъртта на Ебба от ръцете на нашественик, унижението на насилствената
и смърт и моята неспособност да го спря, разчупи моят изтощен цинизъм
като с чук.
Вече не можех да игнорирам атаките. Те бяха атаки над моите хора, атаки
над културата ми, атаки над вярата ми, атаки над душата ми. Те няма да
бъдат игнорирани.
Второто събитие беше през Френските Президентски избори на 2017.
Кандидатите бяха очевиден знак за сегашното ни време: глобалист,
капиталист, егалитар, който е бивш инвестиционен банкер с никаква
национална вяра, освен гоненето на печалба срещу плах, безсърдечен
граждански националист, неконтроверсиална фигура, чийто най-смела и
вдъхновена идея бе да се усмисли възможното депортиране на нелегални
имигранти.
Въпреки тази смешна надпревара, възможността за победа от
квази-националиста, беше поне знак, че може би политическото решение
може би все още е възможно. Интернацоналнистния, глобалист, анти-бял,
бивш банкер победи. Дори не беше близко. Истината на политическата
ситуация в Европа изведнъж бе невъзможна да се приеме. Моите отчаяния
започнаха. Вярата ми в демократично решение изчезна.

Финалото бутане, бе когато видях, състоянието на Френските градове и
селища. За много години, бях чул и чел за инвазията във Франция от
не-бели, много от тези слухове и истории аз вярвах да са преувеличение,
създадени за да избутат политически идеи.
Но, когато пристигнах във Франция, открих, че тези истории не само са
истина, а че са и били изключително занижени.
Във всеки френски град, във всяко френско селище, нашествениците бяха
там.
Без значение къде пътувах, без значение колко малко или провинциално
обществото, което посещавах, нашествениците бяха там.
Французите доста често си бяха малцинство и французите които бяха по
улиците, често бяха сами, бездетни или в напреднала възраст. Докато
имигрантите бяха млади, енергични с големи семейства и много деца.
Помня как спрях в паркинг на търговски център за да си купя храна в
някакво умерено голямо селище в Източна Франция, от около 15-25
хиляди хора. Докато седях на паркинга, в наетата ми кола, гледах как
поток от нашествениците вървяха през предните вратите на търговския
център. За всеки французин и французойка, имаше двойно числото на
нашественици.
Видях достатъчно и в гняв, излязох от градът, отказвайки да остана в това
прокълнато място повече и се насочих към следващият град.
Карайки към следващият френски град по маршрута ми знаех, че дори и в
следващият град, нашествениците неизбежно ще бъдат там. Открих, че
емоциите ми хвърчаха между димяща ярост и задушаващо отчаяние, на
унижението на Франция, песимизмът на френските хора, загубата на
културата и идентичността, и на фарса която политическата ситуация
предлагаше.
Стигнах до едно гробище, едно от множество създадено да погребе
Френските и Европейските войници загубили живота си във войните които
осакатиха Европа.
Виждал съм много снимки и съм чувал много хора как говорят за
гробищата, но знаеки, за тези гробища предварително, но така и не бях
подготвен за изгледа.

Прости, бели, дървени кръстове се разпростираха от полетата до пътя,
привидно безкрай, към хоризонта. Техните номера, непреброими,
репрезентацията на тяхната загуба бе необяснима. Спрях с наетата ми кола
и седнах, вглеждайки се в тези кръстове и контемплирах как може да е,
въпреки че тези мъже и жени са се саможертвали, въпреки тяхната
смелост, ние все още сме паднали толкова надолу. Разплаках се, редейки
сам в колата, гледайки кръстовете и забравените мъртви.
Защо позволявахме смъртта на тези войници да е напразно? Защо
позволявахме нашествениците да ни превземат? Да ни надделеят? Без и
един куршум да е изстрелян в отговор?
ЗАЩО НЯКОЙ НЕ НАПРАВИ НЕЩО?
Пред тези безкрайни кръстове, пред тези мъртви войници загубени в
забравени войни, моето отчаяние се превърна в срам, моят срам във вина,
вината ми в гняв, гневът ми в ярост.
ЗАЩО НЯКОЙ НЕ НАПРАВИ НЕЩО?
ЗАЩО НЯКОЙ НЕ НАПРАВИ НЕЩО?
ЗАЩО АЗ ДА НЕ НАПРАВЯ НЕЩО?
Магията която ме бе хванала я нямаше, защо аз да не направя нещо?
Защо не аз?
Ако не аз, тогава кой?
Защо те, когато аз сам мога да го направя?
Беше там когато реших да направя нещо, беше там когато реших да
действам, да използвам сила. Да използвам насилие.
Да се боря сам с нашествениците.
Кого представляваш?
Милиони Европейци и други етно-националистични хора, които искат да
живеят в мир между собствените си хора, живеейки в собствените си земи,
практикувайки собствените си традиции и избирайки бъдещето на
собственият си народ.
Част ли си от някаква политическа група или движение?

Не съм директен член на никаква организация или група, но съм дарявал
на много националистични групи и съм се срещал с много повече.
Някои от групите които подркепяш/следваш наредили ли са или
насърчи ли, ли са твоята атака?
Не. Никоя група не е наредила атаката ми, направих това решение сам. Но
се свързах с възродените Рицари Тамплиери за благословия и подкрепа в
атаката, която бе дадена.
Някоя от тези групи държи ли сила/кои са хората в тези групи?
Общото число на хората в тези организации е в милионите, точният брой
на групите е в хилядите. Хора от всички пътеки на живота, от всички
места на работа и полета, но диспропорционално работещи в армията и
полицията. Не изненадващо етнически-националисти и националисти
търсят месторабота на места където служиш на нацията и на обществото.
Ще предположа, че числото на войници в Европейските военни сили също
принадлежат към националистични групи в числа на стотици хиляди, със
същото число работещи в полицейски позиции.
Извърши ли атакта за слава?
Не, извършвайки атака за слава ще е смешно. Все пак, кой може да си
спомни името на нападателите на 11 Септември атаките в Ню Йорк? Ами
за атаката над пентагона? Атакуващите които се разбиха в полето на
същият ден?
Аз ще бъда забравен бързо.
Което не ме безпокои.
Все пак, аз съм частен и най-вече интровертен човек.
Но вторичният трус от действията ми, ще са като вълни за години,
задеиствайки политически и социални разговори, създавайки атмосфера на
страх и промяна която е нужна.
Защо избра тези хора?
Те бяха очевидно, видима и голяма група нашественици, от култура с
по-висока раждаемост, по-висока социално доверие и силни, здрави
традиции, които се опитваха да окупират земите на хората ми и етнически
да ги заменят.

Колко дълго планира атаката?
Започнах да планирам атаката, около преди две години и атаката на
мястото на Крайстчърч три месеца преди да я направя.
Защо избра това време за атака?
Най-доброто време беше вчера, следващото най-добро бе днес. Атаката бе
планира да остави достатъчно време да пътувам, направя план, да си уредя
делата, напиша вижданията ми, след което да извърша атаката.
Защо избра да използваш огнестрелни оръжия?
Можех да избера каквото оръжие или начин си поискам. Наемен ван пълен
с ацетонов пероксид. Домашно брашно, метод на разпръскване и източник
на запалване. Чук с топче и дървен щит. Газ, огън, автомобилна атака,
самолетна атака, каквито методи бяха възможни. Имах волята и, имах
ресурсите.
Избрах огнестрелни оръжия поради ефекта който ще има на социалният
разговор и екстра медийно покритие което ще доведе и ефектът който ще
има на политиката на САЩ и от там политическата ситуация в светът.
САЩ е разделен на много групи около втората поправка, между щат,
социални, културни и най-важно, расови линии.
Със достатъчно натиск, левите в САЩ ще търсят да премахнат втората
поправка, а десните в САЩ ще видят това като атака над техните
фундаментални свободи и права.
Този опит да се премахнат правата на десните от левите ще завърши в
драматична поляризация на хората в САЩ и евентуалното начупване на
САЩ между културни и расови линии.
Защо избра Нова Зеландия като място за атаката?
Нова Зеландия не беше оригиналното място за атака, бях пристигнал в
Нова Зеландия за да живея временно докато планирах и тренирах, но
скоро разбрах че Нова Зеландия е богата на мишени както и другаде в
Запада.

Второ, атака в Нова Зеландия ще доведе вниманието на истината на
атаката над нашата цивилизация, това, че никъде в светът е безопасно, че
нашествениците са във всички наши земи, дори и най-отдалечените места
в света и че няма къде да отидеш където е безопасно от масова имиграция.
Имаше ли причина да нападнеш тази(тези) джамия(ии) по-специално?
Оригинално джамията в Дунедин беше основната цел, но след като гледах
клип във фейсбук страница на име “Отаго мюсюлманска асоциация”.
https://www.facebook.com/Otago-Muslim-Association-206778229358786/
Видеото е озаглавено “Много интересно видео. Само за мюсюлмани. Моля
не разпространявайте.” което доказа тяхното знание на действията им и
тяхната вина.
https://www.facebook.com/206778229358786/videos/451628238207116/
Но след като посетих джамията в Крайстчърч и Линууд и виждайки
оскверняването на църквата която е била превърната в джамия в
Ашбъртън, плановите ми се промениха.
Крайстчърч и Линвуудските джамии имаха много повече нашественици,
във по виден и чуждо изглеждащи сгради с по-малко студенти и повече
възрастни, и с история на екстремизъм.
Атаката над тези джамии също позволи за планирането на атака в
джамията в Ашбъртън, докато съм несигурен дали по време на писането
съм достигнал целта си, тя бе бонус цел.
Смяташ ли го за терористична атака?
По дефиниция, да. Тогава е терористична атака. Но аз вярвам, че е
партизанска акция срещу окупираща сила.
Чувстваш ли някакво разкаяние за атаката?
Не, само ми се искаше да бях убил повече нашественици, и повече
предатели също.

Мразиш ли лично мюсюлмани?
Мюсюлмански мъж или жена живеейки в собствената си родина? Не.
Мюсюлмански мъж или жена избирайки да нахлуе в земите ни, живее на
нашата почва и замени нашите хора? Да, не ги харесвам.
Единствените мюсюлмани които наистина мразя са тези които приемат
исляма като своя вяра, тези от нашият народ, които обръщат гръб на
тяхното наследство, обръщат гръб на културата си, обръщат гръб на
традициите си и стават кръвни предатели на собствената си раса. Тях ги
мразя.
Мразиш ли лично чужди/други култури
Не, прекарал съм много години пътувайки около много, много държави.
Навсякъде съм пътувал, имайки малки изключения, аз бях третиран
прекрасно, често като гост и дори като приятел. Различните култури на
света ме посрещнаха с топлина и съчувствие, и аз много се насладих на
всеки момент които прекарах с тях.
Искам най-доброто за всички хора по света, без значение от етничество,
раса, култура или вяра и се надявам да живеят в мир и разцвет, между
собствените си хора, практикувайки собствените си традиции и обичаи в
собствените си нации.
Но тези същи хора, които търсят да дойдат в земите на народът ми,
заместят народът ми, покорят народът ми, да воюват с народът ми, тогава
ще бъда принуден да се бия с тях, и да не се въздържам.
Вярваш ли, че тези които нападна са невинни?
Няма невинни в инвазия, всички които се опитат да колонизират земите на
други споделят вината.
Извърши ли атаката за да получиш медийно покритие и да
пропагандираш свойте писания/вярвание/идеали?
Не, атаката сама по себе си бе край с целия нужен ефект. Тези писания и
покритието е само бонус.

