Den Store
Erstatningen

Gå ikke from av fred til ditt god natt.
Vær, gamle, solberuset, ikke nattens bror.
Ras! Gå amok fordi ditt lys blir tatt.

Skjønt vise menn tror mørket har en skatt
– for lynet slo aldri ned i deres ord –
går ingen from av fred til sitt god natt.

De gode menn på siste sjø blir som besatt.
De skulle danset bukten hvit ifjor.
Ras! Gå amok fordi ditt lys blir tatt.

De gale menn som fanget sol tok sangen fatt
og vet forsent å angre lysets spor.
Gå ikke from av fred til ditt god natt.

Selv gravalvorets [blinde] menn vet at
mot blindhet stuper mangen meteor.
Ras! Gå amok fordi ditt lys blir tatt.

Og du, min far, som sitter der forlatt,
forbann, velsign meg, favn meg eller klor.
Gå ikke from av fred til ditt god natt.
Ras! Gå amok fordi ditt lys blir tatt.

- Do not go gentle into that good night, Dylan Thomas 1947
(Oversatt av Harald Sverdrup)

Introduksjon
Det er fødselsratene.
Det er fødselsratene.
Det er fødselsratene.

Hvis det er en ting jeg vil at du skal huske fra denne teksten, så er det at
fødselsratene må endres. Selv om vi hadde deportert alle ikke-europeere
fra våre land i morgen, hadde det europeiske folket fortsatt vært på vei
mot forfall og utryddelse.

Hver dag blir vi færre, vi blir eldre, vi blir svakere. Til slutt må vi nok
engang oppnå en fødselsrate på erstatningsnivå, ellers vil dette utrydde
oss.

For å opprettholde en befolkning må folket ha en fødselsrate ved
erstatningsnivået eller høyere. I Vesten er dette omtrent 2,06 fødsler per
kvinne.

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_land_og_territorier_etter_fertilit
etsrate

Det er ikke et eneste vestlig land, ikke en eneste hvit nasjon som oppnår
dette nivået.
Ikke i Europa, ikke i Amerika, ikke i Australia eller i New Zealand.
Hvite folk feiler i å reprodusere seg, feiler i å skape familier og feiler i å
ha barn.

Men til tross for en fødselsrate under erstatningsnivå, øker befolkningen i
Vesten, og den øker fort.
Hvordan er dette mulig?

Masseinnvandring og den høyere fødselsraten til innvandrerne forårsaker
denne befolkningsveksten.
Vi opplever en invasjon på et høyere nivå enn noensinne i historien.
Millioner av personer strømmer forbi grensene våre, lovlig invitert av
statlige og private entiteter for å erstatte hvite folk som har feilet i å
reprodusere seg: feilet i å skape den billige arbeidskraften, de nye
forbrukerne og skattestrømmen som selskapene og statene trenger for å
blomstre.

Denne krisen med masseinnvandring og fruktbarhet under
erstatningsnivået er et angrep på det europeiske folket som, hvis ikke det
stoppes, vil føre til en fullstendig rasemessig og kulturell erstatning av
europeere.

For å se dette i full effekt, trenger du bare å se på befolkningsstatistikken
for vestlige land i år 2100.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_future_population_(U
nited_Nations,_medium_fertility_variant)

I 2100, til tross for den pågående effekten av en fruktbarhet under
erstatningsnivået, viser tallene at befolkningen ikke har sunket, men
heller blitt opprettholdt, og i mange hvite land har den faktisk økt kraftig.
Alt via innvandring.
Dette er etnisk erstatning.
Dette er kulturell erstatning.
Dette er rasemessig erstatning.
Dette er HVITT FOLKEMORD.

Å nok engang oppnå en fødselsrate på erstatningsnivå er prioritet nummer
én. Men det er ingen lett oppgave. Det er utallige årsaker til nedgangen i
fødselsraten og nedbrytingen av den tradisjonelle familieenheten.
Vi må uunngåelig rette opp katastrofen av hedonistisk, nihilistisk
individualisme. Men det kommer til å ta tid, tid som vi ikke har på grunn
av masseinnvandringskrisen.

På grunn av masseinnvandring har vi ikke det nødvendige tidsrommet for
å gjennomføre det sivilisasjonsmessige paradigmeskiftet vi trenger for å
komme tilbake til sunnhet og blomstring.
Masseinnvandring kommer til å frata oss makten, undergrave nasjonene
våre, ødelegge fellesskapene våre, ødelegge våre etniske bånd, ødelegge
kulturene våre, ødelegge folkene våre.
Lenge før lav fruktbarhet kunne ha gjort det. Derfor, før vi tar oss av
fødselsraten, må vi ta oss av både invadererne som befinner seg i landene
våre og invadererne som planlegger å gå inn i landene våre.

Vi må knuse innvandring og deportere de invadererne som allerede lever
på vårt land. Det handler ikke bare om vår velstand, men selve
overlevelsen til vårt folk.

Svar på mulige spørsmål
1. Generelt
Hvem er du?

Bare en vanlig hvit mann, 28 år gammel. Født i Australia hos en
arbeiderklassefamilie med lav inntekt.
Foreldrene mine er av skotsk, irsk og engelsk opphav.
Jeg hadde en normal oppvekst uten noen store problemer.
Jeg hadde lite interesse i utdanning i løpet av min skolegang og oppnådde
så vidt en ståkarakter.
Jeg gikk ikke på universitetet ettersom jeg ikke hadde noen stor interesse
i noe som universitetene hadde å tilby.
Jeg jobbet i en kort periode før jeg tjente en del penger ved å investere i
Bitconnect, og brukte deretter pengene fra investeringen til å reise.
Mer nylig har jeg jobbet deltid som kebabfjerner.
Jeg er bare en vanlig hvit mann fra en vanlig familie.
Som valgte å stå opp for å sikre en framtid for folket mitt.

Hvorfor utførte du angrepet?
For å først og fremst vise invadererne at våre land aldri kommer til å bli
deres land, at våre hjemland er våre egne og at, så lenge en hvit mann
fortsatt lever, kommer de ALDRI til å erobre våre land og de vil aldri
erstatte vårt folk.

For å ta hevn mot invadererne for de hundretusener av dødsfall forårsaket
av fremmede invaderere i europeiske land gjennom historien.

For å ta hevn for slaveriet av millioner av europeere tatt fra landene deres
av de islamske slavedriverne.

For å ta hevn for de tusener av europeiske liv som ble tapt til terrorangrep
i europeiske land.

For å hevne Ebba Åkerlund.

For å direkte redusere innvandringsraten til europeiske land ved å
skremme og fysisk fjerne selve invadererne.

For å provosere de politiske fiendene av mitt folk til aksjon, å få dem til å
gjøre drastiske handlinger og oppleve den følgende motreaksjonen.

For å oppfordre til vold, gjengjeld og et større skille mellom det
europeiske folket og invadererne som for øyeblikket okkuperer europeisk
jord.

For å hevne de europeiske menn og kvinner som døde i de konstante og
evige krigene i europeisk historie og som døde for deres folk, bare for å
få landene sine gitt bort til hvilket som helst fremmed avskum som gidder
å møte opp.

For å provosere de politiske fiendene av mitt folk til aksjon, å få dem til å
gjøre drastiske handlinger og oppleve den følgende motreaksjonen.

For å vise effekten av direkte handling og lyse opp en vei framover for de
som ønsker å følge etter, en vei for de som ønsker å befri deres forfedres
land fra invaderernes grep, å være en veiviser for de som ønsker å skape
en varig kultur og å fortelle dem at de ikke er alene.

For å skape en atmosfære av frykt og forandring hvor drastisk, kraftig og
revolusjonær handling kan finne sted.

For å gi fart til historiens pendelsvingninger og ytterligere destabilisere
og polarisere det vestlige samfunnet for å til slutt ødelegge den
nåværende nihilistiske, hedonistiske og individualistiske galskapen som
har tatt kontroll over vestlig tankegang.

For å skape et skille mellom de europeiske NATO-landene og tyrkerne
som også utgjør en del av NATOs styrker, og derved å gjøre NATO til en

forent europeisk hær igjen og å gjøre at Tyrkia nok engang inntar sin
sanne posisjon som en fremmed, fiendtlig styrke.

Til slutt, å skape konflikt mellom de to ideologiene i USA angående
besittelsen av skytevåpen for å øke det sosiale, kulturelle, politiske og
rasemessige skillet i USA. Denne konflikten over Second Amendment og
den forsøkte fratakelsen av skytevåpen vil til slutt føre til en borgerkrig
som etter hvert kommer til å balkanisere USA langs politske, kulturelle
og, viktigst av alt, rasemessige linjer.
Denne balkaniseringen av USA kommer ikke bare til å føre til den
rasemessige separasjonen av folket i USA og sikre framtiden til den hvite
rasen på det nordamerikanske kontinentet, men også sikre døden av
«melting pot»-fantasien.
Videre kommer denne balkaniseringen til å redusere USAs evne til å
prosjektere makt globalt og derved forsikre at en slik situasjon som USAs
innblanding i Kosovo aldri kan inntreffe igjen (hvor USA/NATO-styrker
kjempet på siden til muslimer og slaktet kristne europeere som forsøkte å
fjerne disse islamske okkupantene fra Europa).

Hva vil du?
Vi må sikre eksistensens til vårt folk og en framtid for hvite barn.

Var det en viss hendelse eller grunn til at du valgte å utføre et
voldelig angrep?
Det var en tidsperiode 2 år før angrepet som dramatisk forandret
synspunktet mitt. Tidsperioden var fra begynnelsen av april 2017 til
slutten av mai 2017.

I denne perioden skjedde en rekke hendelser som brøt ned min
tilbakeholdenhet, mine hemninger, min kynisme og avdekket sannheten
av vestens nåværende situasjon.
Disse hendelsene vendte tankene mine bort fra å tilstrebe en demokratisk,
politisk løsning og forårsaket endelig avsløringen av sannheten: at en

voldelig, revolusjonær løsning er den eneste mulige løsningen til vår
nåværende krise.

Jeg holdt på å reise som turist i Vest-Europa på den tiden, Frankrike,
Spania og andre. Den første hendelsen som startet forandringen var
terrorangrepet i Stockholm på den 7. april 2017. Det var nok et
terrorangrep i blant de tilsynelatende endeløse angrepene som hadde
inntruffet regelmessig gjennom mitt voksne liv. Men av en eller annen
grunn var dette annerledes. Kynismen jeg hadde møtt de andre angrepene
med kom aldri. Noe som hadde vært med en del av livet mitt så lenge jeg
kunne huske, kynismen i møte med angrepene på Vesten av islamske
invaderere, var plutselig ikke der lenger. Jeg kunne ikke lenger bringe det
foraktfylte smilet til ansiktet, jeg kunne ikke lenger vende ryggen til
volden. Noe, denne gangen, var forskjellig.

Den forskjellen var Ebba Åkerlund.
Unge, uskyldige og døde Ebba.
Ebba gikk for å møte moren sin etter skolen, men hun ble mordet av en
islamsk angriper som kjørte en stjålet lastebil gjennom handelsgaten hun
gikk på. Ebba var delvis døv og kunne ikke høre angriperen komme.
Ebbas død forårsaket av invadererne, mangelen på verdighet ved hennes
voldelige bortfall og min manglende evne til å stoppe det, brøt ned min
egen kynisme som en slegge.
Jeg kunne ikke lenger ignorere angrepene. De var angrep på mitt folk,
angrep på min kultur, angrep på min tro og angrep på min sjel. De skulle
ikke bli ignorert.

Den andre hendelsen var det franske valget 2017. Kandidatene var et
åpenbart tegn på våre tider: en globalist, kapitalist, egalitær, en eksinvesteringsbankier. Det var ingen nasjonale meninger, men bare fra
jakten på profitt versus en svak sivil nasjonalist, en ukontroversiell person
som ikke hadde en mer modig eller inspirert idé enn å kanskje deportere
ulovlige innvandrere.
Til tross for dette latterlige utvalget, var muligheten for at en
kvasinasjonalist seiret, for meg, et tegn på at kanskje en politisk løsning

fortsatt var mulig. Den internasjonalistiske, globalistiske, anit-hvite,
eksbankieren vant. Det var ikke engang nært. Den sanne politiske
situasjonen i Europa var plutselig umulig å akseptere. Min fortvilelse tok
feste. Min tro på en demokratisk løsning forsvant.

Den siste dråpen var å se tilstanden til franske byer og tettsteder. I mange
år hadde jeg hørt om og lest om invasjonen av Frankrike av ikke-hvite, og
mange av disse ryktene og historiene trodde jeg var overdrivelser skapt
for å fremme et politisk narrativ.
Men da jeg ankom i Frankrike, fant jeg ikke bare ut at historiene var
sanne, men kraftig underdrevet.
I hver franske by, i hvert franske tettsted var invadererne til stede.
Uansett hvor jeg reise, uansett hvor lite eller ruralt området var, så var
invadererne til stede der.
De franske personene var ofte en minoritet selv, og franskmennene i
gatene var fote alene, barnløse eller av gammel alder.
Mens innvandrerne var unge, energiske og med store familier og mange
barn.
Jeg husker å ha kjørt inn i parkeringsplassen til et kjøpesenter for å kjøpe
matvarer i en by i østlige Frankrike, med omtrent 15-25 tusen personer.
Mens jeg satt der i parkeringsplassen, i leiebilen min, så jeg en strøm av
innvandrere gå gjennom inngangen på framsiden av kjøpesenteret.
For hver franske mann eller kvinne var det dobbelt så mange invaderere.
Jeg hadde sett nok, og i sinne kjørte jeg ut av byen og nektet å bli noe
lenger i denne forbannede plassen, og kjørte videre til neste by.

Mens jeg kjørte mot den neste franske byen på listen min og visste at
invadererne uunngåelig kom til å være der også, opplevde jeg at
emosjonene mine svingte mellom rasende sinne og kvelende fortvilelse
rettet mot nedverdigelsen ved invasjonen av Frankrike, pessimismen til
det franske folket, tapet av kultur og identitet og farsen som var de
politiske løsningene som ble tilbudt.

Jeg endet opp ved en gravplass, en av de mange massegravplassene som
ble laget for å begrave de franske og andre europeiske soldatene som
døde i krigene som forkrøplet Europa.
Jeg hadde sett mange bilder og hørt mange folk diskutere gravplassene,
selv om jeg hadde forkunnskap om disse gravplassene, var jeg ikke
forberedt for det synet.
Enkle, hvite, trekors som dekket marken ved siden av veien,
tilsynelatende uten ende, til horisonten. De var utellelige, tapet de
representerte var ufattelig. Jeg kjørte til siden og satt stirrende på disse
korsene og funderte på hvordan det kunne ha seg at til tross for disse
mennene og kvinnenes offer, til tross for deres modighet, hadde vi fortsatt
falt så langt. Jeg brøt ut i tårer og gråt alene i bilen, stirrende på korsene,
på de glemte døde.

Hvorfor lot vi disse soldatenes dødsfall være forgjeves? Hvorfor lot vi
invadererne erobre oss? Overvinne oss? Uten et eneste skudd avfyrt i
respons?
HVORFOR VIL INGEN GJØRE NOE?

Foran disse endeløse korsene, foran de døde soldatene tapt i glemte
kriger, ble min fortvilelse til skam, min skam til skyldfølelse, min
skyldfølelse til sinne og mitt sinne til raseri.

HVORFOR VIL INGEN GJØRE NOE?
HVORFOR VIL INGEN GJØRE NOE?

HVORFOR GJØR IKKE JEG NOE?

Forhekselsen forsvant, hvorfor gjør ikke jeg noe?
Hvorfor ikke meg?
Hvis ikke meg, hvem?

Hvorfor dem når jeg kan gjøre det selv?
Det var der jeg bestemte meg for å gjøre noe, det var der jeg bestemte
meg for å ta handling, å vie meg til fysisk makt, å vie meg til strid.

Å selv ta kampen til invadererne.

Hvem representerer du?
Millioner av europeiske og andre etnonasjonalistiske folk som ønsker å
leve i fred blant sitt eget folk, i sine egne land, hvor de praktiserer sine
egne tradisjoner og velger sitt eget folks framtid.

Er du del av noen politiske grupper eller bevegelser?
Jeg er ikke et direkte medlem av noen organisasjon eller gruppe, dog jeg
har donert til mange nasjonalistgrupper og har vært i kontakt med mange
flere.

Ble angrepet ditt beordret eller promotert av gruppene du støtter/er
på samme side som?
Nei. Ingen gruppe beordret angrepet mitt, jeg tok valget selv. Dog jeg tok
kontakt med den gjenfødte Knights Templar for å be om en velsignelse i
støtte av angrepet, som jeg fikk.

Har disse gruppene makt/hvem er personene i disse gruppene?
Det totale antallet personer i disse organisasjonene er millioner, det totale
antallet grupper er tusener. Folk fra alle livssituasjoner, i hver stilling i
hvert felt, men i forholdsmessig stor grad ansatt i militære tjenester og
politiarbeid. Det er ikke overraskende at etnonasjonalister og
nasjonalister søker arbeid i områder som tjener deres nasjon og samfunn.
Jeg hadde estimert at antallet soldater i europeiske styrker som også

tilhører nasjonalistgrupper er hundretusener, med like mange ansatt i
politistillinger.

Utførte du angrepet for berømmelse?
Nei, å utføre et angrep for berømmelse hadde vært latterlig. Hvor mange
kan huske navnet til de som utførte 11. September-angrepet i New York?
Hva med angrepet på Pentagon? Angreperne i flyet som styrtet i bakken
den samme dagen?
Jeg kommer til å bli glemt for.
Hvilket jeg ikke har noe imot.
Tross alt er jeg en privat og for det meste introvert person.
Men ringvirkningene til handlingene mine kommer til å kjennes i årevis,
å drive politisk og sosial diskurs og å skape atmosfæren eller frykten og
forandringen som trengs.

Hvorfor valgte du å angripe de personene?
De var en åpenbar, synlig og stor gruppe invaderere fra en kultur med
høyere fødselsrater, høyere sosial tillit og sterke, robuste tradisjoner, som
søker å okkupere landene til folket mitt og etnisk erstatte mitt eget folk.

Hvor lenge planla du dette angrepet?
Jeg begynte å planlegge angrepet omtrent to år på forhånd og et angrep i
Christchurch tre måneder på forhånd.

Hvorfor valgte du dette tidspunktet for å angripe?
Det beste tidspunktet for å angripe var i går, det nest beste er i dag.
Angrepet var planlagt for å tillate nok tid til å trene, danne en plan, gjøre
ferdig mine personlige saker, skrive ned synspunktene mine og deretter
utføre angrepet.

Hvorfor valgte du å bruke skytevåpen?

Jeg kunne ha valgt hvilke som helst våpen eller middel. En TATP-fyllt
lånevarebil. Mel, en metode for spredning og en tenningskilde. En
kulehammer og et treskjold. Bensin, ild, kjøretøysangrep, flyangrep,
hvilke som helst middel var tilgjengelige. Jeg hadde viljen og jeg hadde
ressursene.