Беше ли планирал да оцелееш атаката?
Да, но смъртта ми беше възможна. Тези ситуации са хаотични и е на
практика е невъзможно да ги контролираш, без значение колко планираш.
Оцеляването е по-добра алтернатива от смъртта тъй като така мога да
продължа да разпространявам идеалите ми от медийното покритие и да
хабя ресурсите на държавата от собственото ми затваряне.
Атаката беше ли “расистка” по произход?
Раждаемостта е по рождение свързана с расата, за това да. Имаше расистки
компонент към атаката.
Атаката беше ли “ксенофобска” по произход?
Раждаемостта е културна, няма отричане от това, за това имаше война на
култура която се водеше от нашествениците и моята атака бе отговор на
това. Но не държа никакъв страх или недоверие към други хора.
Атаката беше ли “ислямофобска” по произход?
Мюсюлманските нации по-специално имат висока раждаемост, без
значение от раса или етничност и в атаките имаше анти-ислямска
мотивация, наред и отмъщение срещу исляма за 1300 години война и
опустошение което донесе на хората от Запада и на хора около света.
Атаката беше ли анти-имиграционна по произход?
Да, без съмнение, анти-имиграционна, анти-етническо заместване и
анти-културно заместване.
Атаката беше ли анти-разнообразна по произход?
Не, атаката не беше атака над разнообразността, а атака в името на
разнообразността.
Да гарантира различните хора останат различни, отделение и специални,
неразредени и необуздани в културно или етническа експресия и
автономия.

Да гарантира че хората около целия свят ще бъдат истински към своите
традиции и вярвания и да не бъдат разводнени и корумпирани от
въздействието на външни. Атаката беше да се гарантира опазването на
красотата, изкуството и традицията. В моят ум, дъгата е красива само
когато има различни цветове, смеси цветовете заедно и ги унищожаваш и
всички те са погубени завинаги, а крайният резултат е нищо близко до
красота.
Имаше ли намерение да убиеш полицейски офицери или други
защитници на държавата?
Не. Полицията в Нова Зеландия е на добри термини с народа и за разлика
от други Европейски нации като Франция и Обединеното Кралство или
Норвегия, те засега са останали верни на хората. Затова нараняването на
Новозеландската полиция беше да бъде избегнато във всички ситуации,
освен ако полицаят не бе от нашествически произход.
Удряйки бързо и излизайки от зоната на атака бе планът, да се избегнат
отговорилите полицаи и да се избегнат ситуации където съм принуден да
ги нараня.
В събитие на престрелка имах някаква идеалистично понятие, че
крещеики, ще успея да убедя полицаите и да ги стресна да пуснат
оръжията си и ако това не успее, щях да се прицеля в зоните от нежизнено
значение, като външността на бедрата, рамото или встрани от прасеца,
осакатяваики или глутеалния мускул така, че да причиня колкото е
възможно по-малко щета за да позволи бързо заздравяване.
Как това проработи в реалността, е… само ти знаеш.
Ако оцелееш, планираш ли да отидеш на съд?
Да, и да пледирам невинен. Атаката е партизанска акция срещу окупираща
сила и аз съм законен униформен боец.
Имаше ли други цели които планира в атаката?
Много, едно нещо което може да се каже в сегашната ситуация на Запада е
че живеем в богата на цели среда, приятелите и враговете са много.

Ти “расист” ли си?
Да, по дефиниция, вярвам че има расови разлики които съществуват
между хората и те има голямо въздействие на как се оформят обществата
ни.
Също вярвам че раждаемостта е част от расовите различия и че
имигрантите в нашите земи с висока раждаемост трябва да бъдат
изгонени, за да се осигури съществуването на нашата раса.
За това, да. Расист съм.
Ти “ксенофоб” ли си?
Не, никоя култура не ме плаши. Аз съм само подозрителен от култури с
висока раждаемост, които заместват други.
Ти “ислямофоб” ли си?
Не, не ме е страх от исляма, заради високата раждаемост ще расте и ще
замести други хора и други вяри.
Националист ли си?
Да, най-вече етно-националист (слагам важност в здравето и
благосъстоянието на моята раса над всичко друго).
Ти нацист ли си?
Не, истински нацисти не съществуват. Те спряха да бъдат политическа и
социални сили в света за повече от 60 години.
Ти анти-семит ли си?
Не. Евреин живеещ в Израел не е мой враг, докато не се опитва да събаря
или наранява хората ми.
Ти нео-нацист ли си?
Това е много широка категория от много хора и дефинициите са мудни в
най-добрия случай. За това не, не мисля че съм.
Ти консервативен ли си?
Не, консерватизма е корпоратизъм в прикритие и не искам част в това.

Ти христянен ли си?
Сложно е.
Когато знам, ще ти кажа.
Фашист ли си?
Да. Най-накрая човек който е наречен фашист е всъщност фашист.
Сигурен съм, че журналистите ще луднат по това.
Съгласявам се най-вече с вижданията на сър Осуалд Моузли и смятам себе
си за еко-фашист по природа.
Нацията с най-близките ми политически виждания и социални ценности на
моите е Китайската народна република.
Имаше ли политическа фигура или партия в историята с която се
асоциираш?
Сър Осуалд Моузли е човек от историята с вярвания най-близки до моите.
Ти “хомофоб” ли си?
Не, на мене просто не ми пука какво обратните хора правят. Докато са
лоялни на техните хора и слагат благото на хората си на първо място,
тогава нямам проблем.
Десен ли си?
В зависимост от дефиницията, защо не.
Ляв ли си?
В зависимост от дефиницията, защо не.
Социалист ли си?
В зависимост от дефиницията. Работническо принадлежване на средствата
на производство? Зависи какви са работниците и техните намерение, кой в
момента държи средствата за производство, техните намерения и кой
държи държавата и техните намерения.
Подкрепяш ли Донълд Тръмп?

Като символ на възстановена бяла идентичност и обща цел? Да. Като
политик и лидер? Скъпи боже, не.

Подкрепяш ли Брекзит?
Да, но не заради официалната полица. Истината е че евентуално хората
трябва да погледнат факта,че няма да направи нищо за икономиката. Че
това бе как Британския народ стреля обратно на масовата имиграция и
културното заместване, и глобализма, и това е невероятно и прекрасно
нещо.
Подркепяш ли Фронт Национал?
Не, те са партия на плахи гражданско националистични бумъри, напълно
неспособни да направят каквато и да е истинска промяна със какъвто и да
е план да спасят нацията си.
Като живееш в Нова Зеландия, ти не си ли сам самият имигрант?
Да, и изглежда че имигрантите тук носят доста проблеми със себе си.
Не, не наистина. Аз съм Австралиец живеещ в Нова Зеландия както по
същия начин Австралиец живее в Бавария. Те няма етнически да те
заменят хората ти или да променят националната ти култура. Те са същите
хора, същите култури.
Ти нетолерантен ли си?
Защо да не. Последните добродетели на умираща нация са толерантство и
апатия и аз не искам нито едното.
Как разви/изучи/получи своите виждания и вярвания?
Около голям период от време и много различни места.
От къде намери/разучи/разви своите вярванията?
Интернет разбира се. Никъде другаде няма да намериш истина.
Има ли специфичен човек който те радикализира най-много?

Да, човек който най-много ми повлия от всички е Кандис Оуенс.
Всеки път когато говореше аз бях изумен от нейните вниквания и
вижданията й, те ми помогнаха да се избутам по-навътре и по-навътре в
вярванията ми за насилие над слабост. Но дори и аз не мога да приема
някои от нейните убеждения, тъй като екстремните действия за които тя
иска са твърде много, дори и за моят вкус.
Беше ли научен, насилие и екстремизъм от видео игри, музика,
литература, кино?
Да, Спайро драконът (Spyro the dragon) 3 ме научи на етно-национализъм.
Фортнайт (Fortnite) ме научи да бъда убиец и да флосвам над труповете на
враговете ми.
Не.
Винаги ли си имал тези виждания?
Не, когато бях млад, бях комунист, след което станах анархист, накрая
либертариан и накрая ставайки еко-фашист.
Кого смяташ за бял?
Тези които са етнически и културно Европейци.
Кого смяташ за не-бял?
Тези които не са етнически и културно Европейци.

Вярванията ти бяха ли повлияни от някой от твоето
семейство/приятели/общество и т.н.
Не. Тези които са около мен са типичните Австралийци, апатични и за
голяма част полу-политически, само истински показваики мотивация във
въпроси за права на животните, околната среда и данъци.
Смяташ ли се за лидер?

Не, просто партизанин.

Имал ли си връзки със някои други партизански/борци за
свобода/етно войници?
Подкрепям много от тези които заемат позиция срещу етническия и
културен геноцид. Лука Труани, Андерс Брейвик, Дилан Рууф, Антон
Лундин Петерсон, Дарен Осборне и други.
Но съм имал само кратък контакт с Рицар Юстикар Брайвик, получавайки
благословия за мисията ми след като се свързах с неговите братя рицари.
Вярванията ти бяха ли повлияни от друга атаки?
Аз съм прочел писанията на Дилан Рууф и на много други, но истинско
вдъхновение взех от Рицар Юстикар Брейвик.
Ако си осъден, очакваш ли да останеш в затвора?
Да, докато или не бъда убит, или не мине достатъчно време и по-голямата
ситуация е очевидно пагубна за нашият народ. Тогава ще се самоубия,
щастлив в знанието че дадох всичко възможно за да предотвратя
убийството на расата ми.
Вярваш ли, че ще бъдеш освободен от затвора?
Не очаквам просто да бъда освободен, но и очаквам Нобелова награда за
Мир. Както бе връчена на терориста Нелсън Мандела когато той постигна
победа за своите хора и взе сила. Очаквам да бъда освободен след 27
години от затварянето ми, същите брой години които мандела е получил,
за същото престъпление.
Защо те е толкова грижа за Европа, не си ли Австралиец?
Австралия, като останалите колонии на Европа е просто разклонение на
Европейските хора. Пръст на ръката на тялото на Европа.
Произходът на езикът ми е Европейски, културата ми е Европейска,
политическите ми виждания са Европейски, философските ми виждания са
Европейски, идентичността ми е Европейска и най-важното кръвта ми е
Европейска.

2.Отговаряне на въпроси на мойте хора/подкрепящи.
Какви са вижданията ти?
Аз съм Етно-националист, Еко-фашист. Етническа автономия за всички
хора с фокус върху запазването на природата и естествения ред.
Кого следваш?
Никого. Аз подкрепят много групи, но не участвам в една.
Кого подкрепяш?
Тези който иска бъдеще за белите деца и да осигурят съществуването на
нашите хора.
Ти Федерален агент/разсейка/Моссадски агент/фаливо
флаг/наивник/инфилтриращ/антифа/светещ в тъмното т.н ли си?
Не, но следващият човек да направи атака може да е, затова здрава доза
скептицизъм е добро нещо.
Но не оставяй скептицизма да се превърне в параноя и да те държи далеч
от това да подкрепяш хората които искат най-доброто за теб.
Какви са желанията ти?
Да подсигуря съществуването на нашите хора и бъдеще за белите деца,
докато запазвам и лекувам природата и естествения ред.
Какво ни окуражаваш да правим?
Направи си планове, тренирай, създай съюзи, екипирай се и след това
действай.
Времето за слабост отдавна е минало, времето за политическо решение
отдавна е минало.
Мъжете на Запада, трябва да станат мъже отново.
Това пълното писание и виждания ли са?