Jeg valgte skytevåpen på grunn av effekten det kom til å ha på sosial
diskurs, den ekstra mediaoppmerksomheten de kom til å gi og effekten
det kunne ha på politikken av USA og derved den politiske situasjonen til
verden.
USA er delt i mange grupper ved sitt Second Amendment, langs statlige,
sosiale, kulturelle og, viktigst av alt, rasemessige linjer.
Med nok press fra venstresiden vil USA søke å fjerne Second
Amendment og høyresiden vil se på dette som et angrep på deres frihet.
Dette forsøket til venstresiden på å fjerne rettigheter vil resultere i en
dramatisk polarisering av folket i USA og til slutt en fraksjonering av
USA langs kulturelle og rasemessige linjer.

Hvorfor valgte du New Zealand som et sted å angripe?
New Zealand var ikke det originale valget for angrepet, jeg kom bare til
New Zealand for å leve midlertidig mens jeg planla og trente, men jeg
fant raskt ut at New Zealand hadde like mange steder å angripe som hvor
som helst i Vesten.
For det andre kom et angrep i New Zealand til å bringe oppmerksomhet
til sannheten av angrepet på vår sivilisasjon: at ingen steder i verden var
trygge, invadererne var i alle landene våre, til og med i de fjerneste
områdene i verden og at det ikke var noen steder igjen å gå som var
trykke og fri fra masseinnvandring.

Var det noen grunn til at du angrep akkurat den(de) moskéen(e)?
Opprinnelig var moskéen i Dunedin hovedmålet, spesielt etter å ha sett
videoen på deres facebook-side som het «Otago muslim association».
https://www.facebook.com/Otago-Muslim-Association206778229358786/

Videoen het «Very interesting video. Only for Muslims. Please do not
redistribute» og beviste deres kjennskap til deres handlinger, og deres
skyld.

https://www.facebook.com/206778229358786/videos/451628238207116/

Men etter å ha besøkt moskéene i Christchurch og Linwood og sett
skjendingen av kirken som hadde blitt konvertert til en moské i
Ashburton, ble planene mine forandret.

Christchurch- og Linwood-moskéene hadde langt flere invaderere, i en
mer øyefangende og optisk fremmed bygning, med mindre studenter,
flere voksne og en tidligere historie av ekstremisme.
Å angripe disse moskéene muliggjorde også et ekstra planlagt angrep på
moskéen i Ashburton. Jeg er usikker mens jeg skriver på om jeg kommer
til å nå det målet, var det et bonusoppdrag.

Anser du det som et terrorangrep?
Ifølge definisjonen, ja. Det er et terrorangrep. Men jeg mener at det er en
partisanhandling mot en okkuperende styrke.

Har du dårlig samvittighet for angrepet?
Nei, jeg ønsker bare at jeg kunne ha drept flere invaderere og flere
forrædere i tillegg.

Hater/hatet du personlig muslimer?
En muslimsk mann eller kvinne som lever i deres hjemland? Nei.
En muslimsk mann eller kvinne som velger å invadere landene våre, leve
på vår jord og erstatte vårt folk? Ja, jeg misliker dem.

Den eneste muslimen jeg virkelig hater er den konverterte: de fra vårt
folk som vender ryggen til arven deres, vender ryggen til kulturene deres,
vender ryggen til tradisjonene deres og blir blodforrædere til sin egen
rase. Disse hater jeg.

Hater/hatet du personlig utlendinger/andre kulturer?
Nei, jeg tilbrakte mange år reisende gjennom mange, mange nasjoner.
Overalt hvor jeg reise, bortsett fra noen få unntak, ble jeg behandlet
fantastisk, ofte som en gjest og til og med som en venn. De varierte
kulturene av verden møtte meg med varme og medlidelse, og jeg nøt
nesten hvert øyeblikk jeg tilbrakte med dem.
Jeg ønsker det beste for alle de forskjellige folkene av verden uavhengig
av deres etnisitet, rase, kultur eller tro og at de lever i fred og velstand
blant deres eget folk, praktiserer sine egne tradisjoner, i deres egne
nasjoner.
Men, hvis de samme personene søker å komme til mitt folks land, erstatte
mitt folk, underlegge seg folket mitt, føre krig mot mitt folk, da blir jeg
tvunget til å kjempe mot dem, og ikke holde noe tilbake.

Mener du at de du angrep var uskyldige?
Det er ingen uskyldige i en invasjon, alle de som koloniserer andre folks
land deler skyld.

Utførte du angrepet for å få mediadekning og for å videreføre dine
egne skrifter/meninger/idealer?
Nei, angrepet var et mål i seg selv, med all den nødvendige effekten.
Denne teksten, og dens dekning, er bare en bonus.

Hadde du som formål å overleve angrepet?
Ja, men død var en definitiv mulighet. Disse situasjonene er kaotiske og
nesten umulige å kontrollere, uansett hvordan de planlegges. Overlevelse
var et bedre alternativ enn død for å videreføre idealene mine gjennom
mediadekning og å bruke opp ressurser fra staten gjennom min fengsling.

Var angrepet av «rasistisk» opphav?
Fertilitetsrater er fundamentalt knyttet til rase, så ja. Det var en
rasemessig komponent ved angrepet.

Var angrepet av «xenofobisk» opphav?
Fertilitetsrater er kulturelle, det kan man ikke nekte for, så det var en krig
av kulturer som ble ført av invadererne, og mitt angrep var en respons til
dette. Dog jeg innehar ingen stor frykt eller mistillit til andre folk.

Var angrepet av «islamofobisk» opphav?
Islamiske nasjoner har spesielt høye fødselsrater, uansett hva rasen eller
etnisiteten er, og i dette var det en anti-islamsk motivasjon bak
angrepene, så vell som et ønske om hevn mot islam for de 1300 årene
med krig og ødeleggelse som islam har brakt til folket av Vesten og andre
folk av verden.

Var angrepet av anti-innvandringsopphav?
Ja, uten tvil, anti-innvandring, anti-etnisk-erstatning og anti-kulturellerstatning.
Var angrepet av anti-mangfoldsopphav?
Nei, angrepet var ikke et angrep på mangfold, men et angrep i
mangfoldets navn.
For å forsikre at mangfoldige folk forblir mangfoldig, separat, unik,
uutvannet i fri kulturell eller etnisk utfoldelse og uavhengighet.
For å forsikre at folkene i verden forblir tro til sine tradisjoner og sin tro
og ikke blir utvannet og korrumpert av innflytelsen til folk fra utsiden.
Angrepet var for å forsikre vern av skjønnhet, kunst og tradisjon. For meg
er en regnbue bare vakker på grunn av sin variasjon av farger, bland
fargene sammen og sluttresultatet er langt fra noe vakkert.

Søkte du å drepe politibetjente eller andre betjente av staten?

Nei. Politiet i New Zealand har alt i alt et godt forhold til offentligheten
og, i motsetning til andre europeiske land som Frankrike, Storbritannia
eller Norge, har de så langt forblitt lojale til folket. Så å skade de
newzealandske politibetjentene skulle unngås for enhver pris med mindre
den betjente var av invadererbakgrunn.
Å slå til raskt og deretter forlate angrepsområdet var planen, for å unngå
statens utrykningspersonale og å unngå en situasjon hvor jeg ble tvunget
til å skade dem.
I tilfelle en utveksling skjedde, hadde jeg en noe quijotisk idé om å rope
til politibetjentene, skremme dem til å legge ned våpnene og hvis det
feilet, bare sikte på ikke-vitale områder av kroppen slik som fremre del av
låret, skulderen eller et skudd fra siden gjennom leggen, hamstringsene
eller gluteus maximus for å gi minsk mulig skade og rask helbredelse.

Hvordan dette fungerte i virkeligheten, vel... bare du vet.

Hvis du overlevde, hadde du som hensikt å gå til rettssaken?
Ja, og erklære meg ikke skyldig. Angrepet var en partisanhandling mot en
okkuperende styrke, og jeg er en lovoppfyllende, uniformert stridende.

Var andre mål planlagt i angrepet ditt?
Mange, en ting som kan bli sagt om den nåværende tilstanden til Vesten
er at vi lever i et målrikt område med mange forrædere og fiender.

Var/er du «rasistisk»?
Ja, per definisjon, ettersom jeg tror at rasemessige forskjeller finnes
mellom folk og de har en enormt innflytelse på hvordan vi former
samfunnene våre.
Jeg tror også at fertilitetsrater er en del av disse rasemessige forskjellene
og at innvandrerne i landene våre med høy fertilitet må bli tvunget ut for
å forsikre eksistensen til vår rase.
Så ja. Jeg er en rasist.

Var/er du en «xenofob»?
Nei, ingen kultur skremmer meg. Jeg er bare varsom overfor de kulturene
med høyere fertilitetsrater som erstatter andre.

Var/er du en «islamofob»?
Nei, jeg er ikke redd for islam, kun at, på grunn av dens høye
fertilitetsrater, at den vil vokse til den erstatter andre folk og annen tro.

Var/er du en nasjonalist?
Ja, hovedsakelig en etnonasjonalist (jeg vektlegger sunnheten og
velferden til min rase over alt annet).

Var/er du en nazist?
Nei, ekte nazister finnes ikke. De har ikke vært en politisk eller sosial
makt noen steder i verden på mer enn 60 år.

Var/er du en antisemitt?
Nei. En jøde som lever i Israel er ingen fiende av meg, så lenge de ikke
søker å undergrave eller skade mitt folk.

Var/er du nynazist?
Det er en veldig bred kategori med folk, og definisjonen er i beste fall
uklar. Så nei, jeg tror ikke det.

Var/er du en konservativ?
Nei, konservatisme er korporatisme i forkledning, jeg ønsker ikke å ta
noen del i det.

Var/er du en kristen?
Det er komplisert.

Når jeg vet, skal jeg fortelle deg.

Var/er du en fascist?
Ja. For en gangs skyld, personen som kommer til å bli kalt en fascist, er
faktisk en fascist. Jeg er sikker på at journalistene kommer til å elske det.
Jeg er for det meste enig med Sir Osward Mosleys meninger og anser
meg selv som en økofascist av natur.
Nasjonen med de politiske og sosiale verdiene nærmest mine egne er
Folkerepublikken Kina.
Var det en politisk figur eller parti i historien som du mest assosierer
deg med?
Sir Osward Mosley er personen fra historien som er nærmest mine egne
meninger.

Var/er du en «homofob»?
Nei, jeg bryr meg bare ikke så mye om hva homoseksuelle gjør. Så lenge
de er lojale til deres folk og setter sitt folks velstand først, så har jeg ingen
problemer.

Var/er du «på høyresiden»?
Avhengig av definisjonen, ja.

Var/er du «på venstresiden»?
Avhengig av definisjonen, ja.

Var/er du sosialist?
Avhengig av definisjonen. Arbeidernes eierskap av produksjonsmidlene?
Det avhenger på hvem de arbeiderne er, deres intensjoner, hvem som for
tiden eier produksjonsmidlene, deres intensjoner og hvem som for tiden
eier staten, og dens intensjoner.

Var/er du en tilhenger av Donald Trump?
Som et symbol på fornyet hvit identitet og felles formål? Ja. Som en
beslutningstaker og leder? Åh Gud nei.

Var/er du en tilhenger av Brexit?
Ja, dog ikke for en offisiell beslutning tatt. Sannheten er at folk må til
slutt innse at det ikke hadde en dritt å gjøre med økonomien. At det var
det britiske folket som skøyt tilbake mot masseinnvandring, kulturell
fortrengning og globalisme, og det er en flott ting.

Var/er du en tilhenger av Front National?
Nei, de er et parti med svake sivilnasjonalistiske boomere, fullstendig ute
av stand til å skape ekte forandring og uten noen ekte mulig plan for å
redde nasjonen deres.

Ved å leve i New Zealand, var ikke du selv en innvandrer?
Ja, og det ser ut til at vi innvandrere tar med oss en haug av problemer.
Nei, ikke egentlig. En australier som lever i New Zealand er mye det
samme som en østerriker som bor i Bayern. De kommer ikke til å etnisk
erstatte folket eller å forandre nasjonens kultur. De er det samme folket,
de er den samme kulturen.
Er du intolerant?
Ja. De siste dygdene til en døende nasjon ar toleranse og apati, og jeg
ønsker ikke noe av det.

Hvordan utviklet/undersøkte/mottok du dine meninger og
oppfatninger?
Over veldig lang tid, fra veldig mange steder.

Fra hvor mottok/undersøkte/utviklet du dine meninger?

Internettet, selvfølgelig. Du kommer ikke til å finne sannheten noen andre
steder.

Er det en viss person som radikaliserte deg mest?
Ja, personen som har påvirket meg mer enn noen var Candace Owens.
Hver gang hun snakket ble jeg sjokkert av hennes innsikt og hennes egne
synspunkter hjalp til å skyve meg lengre og lengre mot troen på vold over
saktmodighet. Dog jeg må ta avstand fra noen av hennes meninger, de
ekstreme handlingene hun oppfordrer til er for mye, selv etter min smak.

Ble du opplært til vold og ekstremisme av dataspill, musikk,
litteratur, film?
Ja, Spyro the Dragon 3 lærte meg etnonasjonalisme. Fortnite lærte meg å
være en dreper og flosse på likene til fiendene mine.
Nei.

Hadde du alltid disse oppfatningene?
Nei, da jeg var ung var jeg en kommunist, deretter en anarkist og til slutt
en libertarianer før jeg ble en økofascist.

Hvem anser du som hvit?
De som er etnisk og kulturelt europeisk.

Hver anser du som ikke-hvit?
Det som ikke er etnisk og kulturelt europeisk.

Ble meningene dine gitt til deg av din familie/dine venner/samfunnet
etc?
Nei. De rundt meg var de typiske australierne, apatiske og for det meste
apolitisk, og viste bare motivasjon når det kom til saker om
dyrerettigheter, miljøvern og skatt.

Ser du på deg selv som en leder?
Nei, bare en partisan.

Hadde/har du en tilknytning til noen andre
partisaner/frihetsforkjempere/etnosoldater?
Jeg støtter mange av de som står opp mot etnisk og kulturelt folkemord.
Luca Traini, Anders Breivik, Dylan Roof, Anton Lundin Pettersson,
Darren Osbourne etc.
Men jeg har bare hatt kort kontakt med Knight Justiciar Breivik og
mottatt en velsignelse for oppdraget mitt etter å ha kontaktet hans
broderriddere.

Ble meningene dine påvirket av noen andre angripere?
Jeg har lest tekstene til Dylan Roof og mange andre, men tok egentlig
bare inspirasjon fra Knight Justiciar Breivik.

Hvis dømt, forventer du å havne i fengsel?
Ja, til jeg enten blir drept, løslatt eller nok tid går og den større
situasjonen er en åpenbar overvinnelse over vårt folk. Da kommer jeg til
å begå selvmord, lykkelig mens jeg vet at jeg gjorde mitt beste for å
forhindre døden til min rase.

Hvorfor tror du at du vil bli løslatt fra fengsel?
Jeg forventer ikke bare å bli løslatt, men også å etter hvert motta en
Nobels Fredspris, som ble tildelt terroristen Nelson Mandela da hans eget
folk seiret og tok makten.
Jeg forventer å bli løslatt om 27 år fra min fengsling, det samme antallet
år som Mandela, for det samme lovbruddet.

Hvorfor bryr du deg så mye om Europa, er ikke du en australier?

Australia, akkurat som resten av koloniene til Europa, er bare en gren av
det europeiske folket. En finger på hånden på kroppen til Europa.
Opprinnelsen til språket mitt er europeisk, min kultur er europeisk, mine
politiske meninger er europeiske, mine filosofiske meninger er
europeiske, min identitet er europeisk og, viktigst av alt, mitt blod er
europeisk.

2. Svar til mitt folk/tilhengeres spørsmål
Hva er dine synspunkter?
Jeg er en etnonasjonalistisk økofascist. Etnisk uavhengighet for alle folk
med fokus på vern av naturen og den naturlige orden.

Hvem følger du?
Ikke en bestemt person, jeg støtter mange grupper, men er ikke medlem i
noen.

Hvem støtter du?
De som ønsker en framtid for hvite barn, og å forsikre eksistensen til vårt
folk.

Er du en Fed/shill/Mossad-agent/falskt
flagg/patsy/infiltratør/antifa/glow in the dark etc?
Nei, men den neste personen som angriper kan være det, så en sunn
skeptisisme er en bra ting.
Bare ikke la skeptisismen din bli til paranoia og ikke la den holde deg fra
å støtte de som vil det beste for deg.

Hva er ønskene dine?
Å forsikre eksistensen til vårt folk og en framtid for hvite barn, og
samtidig verne naturen og den naturlige orden.

Hva vil du oppfordre oss til å gjøre?
Lag planene dine, begynn å trene, skap allianser, bli utrustet og deretter
handle. Tiden for saktmodighet har for lengst blitt passert, tiden for en
politisk løsning har for lengst blitt passert.
Men av Vesten må være menn nok en gang.

Er dette dine fullstendige tekster og synspunkter?
Dessverre ikke, det var et mye større verk skrevet, omtrent 240 sider langt
som snakket om mange saker og gikk langt i dybden, men i et øyeblikk
av hemningsløs selvkritikk, slettet jeg hele verket og begynte på nytt, to
uker før selve angrepet.
Jeg sto igjen med en kort tidsperiode for å lage et nytt verk og etterlate
synspunktene mine halvferdige. Jeg skal la handlingene mine snakke for
seg selv.

3.Svar til motstandere og til de som er mot mine
meninger/metoder
Kommer ikke angrepet ditt til å gjøre mer vondt enn godt?
Nei, det er ikke en suksessfull, innflytelsesrik stor bevegelse etablert
ennå, og ingen ledende organisasjoner, så det er ingen stor struktur skapt
som bli skadet.
Og hvordan offentligheten oppfatter oss? Oppfattet de oss annerledes
etter angrepet enn de gjorde før?

Kommer ikke angrepet ditt til å forårsake krav om at hvites
skytevåpenrettigheter i USA blir fjernet?
Ja, det var planen hele tiden, dere sa dere kom til å kjempe for å beskytte
rettighetene deres og grunnloven, vel snart vil tiden komme.

Kommer ikke angrepet ditt til å forårsake krav om at
skytevåpenrettigheter i New Zealand blir fjernet?

Skytevåpeneierne i New Zealand er en nedslått elendig gjeng av baby
boomere, som for lengst hat gitt opp kampen. Når var sist gang de
oppnådde økte rettigheter? Deres tap var uunngåelig. Jeg akselererte det
bare litt.
De hadde for lengst tapt byene deres, ta en titt på Auckland. Forventet du
virkelig at de ikke kom til å miste rettighetene sine?

Du er intolerant og en rasist, xenofob, islamofob, nazi, fascist!
A. Du kommer ingen vei med komplimentene dine.
B. Det er ikke et spørsmål.
C. What the fuck did you just fucking say about me, you little bitch? I'll
have you know I graduated top of my class in the Navy Seals, and I've
been involved in numerous secret raids on Al-Quaeda, and I have over
300 confirmed kills. I am trained in gorilla warfare and I'm the top sniper
in the entire US armed forces. You are nothing to me but just another
target. I will wipe you the fuck out with precision the likes of which has
never been seen before on this Earth, mark my fucking words. You think
you can get away with saying that shit to me over the Internet? Think
again, fucker. As we speak I am contacting my secret network of spies
across the USA and your IP is being traced right now so you better
prepare for the storm, maggot. The storm that wipes out the pathetic
little thing you call your life. You're fucking dead, kid. I can be anywhere,
anytime, and I can kill you in over seven hundred ways, and that's just
with my bare hands. Not only am I extensively trained in unarmed
combat, but I have access to the entire arsenal of the United States
Marine Corps and I will use it to its full extent to wipe your miserable ass
off the face of the continent, you little shit. If only you could have known
what unholy retribution your little "clever" comment was about to bring
down upon you, maybe you would have held your fucking tongue. But
you couldn't, you didn't, and now you're paying the price, you goddamn
idiot. I will shit fury all over you and you will drown in it. You're fucking
dead, kiddo.