За съжаление не, имаше много по-голяма написана работа, около 240
страници дълга която разказваше за много проблеми в които навлизат
по-дълбоко, но в момент на необуздана самокритика, изтрих цялата работа
и започнах отново, две седмици преди самата атака.
Остана ми много кратко време за да създам нова работа и само половината
от вижданията ми са завършени. Ще оставя действията ми да говорят сами
за себе си.

3. Отговаряне на клетниците и тези които са против
моите виждания/методи.
Няма ли атаката да направи повече зло, отколкото добро?
Не, няма успешно, влиятелно, велико движение което е установено все
още, няма водеща организация все още, затова няма по-велика създадена
структура която може да бъде свалена.
Доколкото как масите ни виждат? Виждаха ли ни по-различно преди или
след атаката?
Няма ли атаката ти призове премахването за правата на притежание
на огнестрелни оръжия от белите в САЩ?
Да, това е целият план, казахте че ще се биете за да защитите правата си и
конституцията, скоро ще дойде времето когато трябва да го направите.
Няма ли атаката ти да призове за премахване на правата на
притежание на огнестрелни оръжия в Нова Зеландия?
Оръжие притежателите в Нова Зеландия са победени, мизерни бумари,
които отдавна са загубили битката. Кога беше последния път когато си
увеличиха правата? Тяхната загуба беше неизбежна. Аз само ускорих
нещата малко повече.
Те отдавна са загубили градовете си, погледнете Оакланд. Очакваше ли
наистина да не загубят правата си?
Ти си фанатик, расист, ксенофоб, ислямофоб, нацист и фашист!
А. Комплиментите нищо не правят
Б. Това не е въпрос.
В. Какво по дяволите ми каза за мен, ти малка кучко? Ще ти кажа, че съм
завършил на първо място в класът ми за морски тюлени и съм бил
включван в множество тайни нападение над Ал Кайда и имам над 300
потвърдени убийства. Аз съм трениран в партизански тактики и съм топ
снайпер на целите Американски военни сили. Ти си нищо за мен, освен
поредната цел. Ще те премахна с такава точност с която този шибан свят

не е виждал, помни ми думите. Мислиш, че можеш да се разминеш да
дрънкаш за мен в интернет? Помисли си отново, копелдак. Докато
говорим аз се свързвам с тайната ми мрежа от шпиони от цяла Америка и
твоят IP адрес е в момента проследяван, затова по-добре се приготви за
бурята, червеи. Бурята която измита това жалко нещо което ти наричаш
живот.Ти си мъртъв, хлапе. Аз мога да съм навсякъде, по всяко време, и
мога да те убия по седемстотин различни начина и това е само с голи ръце.
Не само, че имам обширно трениране в невъоръженият бой, но и имам
достъп до целия арсенал на американските тюлени и ще го използваш до
пълният му обшир за ти залича жалкия задник от лицето на континента, ти
малко лайно. Само ако знаеше какво безбожно възмездие твоето малко
“умно” коментарче щеше да ти донесе, може би щеше да си държиш езика
зад зъбите. Но не можеше, не успя и сега ще плащаш цената затова, ти
шибан идиот. Аз ще сера ярост около теб и ще те удавя в нея. Ти си
мъртъв, хлапако.

Демокрацията е единственото решение, защо използваш сила?
Демокрацията е управление от масите, и управлението от масите се
управлява от враговете ни. Глобалната и корпоративната преса ги
контролира, образователната система(която отдавна е паднала в дългия
марш из институциите който е проведен от марксистите) ги контролира,
държавата(която отдавна загуби от корпорациите)ги контролира и
анти-бялата медия ги контролира.
Не страдай от илюзиите на без усилна, не рискована демократична победа.
Приготви се за война, приготви се за насилие и се приготви за риск, загуба,
борба и смърт.
Силата е единствения път към сила и единствения истински път към
победата.
Насилието не е отговорът, защо използваш сила?

Няма нация в светът която да не е отркира на насилие или да е поддържана
от използването на насилие. Силата е мощ. История е историята на мощта.
Насилието е сила и насилието е реалността на историята. Събуди се.
Какво те кара да мислиш, че имаш всички отговори?
Нямам ги, но имам някои от тях. Вземи от вижданията ми това което
работи, изхвърли това което не работи. Победата е най-важното нещо.
Какво те кара да си мислиш, че можеш да говориш за група?
Аз говоря само за моите виждания и идеали, и на тези които ме подкрепят.
Някои се съгласяват с тях, други не.
Какво те кара да вярваш, че ти си Европеец, а не само Австралиец?
Какво е Австралиеца, ако не един пиян Европеец? Жегата настрана,
Австралия е Европейска колония, най-вече от Британски корен, и по това е
удължение на Европа.
Какво те кара да вярваш, че има расови разлики и че ако има такива,
каква разлика прави това?
Изследване и данни. Хаплогрупите, фенотипи и глобално тестване. След
време, истината ще бъде разкрита.
Защо обвиняваш имигрантите, а не капиталистите?
Обвинявам и двете, и планирам да се разправя и с двете.
Защо нападаш имигрант, когато “х” е проблема?
Защото “х” групата ще се оправи след време, но високата раждаемост на
имигрантите ще ни унищожи сега, скоро ще е от значение на оцеляване
ние първи да ги унищожим.

Защо нападаш мюсюлманите, ако всички имигранти с висока
раждаемост са проблема?

Исторически, социални и статистически причини. Те са най-мразената
група от нашественици в Запада, нападайки тях се получава най-голямата
подкрепа. Те са също най-силанта група с висока раждаемост, високи в
групова преференция и воля за владение.
Защо се фокусираш на имигрантите и раждаемостта, когато
климатичната промяна е толкова голям проблем?
Защото те са един и същи проблем, околната среда е унищожена от
пренаселеност, ние в Европа сме една от групите които не пренаселват
света. Нашествениците са тези които пренаселват света. Убий
нашествениците, убиваш и пренаселването, и така спасяваш околната
среда.
Ако вярваш, че трябва да променим бялата раждаемост, защо сам не
започна семейство?
Защото ако не унищожим нашествениците първо, нашата раждаемост няма
да има значение. Нямаме достатъчно висока раждаемост за да ги победим
в собствената им игра, но и не трябва да имаме, тъй като е унищожително
за природата и културата. Затова взех нещата в свой ръце.
Не очерни ли етно-националистите/расовите автомисти с
действиятата си?
Не, хората бързо ще забравят мотивите ми и ще помнят само атаката. Не
ми вярваш, някой може ли да ми каже мотивите на бомбения атентатор в
Мадрид?
Децата са невинни, не мислиш ли, че си чудовище за убиване на
невинни?
Децата на нашествениците, не остават деца, те стават възрастни и се
възпроизвеждат, създаваики още нашественици да заместят хората ни. Те
порастват и гласуват срещу желанията на нашите хора, за интересите на
техните хора и тяхната идентичност. Те порастват и вземат потенциалните
домове на твоите хора за себе си, окупират позиции на сила, премахват
благосъстоянието и унищожават социалното доверие.

Всеки нашественик които убиеш, от каквато и да е възраст, е един враг
по-малко които твоите деца ще трябва да се справят със.
Кое би предпочел, ти да убиваш, или да го оставиш на децата си? На
внуците си?

Секция I
Обръщение към различните групи
Не бе част от тяхната кръв,
Дойде при тях много късно,
С дълги просрочия, да направят добро,
Когато Саксонците започнаха да мразят
Те не бяха лесно помръдвани,
Те бяха ледени -- готови да чакат
Докато всяко обвинение бе доказано,
Преди Саксонците започнаха да мразят.

Гласовете им ниски и равни,
Очите им на ниво и напред,
Нямаше ни знак, ни шоу
Когато Саксонците започнаха да мразят
Не беше проповядвано на тълпата

Не беше преподвано от държавата
Никои не говореше за него навън
Когато Саксонците започнаха да мразят
Не беше се родило изведнъж
Няма то леко да отслабне,
През студените години напред,
Когато Времето ще брой от датата,
В която Саксонците започнаха да мразят.
-Променена версия на “The Beginnings(Началото)
От Ръдиард Киплинг

До Консервативите
Попитай се, истински, какво е успял модерният консерватизъм да запази?
Какво търси да запази? Естествената среда? Западната Култура?
Етническата автономия? Религията? Нацията? Расата?
Нищо не е запазено. Естествената среда е индустриализирана,
пулверизирана и направена на продукт.
Западната култура е омаловажаване, смачкана и смесена в намазка на
безмисленна нищота, единствените принципи и вярвания които изглежда
да се държат са митът за индивидуалния човек, ценността на работата
(продуктивност за печалбата на капиталистическите притежатели) и
суверенитета на частната собственост (за да се подсигурят, че никои от нас
не получи някаква голяма идея, да вземе неспечелената печалба от
собствениците ни)
Етническа автономност? Унищожена в името на евтината работна ръка,
докато публично може да крещят за нелегалната имиграция прииждаща от
третия свят, частно те се бутат за колко е възможно повече миграция,
всичко за да се намалят цените на труда за производство и да си напълнят
джобовете с печалба. Те премахнаха автономността на Европейските хора
и суверенитета им, заради жаждата им за сила и богатство.
Религия? Какво остана от нея? Празни църкви и пълни пазарни центрове?
Бързо линейни изповедални и без причинни разводи? Каквито и
религиозни идеали да са стояли между богатите и създаването на
богатство са омаловажени, оставени настрани и тихичко премахнати.

Всичко само за да могат да си пълнят джобовете без оплакване или
обектива.
Нацията? Какви нации имаме да запазим? На какво са базирани нашите
нации в момента? Няма споделена култура, етничество, език, ценности,
или вярвания. Всеки може да е член на нашата нация, само трябва да имат
документите. Те не трябва да са родени тук, да споделят расата ни, езикът
ни, културата или вярванията ни. Чуй как консервативните викат, докато
са готови да РАБОТЯТ, пуснете ги! Нека да спечелят на нашите богати
благодетели тяхната втора яхта и петият им имот!
Расата? Те дори не ВЯРВАТ в расата, те дори нямат смелостта да кажат, че
съществува. И над всичко дори не им пука дали съществува. Всичко е
печалба и само печалба което ги кара да вървят, всичко друго е
второстепенно. Идеята за расово бъдеще или съдба е чужда за тях както са
и социалните отговорности.
Нищо не е запазено освен корпоративните печалби и все увеличаващото се
богатство на 1% който експлоатира хората за собствената си изгода.
Консерватизмът е мъртъв. Слава богу. Сега нека да го погребем и да
отидем на нещо което е нужно вниманието ни.
КОНСЕРВАТИЗМЪТ Е МЪРТЪВ, СЛАВА БОГУ.

До Христяните
“Хората заслужаващи слава, хората благословени от нашият Бог, стенеят
И падат под тежестта на тези безчинства и унижения.
Расата на избраните страда възмутителни гонения, и невярната раса на
Сарацините уважава нито детствените, нито Господ нито и колежа на
свещениците.
Те газят слабите и старите, те вземат децата от майките им, за да могат да
забравят, между варварите, името Божие. Тази извратена нация осквернява
хосписите...Храмовите божии са третирани като престъпни и орнаментите
на светилището са откраднати.”
Какво още трябва да ти кажа?
“Ние сме посрамени, синове и братя които живеят в дните на бедствията!
Можем ли да да гледаме на света в този век като порицан от Рая да види
Опустошението на Светия Град и да останем в мир, докато той е толкова
потиснат?
Не е ли за предпочитане да умреш във война отколкото да страдаш още
този
ужасен спектакъл? Нека всички плачем за вините ни които така изкарват
божествения гняв, да, нека плачем...Но не дай нашите сълзи да бъдат като
семето хвърлено в пясъка. Нека огънят на нашето покаяние, да вдигне
Свещената Война и любовта за нашите братя ни поведе към битка. Нека
нашите животи да са по-силни от смъртта за да се борят с враговете на
Християнския народ.”
ПОПИТАЙ СЕБЕ СИ, КАКВО БИ ПАПА УРБАН II НАПРАВИЛ?

До Анти-фашистите/Марксистите/Комунистите
Не искам да се обръщам към вас, не искам да стигна до разбирателство с
Егалитарни и тези които вярват, че йерархията никога няма да се успокой.
Не ви искам на моята страна, или да споделям силата си с вас.
Искам ви в прицелат ми. Искам вратът ви под ботушът ми.
ЩЕ СЕ ВИДИМ НА УЛИЦАТА, АНТИ-БЯЛА ИЗМЕТ.

До турците
Вие можете да живеете в мир във вашите земи и никаква беда ще дойде
към вас.
На източната част на Босфора.
Но ако се опитате да живеете в Европейски земи, някъде където и да е
западно от Босфора. Ние ще ви убием и ще ви изгоним, хлебарки от
нашите земи.
Ние идваме за Константинопол и ние ще унищожим всяка джамия и
минарета в градът.
Света София ще бъде освободена от минарети и Константинопол ще бъде
по право му отново притежаван от християни.
БЯГАИТЕ КЪМ ЗЕМИТЕ ВИ, ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ ИМАТЕ ШАНСА.

Секция II
Общи мисли и потенциални стратегии
“Ще дойде по един начин и само един начин, не чрез съществуващи
правителства. Не от маневри от лобитата и парламентите, и конгресите, ще
дойде от стресса на нуждата. Ще дойде с велика вълна на популярност, във
великото събуждане на Европейската душа”
-Сър Осуалд Моузли

Кой е наистина виновен?
Хората които са виновни май-много сме самите ние, европейските мъже.
Силни мъже не биват етнически заместени, силните мъже не позволяват на
културите им да деградират, силни мъже не позволяват на хората им да
умрат. Слабите мъже създадоха тази ситуация и силните мъже трябват за
да я оправят.
ДОКАТО СВЕТА СОФИЯ НЕ Е СВОБОДНА ОТ МИНАРЕТИ,
ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЪЖЕ, СА САМО МЪЖЕ В ИМЕ.

Изнасилването на Европейските Жени от
Нашествениците
Много от вас може да знаят за изнасилването на Британските жени от
нашестващите сили, Родъръм разбира се бивайки най-познатият случай.
Но какво малко знаят е, че Родъръм е просто един от продължаваща
тенденция на изнасилване и безпокойство извършено от не-беля измет.
Лист от уикипедия страници, на най-добре познатите Британски
изнасилнически случаи следва:
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/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
Какво много не знаят е, че тези случаи не се случват само във
Великобритания, но и другаде в Западния свят също, показано от тези две
познати случая в Австралия:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashfield_gang_rapes
https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_gang_rapes
И дори във Финландия
https://en.wikipedia.org/wiki/Oulu_child_sexual_exploitation_scandal
Толкова и шокиращо са случаите на открити и публични сексуални
насилие и тормоз направено от тази нашественическа измет която се
проявява все по-често около Европейския свят, както случаите в Германия
на Нова година в Кьолн, Хамбург, Дортмунд, Дюселдорф, Щутгарт и
Билефелд. Уикипедия страницата е тази:
https://en.wikipedia.org/wiki/2015%E2%80%9316_New_Year%27s_Eve_sexu
al_assaults_in_Germany
Истинските числа на тези случаи задействани около Западния свят е все
още незнаен и със сигурност под докладван, тъй като държавата, медията
и правосъдната система работят в унисон за да скрият тези зверства, в
страх че знанието за тези събития ще разяри местните хора на Запада и
нарани виждането за новата “Мултикултурна утопия”

Накрая искам да изпратя съобщение за всичките извършители на атаките и
техните семейства. Вие ще висите. Ако бъдете освободен от затвора, ние
ще ви намерим и ще ви убием, ако сте в затвора, ще ви достигнем и там,
ако се опитате да скриете тази изнасилвачка сгам, ние ще ви убием също.
За унижението което донесохте над Европейските хора и бедствието което
причинихте на Европейските жени, вие ще умрете.
УБИЙ ВСИЧКИ ИЗНАСИЛВАЧИ, ОБЕСИ СЕМЕЙСТВАТА ИМ

Разнообразието е слабо
Защо е казано, че разнообразието е нашата най-велика сила? Накой пъта
ли защо? Говорено е като мантра и повторено до безкрайност
“разнообразието е нашата най-велика сила,разнообразието е нашата
най-велика сила,разнообразието е нашата най-велика сила…”. Казано
около медията, говорено от политици, образователи, известни личности.
Но никой не дава причина защо е така.
Какво дава сила на една нация? И как разнообразието увеличава тази сила?
Коя част от разнообразието причинява тази сила да се увеличи? Никой не
дава отговор.
Междувременно всичките “разнообразни” нации около светът са сцени на
безкраен социален, политически, религиозен и етнически конфликт. САЩ
една от най-разнообразните нации на Земята и са на сантиметри далеч от
разкъсвайки се едни други на парчета. Бразилия с цялото си расово
разнообразие е напълно фрактирана като нация, където хората не могат да
се разберат и се разделят и само сегрегират когато е възможно. Южна
Африка с цялото си “разнообразие” се превръща на кърваво блато докато
нейното разнообразие се увеличава, черни на други черни, черни на бели,
бели на черни, черни на индийци, няма значение, етничност срещу
етничност. Те всички се обръщат един срещу друг накрая.
Защо това което дава на Западните нации сила(разнообразието)не е това
което дава Източните нации(Китай, Япония, Тайван, Южна Корея)
тяхната сила? Как те са толкови силни, Китай е на път да стане
най-доминантната сила във векът, докато губи разнообразие? Защо е така,

че тези не разнообразни нации се справят много по-добре от нашите на
толкова различни метрики?
Разнообразието не е сила. Съединението, цел, доверие, традиции,
национализъм и расов национализъм е това което дава сила. Всичко друго
е просто употребявана фраза.
РАЗНООБРАЗИЕТО Е СЛАБОСТ, СЪЕДИНЕНИЕТО Е СИЛА.

Радикализацията на Западните мъже
Радикализацията на младите Западни мъже е неизбежна. Не трябва да идва
като шок, че Европейските мъже, във всяка нация и на всеки континент
стават все по радикални по принципи и методи за да се борят със
социалното и моралното разпадане на техните нации и продължителното
етническо заместване на техните хора.
Радикално, експлозивно действие е единственият искан и желан отговор
на опитан геноцид. Тези мъже и жени които не само са промивани,
корумпирани и подведени. Вече свалят превръзките на очите си и виждат
реалността на светът и на бъдещето на хората им.
Истината че Запада е убил понятието за Бог и се е опитал да го замести с
абсолютно нищо. Това донася две съревноваващи се идеологии
(комунизма и фашизма) да заменят загубата на Бог, след което се оставят
да се избият един друг до застой и след това оставят корпоративните
капиталисти да разкъсат оцелелите на парчета. Резултатът е общество без
основни вярвания, без цел и визия за бъдещето. Общество пълно с
нихилизъм, консумеризъм и индивидуализъм, където всеки индивид е
компетитор и правата на индивида стъпкват всякаква понятие за
отговорност. В този ад, индивидът е всичко и расата е безсмислена, нещо
срещу което да крещят и да използват когато е възможно, властова
структура да се катериш върху, или събориш.
Истината че те бързо стават, не само глобално малцинство, но малцинство
в собствените им земи.

Истината че те са оставени сами, индивид в общество което боготвори
култа на индивидуалността, за да отговори срещу притока от външни
които идват от всички ъгли на света. Врагове свързани с вяра, култура или
традиции с високо ниво на раждаемост, доверие и групови предпочитания,
което се превръща в по-силни общества.
Истината, че от тях се очаква да не се борят срещу тези безброи,
неспиращи и посветени натрапници, но да ги приемат, да приемат
собствената си загуба на власт, приемат загубата на бащините земи,
тяхната бедност и тяхното собствено ЗАМЕСТВАНЕ
Но те няма да приемат смъртта. Това изтриване на техните хора, тяхната
култура, самата им душа.
Те виждат разлагането около себе си, спадаща, в свободно-падане
раждаемост около целия Западен свят. Милиони нашественици стъпват на
нашите брегове, завладяват селищата ни без да се изстреля и един куршум
в отговор. Унищожени семейства с високи нива на развод, това е ако
въобще смятат да се женят. Самоубийствата се качват с всяка година, не
само за възрастните, но дори и за тийнейджъри, а с тях и детските също и
единственото време когато се обръща внимание на този проблем е когато
един от техните идоли извърши акта(певци, спортни звезди, актьори).
Използването на наркотици е във всички нива в обществото във всички
възрастови категории, всякакъв вид на разсейване от или облекчение да се
избяга от културата на нихилизма. Необузданна урбанизация и
индустриализация, все растящи градове и смаляващи се гори, напълно
премахване на човекът от природата, с очевиден резултат. Педофили
политици, педофили свещеници и педофили поп звезди, демонстрират на
всички нас истинската извратена порочност на нашето време. Изкуството
и красотата срутени и неразпознаеми, Баухаски пародии, заместват новите
изкуства, бездушевни митрополитна архитектура от стъкло и стомана
отразява обществото ни, никакви култура, никакви хора и затова
принадлежеики навсякъде и никъде. Самоубийствени, нихилистични,
дегенератни поп икони направени от мъртва култура: Майкъл
Джексън(педофил, себе мразещ, самонараняващ, опиоидно пристрастен);

Мадона(дегенерат, наркоман, бездетствена, курва, анти-християнска, про
расово смесване), Кърт Кобейн(самоубийствен, наркоман, самомразещ,
анти-социален), Фреди Меркюри(дългоживотна криза на самоличността,
дългоживотна битка с хедонизма и наркоманството и евентуална смърт
поради сексуален хедонизъм) само да назова няколко. Празни детски стаи,
пълни казина, празни църкви, пълни джамии, ентропия със светкавична
скорост. Политиците пишат в същото мастило като Елагабал, почитайки
всичко което е чуждо, отровно и унищожаващо.
Затова тези млади мъже и жени виждат този самоубийствен нихилизъм и
се изолират от този мейнстрийм, “мултикултурен”, егалитарна,
индивидуалистична лудост и поглеждат за съюзници другаде, те могат да
ги намерят в плътта или онлайн. Те се събират, дискутират, отчайват,
правят стратегии, спорят и планират. Те порицават слабостта, подиграват
се на плахостта и боготворят силата, и в това боготворене на силата те се
радикализират и намират решението.
Някак си тази изолация превръщайки се в радикализация се вижда от
някои като изненада, и все пак за всеки които внимава щеше да е разбрал
отдавна какво следва. Щом корпоративните и държавните медии разберат,
че тяхната история за модерността е най-накрая счупена от интернет,
истинска свобода на мисълта и словото ще процъфти и над тоновият
прозорец не се е само сменил, а направо е унищожен. Всички възможности
на експресия и вярвания са отворени да бъдат предавана, дискусирани и
говорени.
Тези отворени и често анонимни дискусии позволяват за информация
извън държавата и корпоративния контрол да бъде реглеждана през
повечето време за първи път. Резултатът е очевиден. Хората намират пътят
си вкъщи. Намират своите хора, намират своите традиции, виждаики през
лъжите на историята, на промиването от институциите, и те са ядосани, те
са енергични и да, те са против деградирали общества, те са
радикализирани.