Demokrati er den eneste løsningen, hvorfor vier du deg til fysisk
makt?

Demokrati er at folkemassen styrer og folkemassen styres av våre fiender.
Den globalt og bedriftsstyrte pressen kontrollerer dem,
utdanningssystemet (for lengst fortapt til den lange marsjen gjennom
institusjonene utført av marxistene) kontrollerer dem, staten (for lengst
veldig fortapt til sine bedriftsmessige støttere) kontrollerer dem og den
anti-hvite mediamaskinen kontrollerer dem.

Ikke lev under vrangforestillingen om en uanstrengt, risikofri
demokratisk seier.
Forbered deg for krig, forbered deg for vold og forbered deg for risiko,
tap, kamp, død.
Fysisk makt er den eneste veien til makt og den eneste veien til ekte seier.

Vold er ikke svaret, hvorfor bruker du vold?
Det finnes ikke en nasjon i verden som ikke ble grunnlagt av, eller
opprettholdt, ved bruken av fysisk makt. Fysisk makt er makt. Historien
er historien til makt. Vold er makt og vold er virkeligheten til historien.
Våkne opp.

Hva får deg til å tro at du har alle svarene?
Jeg gjør ikke det, men jeg har kanskje noen. Ta fra mine synspunkter det
som virker, forkast det som ikke gjør det. Seier er alt som har noe å si.

Hva får deg til å tro at du kan snakke for en gruppe?
Jeg snakker for mine synspunkter og mine idealer, og de som støtter meg.
Noen er kanskje enige med dem, andre ikke.

Hva får deg til å tro at du er europeisk, ikke bare en australier?
Hva er en australier hvis ikke en full europeer? Jeg bare tuller, men
Australia er en europeisk koloni, spesielt av britisk opphav og derved en
utvidelse av Europa.

Hva får deg til å tro at det er rasemessige forskjeller og at disse
forskjellene har noe å si?
Forskning og data. Haplogrupper, fenotyper og globalisert testing. Over
tid vil sannheten avdekkes.

Hvorfor klandrer du innvandrere og ikke kapitalistene?
Jeg klandrer begge, og planlegger å hanskes med begge.

Hvorfor angripe innvandrere når «x» er problemet?
Fordi «x»-gruppene kan hanskes med om en stund, men innvandrerne
med den høye fertiliteten deres kommer til å ødelegge oss nå snart, det
handler om overlevelse at vi ødelegger dem først.

Hvorfor angripe muslimer hvis alle innvandrerne med høy fertilitet
er problemet?
Historiske, samfunnsmessige og statistiske grunner. De er den mest
hatede gruppen invaderere i Vesten, å angripe dem får den største
mengden støtte. De er en av de sterkeste gruppene, med høy fertilitet, høy
inngruppepreferanse og vilje til å erobre.

Hvorfor fokusere på innvandring og fødselsrater når
klimaforandring er et såpass enormt problem?
Fordi de er det samme problemet, miljøet blir ødelagt av overbrfolkning,
vi europeere er en av gruppene som ikke overbefolker verden.
Invadererne er de som overbefolker verden. Drep invadererne, drep
overbefolkningen og ved å gjøre det, redd miljøet.

Hvis du tror at vi må rette opp de hvite fødselsratene, hvorfor startet
du ikke en familie og gjorde det selv?
Fordi hvis vi kke ødelegger invadererne først, vil ikke våre egne
fødselsrater ha noe å si. Vi har ikke fødselsratene for å kjempe mot dem i

deres spill, og det burde vi heller ikke ettersom det alt i alt er destruktivt
for natur og kultur. Så jeg tok saken i mine egne hender.

Førte ikke angrepet ditt bare til bakvaskelsen av
etnonasjonalister/raseautonomiforkjempere?
Nei, folk vil glemme motivasjonene mine fort og bare huske selve
angrepet. Tror du meg ikke, kan noen fortelle deg motivasjonen til de
som utførte Terrorangrepet i Madrid mars 2004?

Barn er alltid uskyldige, mener du ikke at du er et monster for å
drepe en uskyldig person?
Barn til invaderere forblir ikke barn, de blir til voksne og reproduserer og
skaper flere invaderere for å erstatte folket ditt. De vokser opp og
stemmer mott ditt folks interesser, for interessene til sitt eget folk og
identitet. De vokser opp og tar de potensielle hjemmene til ditt eget folk
for seg selv, de okkuperer maktposisjoner, fjerner velstand og ødelegger
sosialt tillit.
Hvilken som helst invaderer du dreper, uansett alder, er en mindre fiende
dine barn må møte.
Vil du heller gjøre drepingen, eller overlate det til barnene dine? Dine
barnebarn?

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

-Endret versjon av “The Beginnings”
av Rudyard Kipling

Til Konservative
Spør deg selv, virkelig, hva har moderne konservatisme fått til å
konservere? Hva søker det å konservere? Miljøet? Vestlig kultur? Etnisk
uavhengighet? Religion? Nasjonen? Rasen?
Ingenting er konservert. Miljøet industrialiseres, pulveriseres og blir til en
handelsvare.
Vestlig kultur trivialiseres, moses og blandes til en saus med meningsløs
ingenting, hvor de eneste prinsippene og meningene tilsynelatende fulgt
er myten om individet, verdien til arbeid (produktivitet til gevinst for dine
kapitalisteiere) og retten til privat eiendom (for å forsikre at ingen av oss
får store idéer om å ta den ufortjente velstanden til våre eiere).
Etnisk uavhengighet? Ødelagt i navnet til billig arbeidskraft, mens de
kanskje offentlig står mot den ulovlige innvandringen til masser fra
utviklingsland, støtter de privat så mye innvandring som mulig, hva som
helst for å redusere kostnaden til arbeidskraft og motta den resulterende
profitten. De fjernet det europeiske folks uavhengighet og suverenitet for
sitt eget ønske om makt og velstand.
Religion? Hva gjenstår? Tomme kirker og fulle kjøpesenter? Drivethrough skriftemål og no-fault skilsmisser? Alle religiøse idealer som sto
mellom de velstående og velstandsskapelse ble underdrevet, satt på
sidelinjen og stille tatt fra hverandre. Bare slik at de kunne bli rike uten
klager eller innvendinger.
Nasjonen? Hvilke nasjoner har vi å konservere? Hva er våre egne
nasjoner nå basert på? Det finnes ingen delt kultur, etnisitet, språk,
verdier eller meninger. Hvem som helst kan være et medlem av når
nasjon, så lenge de har papirarbeidet. De trenger ikke å ha vært født her,
dele vår rase, vårt språk, vår kultur eller våre meninger. Hør de
konservative rope, så lenge de er villige til å ARBEIDE, slipp dem in! La
dem skaffe penger til våre velgjøreres andre yachter og deres femte
eiendommer!
Rasen? De TROR ikke engang på rase, de har ikke engang ballene til å si
at rase eksisterer. Og fremfor alt bryr de seg ikke engang om det gjør det.

Det er profitt, og profitt alene som driver dem, alt annet er sekundært.
Idéen av en rasemessig framtid eller skjebne er like fremmed til dem som
sosialt ansvar.
Ikke en ting har blitt konservert annet enn bedriftsmessig profitt og den
alltid økende velstanden til de 1% som utnytter folket for deres egen
gevinst.
Konservatisme er død. Takk Gud. Nå la oss begrave det og gå videre til
noe av verdi.

KONSERVATISME ER DØD, TAKK GUD.

Til Kristne
«De som er ærverdige, de som er velsignet av vår herre Gud, stønner og
faller under vekten til disse mest skamfulle ydmykelsene. Rasen av de
utvalgte lider vanvittige forfølgelser, og den ufromme rasen av
Sarasenerne respekterer verken jomfruene av Herren eller prestene. De
kjører over de svake og de eldre, de tar barnene fra deres mødre slik at de
kan glemme, blant barbarene, Guds navn. Den perverse nasjonen
vanhelliger hospicene ... Guds tempel blir behandlet som en kriminell og
ornamentene til det hellige stedet blir stjålet.»
«Hva mer skal jeg si til deg?»
«Vi er vanæret, sønner og brødre, som lever i disse dager av katastrofer!
Kan vi se på verden i dette århundret refset av himmelen for å være vitne
til ødeleggelsen av den hellige by og forbli i fred mens den er så
undertrykt? Er det ikke å foretrekke å dø i krig i stedet for å lide noe
lenger et slikt forferdelig syn? La oss alle gråte for vår skyld som bringer
den hellige vrede, ja, la oss gråde... Men la ikke våre tårer være som frøet
[eller sæd] kastet i sanden. La ilden av vår omvendelse bringe fram den
hellige krig og kjærligheten av våre brødre lede oss til kamp. La livene
våre være sterkere enn døden for å kjempe mot fiendene av det kristne
folk.»

SPØR DEG SELV, HVA HADDE PAVE URBAN II GJORT?

Til Antifa/Marxister/Kommunister
Jeg ønsker ikke å konvertere deg, jeg vil ikke komme til en forståelse.
Egalitære og de som tror på hierarki kommer aldri til å bli enige. Jeg vil
ikke ha deg ved min side eller å dele makt.

Jeg vil ha deg i siktet mitt. Jeg vil ha nakken din under støvelen min.

SEES PÅ GATEN DITT ANTI-HVITE AVSKUM

Til tyrkere
Dere kan leve i fred i deres eget land, og ingen skade kommer til å skje
dere.

På østsiden av Bosphorus.

Men hvis dere forsøker å leve i europeiske land, hvor som helst vest for
Bosphorus, kommer vi til å drepe dere og drive dere kakerlakker fra vårt
land.
Vi kommer for å ta Konstantinopel og vi kommer til å ødelegge hver
moské og minaret i byen.
Hagia Sophia kommer til å være fri for minareter og Konstantinopel vil
være rettmessig eid av kristne nok engang.

FLYKT TIL DERES EGNE LAND, MENS DERE FORTSATT HAR
SJANSEN

Seksjon II
Generelle Tanker og Potensielle Strategier
«Det vil komme på en og bare en måte, ikke gjennom eksisterende
regjeringer. Ikke gjennom manøvrene til lobbyene og parlamentene og
kongressene, det vil komme under stresset av nødvendighet. Det vil
komme i en stor bølge av popularitet, i en stor oppvåkning av den
europeiske sjel.»
-Sir Oswald Mosley

Hvem er virkelig å klandre?
De personene som er å klandre mest er oss selv, europeiske menn. Sterke
menn blir ikke etnisk erstattet, sterke men tillater ikke at deres kultur
nedbrytes, sterke menn lar ikke deres folk dø. Svake menn har skapt
denne situasjonen og sterke menn trengs for å fikse den.

FREM TIL HAGIA SOPHIA ER FRI FOR MINORETER, ER
MENNENE AV EUROPA BARE MENN I NAVNET

Voldtekten av Europeiske Kvinner av Invaderere
Mange av dere vet kanskje allerede om voldtekten av britiske kvinner av
de invaderende styrkene, Rotherham er selvfølgelig det mest kjente
tilfellet. Men det få vet er at Rotherham bare er ett i en pågående trend av
voldtekt og overgrep begått av dette ikke-hvite avskummet.

En liste med wikipedia-innlegg fra de mest kjente britiske
voldteksttilfellene følger:

https://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_child_sexual_exploitation_scan
dal

https://en.wikipedia.org/wiki/Aylesbury_child_sex_abuse_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Banbury_child_sex_abuse_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_child_sex_abuse_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Derby_child_sex_abuse_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_child_sex_abuse_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Huddersfield_grooming_gang

https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_child_sex_abuse_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_child_sex_abuse_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Newcastle_sex_abuse_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Doublet

https://en.wikipedia.org/wiki/Rochdale_child_sex_abuse_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_child_sex_abuse_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Peterborough_sex_abuse_case

https://en.wikipedia.org/wiki/Telford_child_sexual_exploitation_scandal
Mange vet ikke at disse tilfellene ikke bare skjer i Storbritannia, men
også andre steder i den vestlige verden, som vist av disse to velkjente
tilfellene i Australia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashfield_gang_rapes

https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_gang_rapes

Og til og med i Finland:

https://en.wikipedia.org/wiki/Oulu_child_sexual_exploitation_scandal

Like sjokkerende er tilfellene av åpen og offentlig seksuelt overgrep og
trakassering begått av dette invaderende avskummet som ser ut til å skje
oftere over den europeiske verden, som de seksuelle overgrepene på
nyttårsaften i Tyskland: i Cologne, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf,
Stuttgart og Bielefeld. Wikipedia-innlegget av disse tilfellene følger:

https://en.wikipedia.org/wiki/2015%E2%80%9316_New_Year%27s_Eve
_sexual_assaults_in_Germany

Det virkelige antallet av disse hendelsene begått over den vestlige verden
er ukjent og sikkert underrapportert, ettersom staten, media og
rettssystemet jobber sammen for å skjule disse grusomhetene, i frykt for
at kunnskap om disse hendelsene hadde gjort det innfødte folket av
Vesten rasende og skade oppfattelsen av vårt nye «multikulturelle
Utopia».

Til slutt vil jeg sende en beskjed til gjerningsmennene av disse angrepene,
og deres familier. Dere vil henge. Hvis dere slippes løs kommer vi til å
finne dere og drepe dere, hvis dere er i fengsel vil vi nå dere der, hvis
dere prøve å gjemme disse voldtektsmennene kommer vi til å drepe deg
også. For vanæren du har brakt til det europeiske folket og lidelsen du har
forårsaket hos europeiske kvinner, skal du dø.

DREP VOLDTEKTSMENNENE, HENG DERES FAMILIER

Mangfold er svakt
Hvorfor sier det at mangfold er vår største styrke? Spør noen engang
hvorfor? Det sier som en mantra og gjentas ad infinitum «mangfold er vår
største styrke, mangfold er vår største styrke, mangfold er vår største
styrke...». Sagt over hele media, påstått av politikere, lærere og kjendiser.
Men ingen ser ut til å gi en grunn til hvorfor.
Hva gir en nasjon styrke? Og hvordan øker mangfold den styrken?
Hvilken del av mangfold forårsaker denne økningen i styrke? Ingen kan
gi et svar.
Imens er de «mangfoldige» nasjonene av verden scener for endeløs
sosial, politisk, religiøs og etnisk konflikt. USA er en av de mest
mangfoldige nasjonene på jorden, og de er omtrent en tomme unna å rive
hverandre i biter. Brasil med all sitt rasemessige mangfold er fullstendig
oppdelt som en nasjon, hvor folk ikke kan komme overens og deler og
selvsegregerer seg når enn det er mulig. Sør-Afrika med all sin
«mangfold» blir til et blodbad mens mangfoldet øker, svart mot annen
svart, svart mot hvit, hvit mot svart, svart mot inder, det har ikke noe å si,
det er etnisitet versus etnisitet. De vender seg alle mot hverandre til slutt.
Hvorfor er det slik at det som gir vestlige nasjoner styrke (mangfold) ikke
er det som gir østlige nasjoner (Kina, Japan, Taiwan, Sør-Korea) deres
styrke? Hvordan er de så sterke, Kina på vei til å bli verdens mest
dominerende nasjon i dette århundret, mens de mangler mangfold?
Hvorfor er det slik at deres ikke-mangfoldige nasjoner gjør det så mye
bedre enn våre egne, og på så mange forskjellige mål?
Mangfold er ikke en styrke. Enhet, mening, tillit, tradisjon, nasjonalisme
og rasenasjonalisme er det som produserer styrke. Alt annet er bare et
slagord.

DIVERSITY IS WEAKNESS, UNITY IS STRENGTH

Radikaliseringen av vestlige menn
Radikaliseringen av unge vestlige menn er uunngåelig. Det burde ikke
komme som et sjokk at europeiske menn, i hver nasjon, og på hvert
kontinent vender seg til radikale idéer og metoder for å kjempe mot den
sosiale og moralske forråtnelsen til nasjonene deres og den etniske
erstatningen av folket deres.
Radikal, eksplosiv handling er den eneste ønskede, og nødvendige,
responsen til et forsøkt folkemord. Disse mennene og kvinnene blir ikke
hjernevasket, korrumpert og villedet. De fjerner endelig bindene fra
øynene deres og ser virkeligheten av verdenen og deres folks framtid.
Sannheten er at Vesten drepte idéen av Gud, og erstattet den med
ingenting. Brakte fram to konkurrerende ideologier (kommunisme og
fascisme) for å erstatte dette tapet av Gud, og lot deretter begge sider
slakte hverandre uten at noen seiret og lot bedriftsstøttede kapitalister rive
den overlevende i biter. Det resulterte i et samfunn uten noe trossystem i
kjernen, ingen mening og ingen visjon for framtiden. Et samfunn av
uhemmet nihilisme, forbrukerisme og individualisme, hvor hvert individ
er en konkurrent og rettighetene til individet overskrider alle idéer om
ansvar. I dette helvetet er individet alt og rasen er verdiløs, noe å kritisere
og bruke når enn det er mulig, en maktstruktur å klatre, eller velte.
Sannheten er at de blir fort, ikke bare en global minoritet, men en
minoritet i deres egne land.
Sannheten er at de er etterlatt, alene, et individ i et samfunn som tilber
kulten av individet, for å respondere mot en strøm av utlendinger fra alle
hjørner av verden. Fiender knyttet ved tro, kultur og tradisjon med høyere
fertilitetsnivåer, tillit og inngruppepreferanse som fører til mye sterkere
fellesskap.
Sannheten er at det er forventet av dem å ikke kjempe mot disse mange
endeløse og dedikerte inntrengerne, men akseptere dem, akseptere deres
eget tap av innflytelse, akseptere tapet av deres fedres land, deres egen
fattiggjørelse, deres egen ERSTATNING.
Men de vil ikke akseptere denne døden. Denne utryddelsen av deres folk,
deres kultur, deres sjel.