РАДИКАЛИЗАЦИЯТА Е РАЦИОНАЛНИЯ ОТГОВОР НА
ДЕГЕНЕРАЦИЯТА

Провалът на Асимилацията
Очаквайки имигрантите да асимилират към умираща, упадаща култура е
смешно. Кой доброволно ще остави своята силна, доминантна и
увеличаваща се култура за да се присъедини към стара, разлагаща се,
дегенератна култура? Каква култура ще завладее човека, една на традиции,
красота, архитектура, изкуство и просперитет или култура на разпадане,
себеомраза, бездетство, хаос и нихилизъм?
Все повече имигранти избират да запазят своята здрава култура година
след година и все по-крещящо е че все повече от нашите хора се
присъединяват към тях, търсейки извън техните промити и провалящи се
култури, за да търсят за цел и ръководство от чужди източници.
Колкото по-слаби ставаме, толкова повече имигрантите ще откажат да се
присъединят към нас, ще откажат да се включат в културното
самоубийство което възхваляваме. Това не трябва да изненадва никого.
НИКОЙ ДОБРОВОЛНО НЯМА СЕ ВКЛЮЧИ В РАЗПАДАНЕТО

Зеленият национализъм е единственият правилен
национализъм
Няма консерватизъм без природата, няма и национализъм без
природозащита, естествената природа на нашите земи ни е оформила
както ние сме я оформили. Ние сме родени в нашите земи и нашата
култура е оформена в тези същи земи. Защитата и презервацията на тези
земи е от същото значение както защитата и презервацията на нашите
идеали и вярвания.
За твърде дълго оставихме левите да водят природозащитното движение за
да служат на собствените си нужди. Левите контролираха всички дискусии
свързани с опазване на средата, докато същевременно продължаваха
унищожението е чрез масова имиграция и неконтролирана урбанизация,
докато не предлагаха никакво истинско решение на които и да е от
проблемите.
Няма Зелено бъдеще без да се спре неспиращият растеж на популацията,
идеалният зелен свят не може да съществува в свят на 100 милиарда, 50
милиарда или дори 10 милиарда души. Продължителната имиграция в
Европа е природна война и свършва в унищожението на самата природа.
Бъдещата Европа не е една на цимент и стомана, смог и кабели, а място на
гори, езера, планини и ливади. Не място където ангийският е дефакто
езикът, а място където всеки Европейски език, вярване и традиция са
ценени. Всяка нация и всяко етничество са оформени от тяхната собствена

среда и ако трябва да се защитават, така и трябва да се защитават техните
околности.
НЯМА ТРАДИЦИОНАЛИЗЪМ БЕЗ ПРИРОДОЗАЩИТА

Убий Високопрофилните Врагове
Има много добре познати врагове на нашите нации, врагове на нашата
раса които свободно вървят из обществото ни с глави високо нагоре,
мислейки се за недостижими. Те скоро ще разберат колко много грешат.
Предателите заслужават предателска смърт. Без значение дали ще отнеме
3 или 30 години, тези хора ще си платят за отвратителните им атака над
расата ни.
Пакети с ацетонов пероксид закачени за дронове, ЕФП в чантите на
мотоциклети, засада на конвой с циментови камионни. Всеки метод който
дава на тези предатели наградата за техните усилия е приложим и
окуражаван. Където има воля, има начин.
Меркел, майката на всички неща анти-бели и анти-немски е на върхът на
листа. Малко са направили по-голяма щета и расово изчистване на Европа
от нейните хора.
Ердоган, лидерът на една от най-старите врагове на нашите хора и лидерът
на най-голямата ислямска група в Европа. Този военен диктатор трябва да
пусне последната си капка кръв докато посещава етническите си войници
които в момента окупират Европа. Неговата смърт ще вкара клин между
Турските нашественици които в момента окупират нашите земи и
етническите Европейски хора докато едновременно отслабва Турската
сила в регионна, премахвайки главен враг на РУсия и допълнително
дестабилизираики и начупваики НАТО.

Садик Кан, сегашният кмет на Лондон в писането на това манифесто, е
отворен знак за отнемането на контрол и етническото заместване на
британските хора. Този пакистански мюсюлманин нашественик сега седи
като представител на хората в Лондон. Лондониум, самото сърце на
Британските острови. Какъв по-добър знак за бяло прераждане от
премахването на този нашественик?
УБИЙ АНГЕЛА МЕРКЕЛ, УБИЙ ЕРДОГАН, УБИЙ САДИК КАН

Сегашното е подарък от тези в миналото
Твоите предци не са се потели, кървяли и умрели в името на
мултикултурна, егалитарна нация. Те са построили домове за да могат
техните деца да живеят в тях, те са построили общества за да могат
техните хора да процъфтяват в тях, те са построили нации за да може
народът да оцелее. Трудили са се робски за по-добро бъдеще на техните
хора и сега други хора хвърлят юмруци, и сочат с присти, обвинявайки ни,
че живеем по-добри животи, богати животи в богати държави. Това
богатство и просперитет беше платено с потта и кръвта на предците ти.
Сегашният ни удобен, привилегирован и процъфтяващ живот е подарък от
нашите предци, с вярата, че ние ще се погрижим и дори да разширим
тяхната работа, за да могат един ден нашите деца да се наслаждават на
наградите на нашият труд.
Ние трябва да се борим да създадем по-добра държава, достойна за
предците ни, за да дадем на хората ни, най-добрия живот и нации които ги
заслужават. Нация която почита предците си, но живее от потомството си.
ПОЧИТАИ ПРЕДЦИТЕ, НО РАБОТИ ЗА ДЕЦАТА

Битката на войн
Идеалите на героична война, без загуба, без провал, без някакъв голям
неуспех е идеалистична и чисто невъзможна. Дори и във Виена през 1683
година, ние Европейците загубихме около четиринадесет хиляди добри
мъже. Това беше по време на триумфална ПОБЕДА. Вярваш ли, че си
по-добър от тези мъже? По-заслужаващ живот? По-умеещ и смел? Не си.
Ако те могат да умрат, можем и ти. Очаквай смъртта, очаквай борба,
очаквай загуба която никога няма да забравиш. Не очаквай да оцелееш,
единствените неща които трябва да очакваш е истинска война и да умреш
в смъртта на истински войник.
ОЧАКВАЙ ВОЙНИШКИ БОЙ И ВОЙНИШКА СМЪРТ

Опасността на нашественика
Ако убиеш шестдесет въоръжени нашественика които са показали волята
и намеренията да донесат беда на нацията и народът ти, ти ще бъдеш
приветстван като герой, ще получиш най-високите отличия на цивилни
медали и парадира пред медията и обичащите маси. Но убий шестдесет
невъоръжени нашественика които са показали волята и намеренията да
донесат беда на нацията и народът ти, ще бъдеш сметнат за чудовещите,
повелчен по улиците, подиграван, нападнат, характерът ти убит по всеки
възможен начин и накрая осъден и затворен за останалата част на животът
ти.
Но ето я истинската уловка, невъоръженият нашественик е много
по-опасен за хората ни, от въоръженият. Ние можем да се борим с
въоръженият нашественик, ние знаем как и имаме уменията, имаме
войниците и оръжията да го направим. Но невъоръженият нашественик и
идея нямаме как да се справим с него, ние не можеш да ги нападнем или
да ги отстраним по никакъв начин.
И двамата ще търсят да унищожат нацията ти, и двамата ще търсят да
заместят и изгонят хората ти, и двамата ще търсят да унищожат твоята
култура и държавността. Но само един от тях има умението и само един е
ефективен да го направи.

НЕВЪОРЪЖЕНИЯТ НАШЕСТВЕНИК Е ПО-ОПАСЕН ОТ
ВЪОРЪЖЕНИЯТ

Светкавичния марш през институциите
Докато левият марш през институциите бе дълъг и в крайна сметка
успешен, ние трябва да постигнем същото, но за много по-кратък период
от време. Заради опасността на етническото заместване и нашата ужасно
ниска раждаемост, ние нямаме 150 години или дори 50 години да
постигнем позициите на сила. Ние трябва да сме вътрешно присъединени
в политическите, военните, съдебните, образователните и икономическите
институции, в периода на 25 години.
Ние нямаме лукса на времето, какъвто левите имаха, ние трябва да сме
готови за действие и да действаме скоро. Това значи тези които могат, или
имат възможността трябва да се вградят в тези институции и да се изкачат
колкото е възможно по-високо в йерархията, във възможно най-кратко
време. Когато времето пристигне, трябва да си готов да действаш
БЛИЦ КЪМ ДОМИНАНТНИТЕ ПОЗИЦИИ

Всички истински движения са популистки движения
Докато самото движение, в началната си фаза не трябва да има подкрепата
на цялата популация, евентуално нашите хора ще ни трябва да се
присъединят в новото движение и то доброволно. Те трябва да са склонен
и желаещ да бъдеш част от това ново движение което ние виждаме. Ние не
можем и не трябва да разчитаме на опресия да окуражим популацията да
паснат в този нов принцип.
Чрез нашите действия и реч ние ще им покажем новият път. Път
фокусиращ се на природата и уважението за нея, за традициите,
семействата, правата на работниците, лична и расова отговорност. Ние
трябва да сме в най-добрата ни форма, лично и обществено.
Докато използваме черен и остър хумор и мемета, в началната фаза за да
привлечем млада публика, рано или късно ще трябва да покажем
реалността на нашите мисли и по-сериозни намерения и желания за
бъдещето. Засега се облажваме към гневът и природата на черният хумор,
но скоро ще трябва да покажем топлината и истинската любов която
имаме за хората ни.
ПОКАЖЕТЕ ИМ ПЪТЯТ НАПРЕД

Няма скрита ливада
Няма къде да се избяга, обърни се и се изправи срещу врагът си, направи
стоят си. Няма ни едно място където пипалата на заместващата миграция
да не са докоснали. Няма ни едно място в Запада което е близко да
достигне ниво на заместваща раждаемост, а какво остава за ниво на
раждаемост която индикира жизненост и енергия.
Няма и една хубава поляна, на която да постелиш изтощеното си тяло, да
полегнеш с глава и да изчакаш да свърши.
Ти няма да намериш помилване, не в Исландия, не в Полша, не в Нова
Зеландия, не в Аржентина, не в Украйна нито в светът. Аз знам, защото
съм бил там.
Но и не трябва да намираш, защо ти да си в мир докато братята ти в
Европа се изправят срещу сигурна война? Защо трябва да рискуваш нищо,
докато други рискуват всичко? Защо други трябва да се борят за теб,
докато ти самият нямаш волята да се биеш за себе си?
Не бягай от боя, бягай към боят. Гледай за сърцето на конфликт и
марширувай до там, вкарай се в служба. Дай своето всичко на хората си.
СПРИ ДА БЯГАШ, ЗАПОЧНИ ДА СЕ БИЕШ