De ser nedbrytingene overalt rundt dem, styrtende, fødselsrater i fritt fall
over den vestlige verden. Millioner av invaderere går i land på våre
kyster, erobrer våre byer og uten et eneste skudd avfyrt i respons. Brutte
familier med høye skilsmisserater, det er hvis de engang gidder å gifte
seg. Selvmordsratene stiger år etter år, ikke bare for voksne, for til og
med tenåringer og barn og de eneste gangene folk ser ut til å engang
legge merke til det er når et av deres favorittidol begår selvmord (sangere,
sportsstjerner, skuespillere). Rusmiddelbruk på alle nivåer av samfunnet,
i alle aldersgrupper, hvilken som helst kilde til distraksjon eller lettelse
for å flykte fra kulturen av nihilisme. Uhemmet urbanisering og
industrialisering, voksende byer og krympende skoger, en fullstendig
fjerning av mennesket fra naturen, med de åpenbare resultatene. Pedofile
politikere, pedofile prester og pedofile popstjerner, demonstrerer for alle
det sanne forfallet av vår tidsalder. Kunst og skjønnhet undergravd til det
ikke er ugjenkjennelig, Bauhauskatastrofer erstatter noveau underverk,
sjelløs metropolarkitektur av glass og stål reflekterer ingen samfunn,
ingen kultur, ingen folk og derfor å tilhøre overalt, og ingen steder.
Suicidale, nihilistiske og degenererte popikoner produsert av en død
kultur: Michael Jackson (pedofil, selvhatende, selvmutilerende,
opioidavhengig), Madonna (degenerert, rusavhengig, barnløs, hore, antikristen, pro-raseblanding), Kurt Cobain (suicidal, rusavhengig,
selvhatende, antisosial), Freddy Mercury (livslang identitetskrise, lislang
kamp med hedonisme og rusmiddelbruk, død på grunn av seksuell
hedonisme), bare for å nevne noen få. Tomme barnehager, fulle kasinoer,
tomme kirker og fulle moskeer, entropi i blitzhastighet. Politikere av
samme art som Elagabalus, tilber alt som er fremmed, giftig og
undergravende.
Så disse unge menn og kvinner ser denne suicidale nihilismen og isolerer
seg selv fra denne hovedstrøms, «multikulturelle», egalitære,
individualistiske galskapen og ser etter allierte hvor enn de kan finne
dem, i person eller online. De møtes, diskuterer, fortviler, utformer en
strategi, debatterer og planlegger. De fordømmer og gjør narr av svakhet
og tilber styrke, og i denne tilbedelsen av styrke radikaliseres de og finner
løsningen.
På en eller annen måte blir denne isolasjonen og deretter radikaliseringen
ansett som en overraskelse, dog for hvem som helst som fulgte med, var

det lenge på vei. Så fort det bedriftsmessige og statlige medias grep på
modernitetens zeitgeist endelig ble brutt av internettet, blomstret sann
frihet til å tenke og diskutere og Overton-vinduet var ikke bare flyttet,
men knust. All mulig uttrykkelse og tro var åpen for å bli lært, diskutert
og talt.
Denne åpne og ofte anonyme diskusjonen åpnet for at informasjon,
utenfor statenes og selskapenes kontroll, kunne bli sett ofte for første
gang. Og resultatet er åpenbart. Folk finner deres vei hvem. Finner deres
folk, finner deres tradisjoner, ser gjennom løgnene av historien,
institusjonenes hjernevask og de er sinte, de er motiverte og ja, mot deres
degenererte samfunn er de radikaliserte.

RADIKALISERING ER DEN RASJONELLE RESPONSEN TIL
DEGENERERING

Mislykkelsen av assimilering
Å forvente at innvandrere assimilerer til en døende, dekadent kultur er
latterlig. Hvem hadde frivillig forlatt deres egen sterke, dominante og
stigende kultur for å bli med i gammel, forråtnende, degenerert kultur?
Hvilken kultur kunne friste en mann, en av tradisjoner, skjønnhet,
arkitektur, kunst og velstand, eller en kultur av nedbryting, selvhat,
barnløshet, uorden og nihilisme?
Flere innvandrere velger å forbli i deres egen sunne kultur, år etter år, og
mer visende, vårt eget folk begynner å bli med dem. De set utenfor deres
egen utvannede og råtnende kultur for å søke mening og veiledning fra
kilder på utsiden.
Jo svakere vi blir, jo flere innvandrere kommer til å nekte å bli med oss,
nekte å delta i det kulturelle selvmordet vi lovpriser. Det burde ikke
overraske noen.
INGEN KOMMER TIL Å FRIVILLIG BLI MED I FORRÅTNELSEN

Grønn nasjonalisme er den eneste sanne
nasjonalismen
Det er ingen konservatisme uten natur, det er ingen nasjonalisme uten
miljøvern, det naturlige miljøet til landene våre formet oss akkurat som vi
formet det. Vi ble formet av våre land og vår kultur ble formet av disse
landene. Beskyttelsen og vernet av disse landene er av samme viktighet
som beskyttelsen og vernet av våre egne idealer og meninger.

For lenge lot vi venstresiden ta kontrollen over miljøvernbevegelsen for å
tjene deres egne formål. Venstresiden har kontrollert all diskusjon
angående miljøvern mens de har sørget for videre ødeleggelse av selve
miljøet gjennom masseinnvandring og ukontrollert urbanisering, uten å
tilby noen ekte løsning til noen av problemene.

Det er ingen grønn framtid med endeløs befolkningsvekst, den ideelle
grønne verden kan ikke eksistere i en verden med 100 milliarder, 50
milliarder eller til og med 10 milliarder personer. Videre innvandring til
Europa er miljøkrigføring og til slutt destruktivt for selve naturen.

Framtidens Europa er ikke et av betong og stål, smog og ledninger, men
et sted med skoger, innsjøer, fjell og enger. Ikke en plass hvor engelsk er
defactospråket, men en plass hvor hvert europeiske språk, mening og
tradisjon verdsettes. Hver nasjon og hver etnisitet ble formet av deres eget
miljø og hvis de skal beskyttes, må også deres egne miljø beskyttes.
DET ER INGEN TRADISJONALISME UTEN MILJØVERN

Drep High-Profile Fiender
Det er mange velkjente fiender av våre nasjoner, fiender av vår rase som
fritt går gjennom våre samfunn, hodet holdt høyt og som anser dem selv
som urørlig. De kommer snart til å finne ut hvor feil de tar. Forrædere
fortjener en forræders død. Uansett om det tar 3 år eller 30 år, disse
personene må få svi for deres motbydelige angrep på vår rase.

TATP-pakker festet til droner, en EFP i en motorsykkels vesker,
bakholdsramming av en konvoi med betongbiler. Hvilken som helst
metode som gir disse forræderne deres belønning er mulig og burde bli
oppfordret til. Der det finnes vilje, finnes det en måte.

Merkel, moderen av alle anti-hvite og anti-germanske ting, er på toppen
av listen. Få har gjort mer for å skade og rasemessing rense Europa for
sitt folk.

Ergogan, lederen av en av de eldste fiendene til vårt folk, og lederen av
den største islamske gruppen i Europa. Denne krigsherren må blø sin siste
dråpe blod mens han besøker sine etniske soldater som for tiden
okkuperer Europa. Hans død vil også skille de tyrkiske invadererne som
for tiden okkuperer våre land og det etnisk europeiske folket mens det
svekker Tyrkias innflytelse på regionen, fjerner en viktig fiende av
Russland og destabiliserer og splitter NATO.

Sadiq Khan, den nåværende borgermesteren av London på tiden dette blir
skrevet, et åpent tegn på britiske folks reduserende innflytelse og etniske
erstatning på de britiske øyene. Denne pakistanske muslimske
invadereren sitter nå som representant for folket av London. Londinium,
selve hjertet av de britiske øyene. Hva er et bedre tegn på hvit gjenfødelse
enn at denne invadereren fjernes?
DREP ANGELA MERKEL, DREP ERDOGAN, DREP SADIQ KHAN

Paradokset av mangfoldig likhet
Den største vitsen av alle er den quijotiske dumskapen av et mangfoldig
men egalitært samfunn. Mangfold, på grunn av sin egen definisjon, går
mot likhet. Ingen to forskjellige ting kan noensinne virkelig være like,
spesielt mennesker. Det finnes ikke en person lik noen annen, ikke
eneggede tvillinger, ikke landsmenn ikke arbeidere i samme klasse og
absolutt ikke de av forskjellige raser. Hvert menneske er bare verdt deres
egen verdi, ikke mer eller mindre.
Jo mer mangfoldig en gruppe blir, jo mindre lik blir den. Mangfold er en
motsetning av likhet. En kan ikke eksistere samtidig som den andre.
MANGFOLD ER ULIKT, HIERARKIER FINNES ALLTID

Nåtiden er en gave fra de som levde i fortiden
Dine forfedre har ikke svettet, blødd og dødd i en multikulturell egalitær
nasjons navn. De bygde hjem for at deres barn skulle bo i dem, de bygde
fellesskap for at deres folk skulle blomstre i dem, de bygde nasjoner for at
deres folk skulle overleve i dem. De slet for en bedre framtid for deres
folk, og nå hytter andre folk med neven og peker med fingrene, skjenner
oss for å leve bedre liv, mer velstående liv i mer velstående land. Denne
velstanden og medgangen ble betalt for med svetten og blodet til våre
forfedre. Vår nåværende komfortable, privilegerte og velstående liv ble
gitt til oss av våre forfedre, med tro på at vi kom til å opprettholde,
verdsette og til og med bygge på deres arbeid, slik at våre egne barn en
gang kan nyte belønningen for vårt arbeid.
Vi må kjempe for å skape en nasjon verdig av våre forfedre, at vi gir vårt
folk de beste livene, og nasjoner som er dem verdig. En nasjon som ærer
sine forfedre, men lever for sine etterkommere.
ÆRE FORFEDRENE, MEN JOBB FOR BARNENE

En soldats kamp
Idealet av en heroisk krig, uten tap, uten nederlag, uten noen store
tilbakeslag, er idealistisk og umulig. Til og med ved Vienne i 1683 tapte
vi Europeere mer enn fjorten tusen gode menn. Det var i løpet av en
triumferende SEIER. Tror du at du er bedre enn disse mennene? Fortjener
liv mer? Mer dyktig og modig? Du er ikke det. Hvis de kunne dø, kan
også du det. Forvent død, forvent kamp, forvent tap som du aldri kommer
til å glemme. Ikke forvent å overleve, det eneste du burde forvente er ekte
krig og å dø en ekte soldats død.