Емоциите надделяват над фактите
Спри да се опитваш да обудеш общото население със статистики,
диаграми и фигури. 1.7% разлика може да значи нещо за някои, но за
изкусно формулирано изразяване или брилянтно създаден постер ще обеди
много.
Хората са емоционални, те се движат на емоции, насочени от емоции и
търсят емоционално изразяване и преживяване. Монотонно повторение на
имиграционни факти и статистики само ще доскучае на масите, и ще
изгони хората от развалените и невдъхновените говорители които ги
убеждават.
Бъди креативен, бъди експресивен, бъди емоционален и над всичко бъди
страстен. Това са нещата които говорят на хората, свързват хората, движат
хората. Рисувай, пиши, пей, танцувай, рецитирай поезия. По дяволите
дори меймваи. Създавай мемета, поствай мемета, разпространявай мемета.
Меметата са направили повече за етно-националистическото движение от
което и друго манифесто.
Над всичко, само не бъде развален, кротък и скучен. Никой не е вдъхновен
от Джеб Буш.
БЪДЕ СТРАСТЕН, НЕ КРОТЪК

Без печалба за Анти-Белите
За твърде дълго, тези които печелят от вноса на евтина работна ръка са
останали безнаказани. Икономическите елити, които си пълнят джобовете
с печалба получена от етническото заместване. Тези пълни с алчност
копелета очакваха да заместят хората ни с раса от ниско интелигентни,
ниско агентни, объркани, мътни маса така, че тяхното собствено богатство
и сила се увеличат.
Те скоро ще разберат последиците от това да си расов предател. Тези
последици ще ги ударят силно, бързо и без милост. Ако те бягат, ние ще ги
последваме, ако те се крият, ние ще ги намерим, ако се опитат да се
защитят зад държавата, ние ще разбием защитата и ще ги хванем.
Ако индивид е в притежание или контрол на корпорация или бизнес и
застъпва или дори приема масовото внасяне на не-бели и заместването на
местните Европейски популации, тогава този предател трябва да бъде
унищожен
УБИЙТЕ МЕСТНИЯТ ВИ АНТИ-БЯЛ ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

Защити своите хора, премахни отровата
Отрово продавачите и токсиновите разпространители са свободни да
размножават техните пагубни продукти непроверени от закона или
обществото. Всяка година тези дегенерати са отговорни за десетки хиляди
смъртни случаи в нашите градове и около света.
Нелегални и легални наркодилъри са наши расови противници,
унищожавайки здравето, благосъстоянието, семейната структура,
културата и бъдещето на нашите хора. Тези продавачи на мръсотия са
активни във всяка нация и нямат никаква мисъл за тяхното въздействие
върху техните общества.
Намери къде са те в градовете ти, планирай атаката си и ги унищожи.
Защити народа си, защити децата си. Бъди антидота за отровата.
УБИЙТЕ МЕСТНИЯТ ВИ НАРКОДИЛЪР

Европа за Европейци
Нашествениците трябва да бъдат премахната от Европейска зема, без
значение от къде са. Роми, Африканци, Индийци, Турци, Семитски или
други. Ако те не са от нашият народ, но живеят в нашите земи, те трябва
да бъдат премахнати.
Към къде се пратени, не е наша грижа, или отговорност. Нашите земи не
са техният дом, те трябва да се върнат в собствените си земи или да
намерят домът си другаде. Но те няма да окупират наша почва.
Как те са премахнати не е важно, мирно, със сила, щастливо, насилствено
или дипломатично. Те трябва да бъдат премахнати.
Докато тези натрапници не бъдат върнати при земите на техните хора,
тогава Европа няма истински суверенитет, и всекиго, без значение тяхната
етничност и вярвания може да нарече Европа свой дом.
ПРЕМАХНИ НАШЕСТВЕНИЦИТЕ, ВЪРНЕТЕ ЕВРОПА

Ти

чакаш за сигнал, докато хората ти чакат ТЕБ

Докато чакаш за знак, или сигнал; някой да вземе копието; да пусне
алармата, твоите хора чакат ТЕБ. Ти си гласът, ти си клаксонския виг, ти
държиш копието и ти да си първия да го тласне напред.
Спри да чакаш за някой друг да ти покаже пътят напред, ТИ си пътят
напред, чакайки за някой да започне боя е идиотско, защото ТИ ще
започнеш битката. Ако четете това вие сте новите лидер които ще поведат
хората си към победа, вие сте войниците които ще се бият за по-доброто
бъдеще на расата си. Хората които сега говорят, които действат сега,
които се бият сега, те са авангардните на авангарда на силата на народа.
Поведи и твоите хора ще последват. Покажи сила във вярванията си и
истината им, и желязната си воля,а те ще те последват.
ТИ ЧАКАШ ЗА СИГНАЛ, ДОКАТО ХОРАТА ТИ ЧАКАТ ТЕБ

Никога не е мъдро да станеш малцинство.
Във всяка държава, на всеки континент, тези които са малцинството са
потиснати. Ако станеш социално, политическо или етническо малцинство,
пътят на потисничеството следва.
Дали те са политическо малцинство и затова губят контрол на мажоритата
на сила и така губят контрол на законите и регулациите които описват
обществения живот или тези които са културно малцинство откриват че
изкуството във всички форми е направено и контролирано от различна
публика, от различни хора, от различна история, с различни идеи и
преживявания и затова те намират себе си изолирани и изключени от
създаването на съвременна култура.
Тези които намират себе си родини в лингвистично малцинство страдат
дневно, докато разговорите на живота ги изключва, масовата медията ги
изолира и бизнесите ги връщат обратно, както и обществената реч ги
връща.
Накрая са тези които намират себе си в етническо или расово малцинство
и намират собствените си гени които биват погубени в расово смесване и
различаваща раждаемост. Същите хора постепенно ще се намерят в
ситуация където са все по-малко представлявани и политически, и
културно, където те стават дефакто чужденци в собствените си земи.

МАЛЦИНСТВАТА НИКОГА НЕ СА ТРЕТИРАНИ ДОБРЕ, НЕ СТАВАЙ
ЕДНО ОТ ТЯХ

Не позволявай на враговете ти да растат неспрени
Когато откриеш гнездо на змии в задния си двор, помилваш ли юношите?
Оставаш ли ги да растат свободно, отворено, докато един ден един от тях
не ухапе детето ти, докато то си играе в задния двор? Не. Ти изгаряш
гнездото и убиваш змиите, без значение от годините им.
Враговете на нашите деца се раждат в момента в земите ни, даже докато
четеш това. Тези същи деца един ден ще станат тийнейджъри, след това
възрастни, гласувайки срещу желанията на народът ти, практикувайки
културата и религиозните практики на нашествениците, вземайки земите
ни, работата ни, къщите ни и дори нападайки и убивайки децата ни.
Купичка от предотвратяване струва килограм от лекарството.
Предотвратявайки тези врагове да стигнат до възраст в която постигат
техният пълен потенция е важното нещо. Защо караш децата ти да водят
битка, която ти можеш да водиш вместо тях.
Малко родители, без значение от обстоятелствата, ще рискуват живота на
децата им, без значение от икономическите плюсове. Затова, когато им
покажем риска да доведат потомството си наша пръст, те ще започнат да
избягват земите ни.
Няма да бъде приятно, ще бъде нараняващо на душите ни, но знай, че е
нужно и който и нашественик да помилваш, без значение от възраст, един

ден ще бъде враг на хората ти срещу който трябва да се срещнеш.
По-добре да застанеш срещу тях сега, отколкото кръвта ти да застане
срещу тях в бъдещето.
НЕ ОСТАВЯЙ НИЧИЕ ГНЕЗНО ДА ЗМИИ, НЕИЗГОРЕНО.

Не напускай градовете, бягайте към битката, не далеч
от нея.
Бягайте към градовете, бягайте към конфликта, бягайте към врагът, да
бягай от врагът е страхливост. Селата вече са наши, винаги са били.
Хората в селата са традиционни, вече близко до природата, вече
подкрепящи народа си.
В градовете борбата се крие, в градовете нашествениците са се натрупали,
в градовете марксистите тровят институциите ни, в градовете където
предателската медия и корпорациите лежат, и в градовете където са
анти-белите политици и където неправителствените организации живеят.
Нападни градовете, превземи градовете, бий се на улиците за градовете.
Градовете са икономическите, съдебните, политическите, етническите и
културните бойни полета на нашите хора и там ние ще водим война.
Селата могат да почакат, трябваш им на градовете, младостта им те търси.
Въпреки колко много от вас може да чувстват неудобство живеейки между
замърсяването, между културната измет, натъпкани в малки апартаменти в
разширяващият се град, далече изстреляни от ествестеваната природа. Но
там бъдещето ни ще бъде направено и ще бъде там където битката за
хората ни ще бъде водена.
ВЪРНЕТЕ ГРАДОВЕТЕ, ВЪРНЕТЕ СИ НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО

Подкрепи Братските Държави
Когато една държава мръдне, ти мърдаш с нея, подкрепяш я финансово,
политически, социално и физически. Те могат да дискредитират едно
малко движение от друга нация. Но когато Европейци от всички държави
и континенти отидат да подкрепят братята си, не е възможно да нападнат
различните групи.
Движението може да започне в Полша, Австрия, Франция, Аржентина,
Австралия, Канада или дори във Венецуела, но движението ще започне и
когато започне бъди готов да хвърлиш тежестта си зад своите хора със
пълна сила.
Подкрепи ги икономически, дари към каузата им, купи продукти от своите
хора, доброволно дай ресурси и труд.
Подкрепи ги социално, подкрепи полиците им, атакувай клетниците им,
изказвай подкрепа в медията и в дневни разговори, погрижи се да е
разбрано в интернет, че всички Европейски нации ги подкрепят.
Подкрепи ги политически, изкажи подкрепа за техните лидери, техните
идеали и техните хора. Лобирай тези в сила да покажат подкрепа,
протестирай пред посолства на нациите които не подкрепят нацията и ако
трябва нападни ги. Само гласувай за лидери който показват подкрепа за
братските ти нации.

Подкрепи ги физически, бъди готов да си сложиш ботушите на земята,
изпрати и им оръжия, и муниции, нападни техните врагове. Ако медията
или държавата в региона ги нападне, унищожи техните корпорации и
техните предателски политици които са отговорни за това. Физическата
форма е най-върховната форма на подкрепа.
ДВИЖЕТЕ СЕ КАТО ЕДИН, ПЪЛНА ПОДКРЕПА ЗА БРАТСКИТЕ
НАЦИИ

Приеми Смъртта, Прегърни Позора.
Смъртта е сигурна, можеш да умреш в служейки някакъв грандиозен
кръстоносен поход или да починеш в приют, така или иначе, ще умреш.
Какво има значение са действията ти, между краткото време между
раждането ти и смъртта ти. Ценността на живота ти не е изчислено по
дълголетието ти, а на действията ти по време.
Попитай се сега, готов ли си за свиеш расовоите си отговорности? Да
обърнеш гръб на народа си? Да игнорираш тяхната смърт? Всичко с
надеждата за мирна смърт?
Приеми смъртта: както е сигурно, че слънцето ще залезе след залез. Само
когато прегърнеш смъртта, единственото нещо което ще ти остане като
страх е недействието.
Прегърни позора: враговете на хората ви, ще ви спъват от всички страни.
Медията ще ви начертае като злодеи, държавата ще ви назове предатели,
глобалистките сили ще ви нарекат престъпници и предателите между
хората ви ще ви нарекат техни врагове. Вие ще бъдете в позор, докато не
постигнете победа. Приемете го с усмивка
ПРИЕМИ СМЪРТТА, ПРЕГЪРНИ ПОЗОРА, ПОСТИГНИ ПОБЕДА

Числеността не е всичко
През 2019 година ние в момента имаме най-много хора от нашата раса от
когато и да е било в историята (между 760-980 милиона зависейки от
дефиниции), и ето че губим дори и най-малките селища на етническа
замяна.
Числеността не всичко, десет лъва са по-скъпоценни от хиляди овце.
Причината поради която си губим земите, не е заради липса на численост,
или богатство, или военна сила. Тя е поради загуба на воля.
Ние можем да депортираме или унищожим цялата популация на
нашестващи не-Европейци за седмица, ако ние като раса изберем да го
направим. Ние имаме умението, но нямаме волята.
Фокусирайки се на увеличаване на популацията на белите, или опитвайки
се да постигне икономическо богатство, или военна мощ, докато вече
имаме нуждите на числеността, богатство или военна мощ е само сриваща
тактика, говорена и предложена от хора които са твърде големи
страхливци да направят това което е нужно.
Тези мъже ще бавят и сриват каквото и да е действие безкрай, докато
всички акции нужно акции не бъдат взети от някой друго, по-смел мъж.
Всичко само за да не носят никакъв личен риск или борба.
Игнорирай тези скептици и невестулки който постоянно ще повтарят “Не
сега! Само почакай! Още Не! Можем да бъдем наранени!” За тях времето
ще дойде. Но смелостта им никога няма да потече напред.

НАЙ-ДОБРОТО ВРЕМЕ ЗА АТАКА БЕ ВЧЕРА, ВТОРОТО НАЙ-ДОБРО
Е СЕГА

Раждаемостта евентуално трябва да бъде адресирана,
на всяка цена
Дори и нашествениците да бъдат депортирани утре и да се разправим с
всичките предатели както истински трябва, ние все още живеем на заемно
време.
Дали ще отнеме десет години или хиляда години, докато се изправяме
срещу раждаемостта на полу-заместващи нива, тогава нашите хора
умират.
Ние остаряваме, става по-малко, по-слаби и фундаментално по-близко до
истинската смърт колкото повече позволяваме на раждаемостта да останат
толкова катастрофално ниски.
Това не е проблем който само нашите хора трябва да оправят, но и много
други хора по света. Нации около Азия, Европа и Америка се изправят
пред това бедствие заедно. Някои са в различни фази от други, но всички
усещат натиска.
Истинския въпрос е как стана това? И как можем да го спрем?
Единствените хора които не се изправят пред такъв проблем са са тези със
силни традиции, полови норми, социални норми; бедните и религиозните,
или комбинация от всички тези неща. Това трябва да ни даде индикация
какво наистина е в сърцето на проблема

Какво можем да направим за да го поправим? Проблемът е сложен, много
по-сложен и труден да се поправи от проблема на Етническо заместване.
Най-вероятно ново общество ще бъде нужно да се създаде с много
по-голям фокус на семейни ценности и социални норми и ценности на
важността на природата, културата и расата.
БЕЗ ДЕЦА, НЯМА БЪДЕЩЕ

Няма демократично Решение
Разбери тук и сега, че няма демократично решение, какъвто и да е опит да
се излгасуваш от Етническо заместване ще бъде срещнат първо с присмех,
след това презрение и накрая със сила.
Това решение на Демократичното спасение е нищо освен мечта и нашите
врагове ще се увеличават в земите ни, движещи се от масовата имиграция
и по-високата нашественическа раждаемост ще избута тази мечта все
по-далеч към царството на невъзможностите.
Медията на света ще бъде използвана против теб, образователната система
на управляващите ще бъде използвана против теб, финансовата сила на
световните корпорации ще бъде използвана против теб, военната и
законодателна мощ на ООН, ЕС и НАТО ще бъдат използвани срещу теб и
дори твоите, предишно корумпирани религиозни лидери ще бъдат
използвани срещу теб.
Демокрацията е управление на тълпата и самата тълпа се контролира от
враговете ти. Глобалната и корпоративната преса ги контролира,
образователната система отдавна паднала на дългия марш през
институциите направен от марксистите)ги контролира, държавата(отдавна
загубена от кооперациите)ги контролира и анти-бялата медия машина ги
контролира.

Не страдай от илюзията за Демократична победа, приготви се за война,
приготви се за насилие, приготви се за риск, загуба, борба, тъй като е
единствения път към Победата.
ГЛАСУВАНЕТО Е УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪЛПАТА, А ТОВА
УПРАВЛЕНИЕ Е МЕДИЙНО УПРАВЛЕНИЕ, А МЕДИЙНОТО
УПРАВЛЕНИЕ Е КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Неправителствените организации са директно
свързани с геноцида на Европейските хора.
Очевидно за никого и криейки истинските си намерения зад
изкуствени-религиозни фасади, тези НПО групи, пренасят
нашествениците към Европейски брегове, на борда на собствените си
кораби, директно докарвайки армия директно в Европейските нации да
грабят, изнасилват и етнически заместват местните Европейски народи.
Междувременно те тормозят, изхитряват и срамят Европейските хора да
предадат собствената си трудно изкарана печалба и да я дадат директно на
техните културни и етнически конкуренти, много на който единственото
желание е да завладея и унищожат Европейските хора.
Това премахване на богатство и просперитет за да храниш и развиваш
културна конкуренция е акт на терор над цивилизацията, от който се
получава в редукция на развитието и стандарта на живот на нашите хора
за облагането на тези които ни мразят.
По-често отколкото не НПО крият истинските им намерения зад фасада на
религиозност и само когато започнеш да разследваш лидерството и
управлението на самата НПО намираш, че хората които въртят шоуто са
много далеч от религиозни и по-често отколкото не са всъщност
атеистични културни марксисти, използващи найвни Христянски

Европейци за да се трудят и да финансират техният опит на класова и
расова война.
Тези НПО са модерните обменители на пари в църквите и трябва да бъдат
изгонени, чрез глас или чрез камшик.
Може да разстрой много, но истината на ситуацията е, че тези хора са
директно отговорни за сегашната инвазия и кражба на Европа, и тяхното
предателство унищожава много Европейският просперитет.
Унищпожи тези предатлествени неправителствени организации, убий
лидерите им, изгори сградите им, взриви корабите им, унищожи постерите
им, и унищожи членството им.
Изгони ги от земите им и дай на предалетите каквото предателите
заслужават: предателска смърт.
НПО СА ПРЕДАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ако загубиш, историята ще ви напише като чудовища,
без значение от тактиките ви. Спечели първо, пиши
разказа после.
Победителите пишат историята и писателите на историята контролират
културния климат на модерното време.
Ако загубиш, без значение как си действал в загубата си; дали си бил
героичен, страхлив, насилствен, мирен, добродетелен или криминален, ако
враговете ти пишат историята, те ще те опишат като дявола.
Да не те гризе как победата ще се постигне, всички методи са възможни
във време на етнически геноцид, всичката моралност е двусмислена.
Победи първо, пиши история после. Акта в които морали се съмняваш
сега, ще бъде призовка за хората ти за удивление и адмирация в книгите за
история.
ТИ ЩЕ БЪДЕШ ПОЧИТАН, НО САМО АКО СПЕЧЕЛИШ

Когато всеки може да бъде Немец, Британец,
Французин, тогава бивайки Европеец наистина е
загубило значението си
Не прави грешка, ерозията на местните и националните идентичности не
се е появила случайно, тя е концентрирана и целена срещу Европейските
хора.
Идеята, че Французите не трябва да говорят езика, споделят културата, да
вярват в същият бог, или дори по-важно да бъдат етнически Французи е
лудост и екстремност. Това е атака над самите французи и е стратегия
специално направена да унищожи националното, културното,
лингвистичното и етническото съединение.
Тази тактика не е само практикувана само над Французите, но на всички
хора в Европа, ефективно унищожавайки националната идентичност в
ядрото и унищожавайки всички връзки които са успешни, на които
обединена нация се строй върху
Мароканец никога не може да бъде Естонец, както по същия начин
Естонец не може да бъде Мароканец. Има културни, етнически и РАСОВИ
различия които правят смятаната на една етническа група с друга
невъзможно.
Идеята, че единственото нещо което отнема на Хан китайски мъж което
му трябва за да стане Немец е да е роден на Немска почва е лудост, както и
идеята, че Немец роден на Марс става Марсианец

Европа е само Европа поради комбинираната генетика, култура и
лингвистическо наследство. Когато не-Европейците се считат за
Европейци, тогава няма никаква Европа.
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ СА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ХОРА.

Времето когато бейби бумърите починат не е времето
да ЗАПОЧНЕМ да действаме, но е времето когато
трябва да завършим победата си
Разбрано е от много, че истинската причина много от статистиките не са се
изравнили с нашето етническо заместване все още и с реалността е защото
номерата са стимулирани от бумърската генерация.
Докато бумарите ни почиват и ни остават, ще има бърза и очевидна
промяна и демографията която прави нациите ни, ту статистически, ту
социално. Тази бърза промяна в демографията ще допринесе време на
криза, тъй като реалността на възможното етническо заместване става
очевидна за всички, дори и за скептиците. Не може да се разчита на това
време за започване на бунт, само използвано като финална фаза на енергия
и ескалация да се финализира хващането на сила.
Ако чакаме когато мнозинството на бумъри започнат да умират (между
2028-2038 зависейки от индивидуалните нации и дълголетие на живота)
тогава ще е твърде малко, твърде късно. Защото дотогава числата на
нашествениците и окупаторите на земите ни, не-Европейците, ще се
увеличат до огромен размер, заради масовата имиграция и разликата
между местната Европейска раждаемост и тази на нашествениците.
Също разчитайки на този времеви период за победа държи втори
недостатък, и това е че сме открити към чужди инвазии, най-вероятно от
изтока, специфично от Китай; Турция; Индия или някаква комбинация от
трите. Времето на възможна нестабилност също ще е когато нашите

потенциални враждебни нации в Изтока ще стига зенитата си на сила. Не
трябва да сме в хаотична живот или смърт цивилна война по време когато
нашите съперници са във върха си на доминанството си. Рискът е твърде
голям
Ние атакуваме възможно най-скоро, атакуваме с различни сили и
постигаме стабилност и играем защитно докато бумърите починат, не по
време на почиването им, или след.
ПОБЕДАТА НЕ МОЖЕ ДА ЧАКА, ТРЯБВАШ НА НАРОДЪТ ТИ СЕГА!

Където велики лидери се възкачват
Мъжете и жените нужни от обществото в криза създадена от голяма
социални група, се възкачват от тяхната среда, от техният народ,
изглеждайки все едно процъфтяват от хората, все едно чакат за момента.
Те не са толкова родени, колкото направени да бъдат това от което се
нуждае голямата група в сегашният момент.
Тези лидери ще бъдат образцови примери на какви хора, добродетелни,
некорумпирани, говорещи истината на силата, а истината резонира със
самата душа.
КОГАТО ГИ ВИДИТЕ, КОГАТО ГИ ЧУЕТЕ, ВИЕ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ,
ТЪЙ КАТО ТЕ СА ВАС И ВАШИ

Прави нищо, Спечели нищо, Постигни нищо
Бездействието води до сигурна загуба. Стоейки удобно вкъщи,
релаксиращо постваики в Интернет, гледайки футбол и чакайки за
победата да пристигне на вратата, ще ти спечели нищо
Без изумителен труд и екстремен риск, не очаквай нищо
Не можеш да очакваш други да вземат рисковете вместо теб, не трябва и
да искаш други да се трудят вместо теб, ако не желаеш.
Единствената опция за истински мъж или жена на Европа е трудът, трудът
с всяко усилие към победата. Нищо друго ще свърши работа. Всичко друго
е недостатъчно. Всичко друго е нетолеруемо. Всичко друго е непочтено.
Може би да се оттеглиш, да легнеш долу, да оближеш ботушите на
окупаторите ти и да се молиш, че ще те оставят да ти е удобно, може би за
още малко.
Но ти няма. Ти не можеш. Не ако знаеш какво аз знам и искам за това
което и двамата искаме.
Ти ще рискуваш, ще се бориш, ще се стремиш, ще се движеш, ще се
спъваш, ще падаш, ще пълзиш, ще щурмуваш и потиш, всичко в името на
победата. Защото не можеш да приемеш нищо друго
С РИСКА ИДВАТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИДВА
И ШАНСА ЗА ПОБЕДАТА

Дестабилизация и Ускорение: Тактики за победа
Истинска промяна и промяната която ни трябва да въведем, само възниква
в великите изпитания на криза. Постоянна промяна никога не постига
победа.
Стабилност и удобството са враговете на революционната промяна.
Затова трябва да дестабилизираме и причиним неудобство на обществото
където възможно.
Политически кандидати които поддържат статус квото или само се
опитват да въведат малка промяна, дори когато минималната промяна е в
подкрепа на нашата кауза, са безполезни или дори нараняващи.
Революционна промяна ни трябва над всичко.
Много по-добре е да окуражаваме радикални, насилствени промени, без
значение от произход. Само защото по време на радикална промяна и
обществено неудобство може велика и огромна промяна да стане.
Тези бурни времена могат да бъдат донесе ни чрез действия. За пример,
действия като гласуване за политически кандидати за радикална промяна
или предизвикат закопани системи, радикализацията на публичните
дискусии, като подкрепяш и атакуваш, клеветиш, радикализираш и
преувеличаваш социалните конфликти и атакуваш или дори убиваш слаба
или по-малко радилани лидери/инфлуенсъри на двете страни от социалния
конфликт.
Вот за радикалния кандидат които се противопоставя на ценностите ти,
предизвиква агитация и притеснение в собствените ти хора, което работи
много по-добре в твоя полза отколкото вот за плахите политически
кандидати с никакво умение или желание да въведат радикална промяна.

Подкрепяй публични места в радикални позиции, дори и да не са твой.
Предизвикай конфликт. Поставяй постери до публични паркове искащи
шариа закон, на следващата седмица постави постери искащи за гоненето
на всички имигранти, повтори това във всяка зона на публичния живот
докато кризата не се зароди.
Дестабилизирай и поеми контрол. Ако искаме радикално и фундаментално
да променим обществото, тогава трябва да радикализираме обществото
колкото е възможно повече.
НЕ СЕ ПЛАШИ ОТ ПРОМЯНАТА, НИЕ СМЕ ПРОМЯНАТА

Глобализираните капиталистически пазари са враг на
расовите автономисти
Ако Европейски етноцентрично бъдеще е да бъде постигнато, глобалните
свободни пазари и търговията на стоки трябва да е обезкуражена на всяка
цена.
Природно съзнателно и морално общество никога няма да може
икономически да се съревновава с общество базирано на все увеличаваща
се индустриализация, урбанизация, индустриална продукция и
популационно увеличение. Евтината работна ръка и невежеството на
природното здраве винаги ще завърши в по-евтини пазардни стоки
направени с по-малко труд и неизбежно ще доведе то контрол на пазара.
Европа на природата, културата и устойчиви живущи практики няма да
може да се съревновава в глобаната пазар.
Глобалния пазар за това не трябва да му е позволено да се съревновава с
новият Европейски пазар.
Премахвайки вноса на всички стоки създадени извън Новата Европейска
зона (Новият Западен свят) е съществена колона на новата Западна
икономика.
Стоки създадени без грижа за естествения свят, честта на работниците,
дълголетна култура, или бъдещето на бялата цивилизация не трябва да
бъде позволено в новото морално и етническо фокусиран Европейски
пазар.
ЕВТИНАТА РАБОТНА РЪКА И ВСЯКАКВА КОНСУМИРАЩА
ИНДУСТРИЯ НЕ СА ИДЕАЛНИ, ЗАБРАНИ ЧУЖДИ СТОКИ ОТ
БЕЛИТЕ ПАЗАРИ

Счупи гърбът да евтиния труд
Не прави грешка, всички мажорни тласъци за масовият внос на
не-Европейци в Европа е повик на евтиния труд. Нищо друго не движи
инвазията повече и нищо не трябва да е победено повече от алчността
която изисква евтиния труд.
Счупи му гърбът, по всякакъв начин.
Дали е по окуражаване или избутване за увеличаване на минималната
заплата; допълнителното членуване в профсъюзи на работниците;
увеличаване на местната раждаемост и така намаляване на нуждата от
внос на труд; увеличаване на правата на работниците; избутване за
увеличаване на автомацията или напредък в заместването на индустриална
работа или каквато и да е друга свободна тактика.
В края човешката алчност и нуждата за все увеличаващи печалби на
капиталистически притежатели трябва да се биеш срещу и унищожена.
ЕВТИНИЯТ ТРУД Е РОБСКИ ТРУД, ОТКАЖИ ВНОСА НА МОДЕРНИ
РОБИ.

Кипене над топящото гърне
Цивилната война в така нареченото “Топящо гърне” на САЩ трябва да е
най-вече стреми в премахне глобалната структура в Западната егалитарна,
индивидуалистична, глобалистична доминанта култура.
В САЩ вероятно където и да е другаде в светът, култът на
индивидуалиста е практикуван най-дълго време и с най-дълбоки
убеждения.
За наш късмет, крайният резултат на тази дерасализирана, нерелигиозна и
декултуризираща програма показва резултатите
САЩ е в смут, откогато и да е друг път в историята. Щатите мразят други
щати, електоралния колеж е под атака при всеки ход и расите са се
хванали за гърлата. На всичко на това е политическа двупартийна система,
разделена между расови, социални, културни, лингвистични и класови
разделения.
Крайният резултат е нация хваната в решетка, неуспяваща да отговори на
никаква голяма промяна, или да се захване за никакъв голям проект.
Политическа и социална схватка която прави продължението невъзможно.
Междувременно 10000 тонен булдозер да демографска промяна мачка по
пътя си все напред, получавайки моментум и възможно унищожавайки
всичко по пътя си. Евентуално, бялата популация в САЩ ще разбере
истината на ситуацията, война ще избухне. Скоро заместването на белите
в Тексас ще достигне апогеята на не-белите с политическия и социалния
контрол върху Тексас; и с този контрол, електоралния колеж и ползите за
демократичната партия ще са много по-големи, когато стане дума за
победа, за така че всеки електорален процес да е сигурен.

След изборен цикъл или два на сигурни Демократични победи, тези
оставани не домкратично гласуващи, не промити бели ще видят бъдещето
чисто пред себе си и с това знание ще осъзнаят че дипломатическа или
политическа победа е невъзможна.
В кратко време, редовни и разпростиращи се политически, социални и
расови атаки ще започнат. В този силен конфликт, където ще удари силно,
обединена, етически и културно фокусирана про-бяла и проевропейска
група ще бъде всичко от което се нуждае за средното ти бяло семейство. С
тези увеличени числа и с нашите обединени сили, пълният контрол върху
САЩ ще бъде възможен. Над всичко бъди готов за насилие, и когато
дойде време, удари силно и бързо.
МИТЪТ НА ТОПЯЩОТО ГЪРНЕ ТРЯБВА ДА СВЪРШИ, И С НЕГО
МИТЪТ ЗА ЕГАЛИТАРНАТА НАЦИЯ.

Без данъци за не-белите Държави
Докато нашите нации се ръководят от мъже и жени лоялни на нашата
кауза, данъците трябва да се считат като кражба, и отказването да се
плащат данъци е знак на расова лоялност. Давайки своята трудно изкарана
печалба, която си получил чрез собственият си труд, на човек или група
която те мрази, слага закони срещу вземането на силата на народът ти и
търси етнически да ви замести е изключително глупаво. Не плащай за да
замениш хората си, не пълни джобовете на предателите между ранговете
ни, не давай подкрепа на корумпираното и счупено правителство.
Откажи да плащаш данъци. Откъци. Когато искат от теб да платиш,
откажи. Когато те попитат защо отказваш, кажи им защо. Те ще те
заплашат със затвор, те може дори и да те заплашат с директна сила. Те
може и дори да те затворят или физически наранят. Но евентуално, когато
достатъчно хора се борят и откажат да плащат данъци, отказват да
финансират предателите в сила, самата държава ще отпадне, след което ще
се срине.
Затова приеми времето в затвора, приеми набиването, или бий се обратно.
Но не плащай данъци на анти-белите.
ДАНЪЦИТЕ СА КРАЖБА В ПРЕДАТЕЛСКИ СИСТЕМИ

Секция IV
В заключение
Извън нощта която ме покрива,
Черна като яма от стълб то стълб
Благодаря на каквито богове може да са
За моята непобедима душа

В падналата лапа на обстоятелствата
Аз ни съм трепнал, ни ридал на глас
Под сопата на шанса
Главата ми окървавена, но не е поклонена

Извън това място на гняв и сълзи
Станей ужаса на сянката
И още заплахата на годините
Ме намира и ще ме намира безстрашен

Не е от значение колко права е портата
Колко заредено с наказания е свитъкът,
Аз съм господарят на съдбата ми

Аз съм капитанът на душата ми

-Invictus от Уилям Ернест Хенли
Има само една победа, но много загуби
Да загубим земите ни, културата ни и хората ни е загуба.
Да продължим без културата ни, но все още да имаме земите ни, това е загуба.
Да оцелеем със културата ни, но да загубим земите ни, да загубим бъдещето си, това е
загубва.
Има само една истинска победа
Оцеляването на нашите хора, на културата ни и н нашите земи не е достатъчно. Трябва
да процъфтяваме, Да маршируваме все напред към мястото ни между звездите и ние
ЩЕ достигнем съдбата която хората ни заслужават.
Всичко друго е загуба.
Войната няма да е лесна, броят на падналите ще е висок. Пътуването ще бъде трудно и
много от нас ще умрат.
Не мога да гарантирам удобство, не мога да гарантирам, че ще бъде лесно, че всяко
действие ще е успешно.
Единственото което мога да гарантирам е, че бездействието ще донесе загуба,
структурите на сила ще бъдат тествани и много вероятно ще рухнат, и най-важното от
всичко е, че има само едно бъдеще напред и опита да се върнеш назад във времето ще
те доведе до никъде.
Може да се спънеш. Може да паднеш. Но единственият път да стигнеш до
дестинацията си, пълна победа е да се изправиш и да продължиш да маршируваш. Без
значение какво става. Марширувай.
Грешки ще бъдат направени, загуби ще има, някои провали са сигурни а някои усилия
ще станат лоши.
Но в края, борбата е красота сама по себе си и победата ще бъде все по-сладка заради
това. Последната победа е твоя, ако имаш волята за нея.
Докато за мен, моето време дойде. Не мога да гарантирам моят успех. Всичко което
знам е нужното на каузата ми. Умри или живей, знай, че направих всичко за теб; мои
приятели, мое семейство, мои хора, моя културо, моя РАСО.

Сбогом, Бог да благослови всички ви и ще ви видя във Валхала

ЕВРОПА СЕ ВЪЗДИГА