FORVENT EN SOLDATS KAMP OG EN SOLDATS DØD

Faren av Invadereren
Hvis du skulle drepe seksti bevæpnede invaderere som hadde vist viljen
og intensjonen til å bringe skade til din nasjon og folk, hadde du blitt
hedret som en helt, tildelt din nasjons høyeste sivile utmerkelser, paradert
foran media og den beundrende offentligheten. Men drep seksti
ubevæpnede invaderere som har vist viljen og intensjonen til å bringe
skade til din nasjon og folk, og du vil bli ansett som et monster, dratt
gjennom gatene, latterliggjort, angrepet, blitt bakvasket på alle mulige
måter og til slutt fått din sak prøvd i retten og blitt fengslet for resten av
livet.

Men her er det som er overraskende: den ubevæpnede invadereren er mye
farligere til vårt folk enn den bevæpnede invadereren. Vi kan kjempe mot
den bevæpnede invadereren, vi vet hvordan, vi har evnen, vi har
soldatene og våpnene for å gjøre det. Men vi har ingen ekte idé om
hvordan vi skal hanskes med den ubevæpnede invadereren, vi kan ikke
angripe dem på noen betydelig måte.

Begge søker å ødelegge vår nasjon, begge søker å forskyve og erstatte
vårt folk, begge søker å ødelegge vår kultur og nasjonale enhet. Men bare
en har muligheten og bare en har vist seg å være effektiv i å gjøre det.

DEN UBEVÆPNEDE INVADEREREN ER FARLIGERE ENN DEN
BEVÆPNEDE

Lynmarsjen Gjennom Institusjonene
Mens venstresidens marsj gjennom institusjonene var lang og til slutt
suksessfull, må vi oppnå det samme, men på en mye kortere tidsperiode.
På grunn av trusselen av etnisk erstatning og vår egne forferdelig lave
fødselsrater, har vi ikke 150 eller engang 50 år for å oppnå
maktposisjoner. Vi må få dyp innflytelse i de politiske, militære, rettslige,
utdanningsmessige og økonomiske institusjonene, og inne 25 år.

Vi har ikke luksusen av tid slik som venstresiden hadde, vi må være klare
for å handle, og handle fort. Det betyr at de som kan, eller har muligheten
burde prøve å sette røtter i disse institusjonene og klatre så langt opp
makthierarkiet som mulig, på kortest mulig tid. Når tiden kommer må du
være klar for å handle.

BLITZ TIL DOMINANTE POSISJONER

Alle sanne bevegelser er populistbevegelser
Mens selve bevegelsen, i hvert fall i fortroppstadiet, ikke trenger støtten
til hele befolkningen, trenger vi etter hvert at vårt folk blir med i vårt nye
samfunn, og frivillig. De må være villige og ønske å være en del av denne
nye framtiden vi ser for oss. Vi kan ikke, og burde ikke, være avhengig
av undertrykkelse for å oppfordre befolkningen til å passe dette nye
paradigmet.

Gjennom våre egne handlinger og utsagn skall vi vise dem en vei. En vei
som fokuserer på natur og respekt for miljøet, tradisjoner, familier,
arbeiderrettigheter og personlige og rasemessige ansvar. Vi må utmerke
oss, både personlig og som et samfunn.

Mens vi kan bruke edgy humor og memes i fortroppstadiet, og tiltrekke et
ungt publikum, trenger vi etter hvert å vise virkeligheten av våre tanker
og våre mer seriøse intensjoner og ønsker for framtiden. For øyeblikket,
appellerer vi til sinnet og den svarte humoren til nåtiden, men etter hvert
trenger vi å vise varmen og den ekte kjærligheten vi har for vårt folk.

VIS DEM VEIEN FREMAD

Det finnes ingen skjermet eng
Det er ingen flere steder å løpe, snu deg rundt, møt fienden din, stå imot.
Det er ikke et eneste sted igjen som tentaklene til erstatningsmigrasjon
ikke har rørt. Det er ikke et eneste sted i Vesten som er i nærheten av å nå
fødselsrater på erstatningsnivå, og i hvert fall ikke fødselsrater som
indikerer et nivå av vitalitet og vigør.

Det finnes ingen hyggelig eng hvor du kan legge din trøtte kropp, hvile
ditt hode og vente på at situasjonen skal bli over.

Du kommer ikke til å finne noen nåde, ikke i Island, ikke i Polen, ikke i
New Zealand, ikke i Ukraina, ikke noen steder i verden. Jeg vet, fordi jeg
har vært der.

Det burde du heller ikke, hvorfor burde du ha fred når dine andre brødre i
Europa vil møte sikker krig? Hvorfor burde du risikere ingenting mens
andre risikerer alt? Hvorfor burde andre kjempe for deg hvis du ikke er
villig til å kjempe for deg selv?

Ikke løp fra kampen, løp mot kampen. Se mot hjertet av konflikten,
marsjer dit, press deg selv inn i tjeneste. Gi alt til ditt folk.

SLUTT Å LØPE, START Å KJEMPE

Følelser hersker over fakta
Slutt å prøve å overbevise den generelle befolkningen med statistikk,
grafer, tabeller og figurer. En en-komma-sju-forskjell kan bety noe for
noen få, men et genialt ordlagt utsagn eller briljant utformet plakat vil
overbevise de mange.
Mennesker er emosjonelle, de er drevet av følelser, ledet av følelser og
søker følelsesmessige uttrykk og opplevelser. Monoton gjentagelse av
innvandrerfakta og statistikk vil bare kjede massene, og drive folket bort
fra de kjedelige og uinspirerte talerne som sprer dem.

Vær kreativ, vær uttrykksfull, vær emosjonell og fremfor alt, vær
lidenskapelig. Disse er ting som snakker til folk, forbinder folk, driver
folk.
Mal, skriv, syng, dans, les poesi. Faen, til og med meme’e. Lag memes,
post memes og spre memes. Memes har gjort mer for den
etnonasjonalistiske bevegelsen enn noe manifest.

Fremfor alt, bare ikke vær rolig og kjedelig. Ingen er inspirert av Jeb
Bush.

VÆR LIDENSKAPELIG, IKKE ROLIG

Ingen Profitter for Anti-Hvite
For lenge har de som tjente mest på importeringen av billig arbeidskraft
gått ustraffet. Den økonomiske eliten som tjener fett på profitten som
kommer fra vår egen etniske erstatning. Disse grådige drittsekkene
forventer å erstatte vårt folk med en rase av lavt intellekt, lav
handlingsevne, blandede, grumsete masser bare slik at deres egen
velstand og makt kan øke.

De vil snart innse at det er konsekvenser for å være raseforrædere. Disse
konsekvensene kommer til å treffe dem hardt, raskt og nådeløst. Hvis de
flykter vil vi følge etter dem, hvis de gjømmer seg vil vi finne dem, hvis
de prøver å beskytte seg bak staten vil vi bryte gjennom og nå dem.

Hvis et individ eier eller kontrollerer en bedrift, og støtter eller bare
aksepterer masseimporten av ikke-hvite for å erstatte innfødte europeiske
befolkninger, må den forræderen bli ødelagt.

DREP DIN LOKALE ANTI-HVITE CEO

Beskytt ditt folk, fjern giften
Giftselgere og giftstoffspredere er frie til å spre deres skadelige produkter
fullstendig uhindret av lov eller samfunn. Hvert år er disse degenererte
ansvarlig for døden til titusener, i våre egne byer og over hele verden.

Både ulovlige og ulovlige narkotikalangere er våre rasemessige fiender,
og ødelegge helse, velstand, familiestruktur, kultur og framtid til vårt
folk. Disse skittlangerne er aktive i enhver nasjon og lever uten noen
tanke på deres innflytelse på deres samfunn.

Finn ut hvor de er i dine byer, planlegg angrepet ditt, ødelegg dem.
Beskytt ditt folk og beskytt dine barn. Vær motgiften til deres gift.

DREP DIN LOKALE NARKOTIKALANGER

Europa for Europeere
Invadererne må bli fjernet fra europeisk jord, uansett hvor de kom fra
eller når de kom. Roma, afrikanske, indiske, tyrkiske, semittiske eller
andre. Hvis de ikke er av vårt folk, men lever i vårt land, må de bli
fjernet.
Hvor de blir fjernet til er ikke vårt problem, eller ansvar. Våre land er
ikke deres hjem, de kan returnere til deres egne land eller grunnlegge
deres hjemland en annen plass. Men de vil ikke okkupere vår jord.
Hvordan de fjernes er irrelevant, fredelig, med makt, lykkelig, voldelig
eller diplomatisk. De må bli fjernet.
Frem til disse inntrengerne er repatriert til deres folks land, har ikke
Europa noen sann suverenitet, og hvem som helst, uavhengig av deres
etnisitet eller tro kan kalle Europa deres eget.
FJERN INVADERERNE, TA EUROPA TILBAKE

Du kan vente på ett signal, mens ditt folk venter på
DEG
Mens du venter på et tegn, et signal, noen som tar opp spydet, noen som
roper for å advare, venter folket ditt på DEG. Du er stemmen, du er
signalhornet, du holder det første spydet som skal rettes mot invadererne.
Slutt å vente på at noen andre skal vise deg veien fremad, DU er veien
fremad, å vente på at noen skal starte kampen er idiotisk, fordi det er DU
som skal starte kampen. Hvis dere leser dette, er dere de nye lederne som
vil skyve vårt folk til seier, dere er soldatene som vil kjempe for
framtiden til deres rase. Folket som snakker nå, handler nå, kjemper nå, er
fortroppen til fortroppen til styrken av folket.

Led og ditt folk vil følge etter. Vis styrken til dine overbevisninger,
sannheten din og den jernharde styrken til din vilje og de vil følge etter.

DU VENTER PÅ ET SIGNAL, MENS DITT FOLK VENTER PÅ DEG

Det er aldri vist å bli en minoritetsgruppe.
I hvert land, på hvert kontinent, er de som er i minoriteten undertrykt.
Hvis du blir en sosial, politisk eller etnisk minoritet kommer det alltid til
å lede til din undertrykkelse.
Enten de er en politisk minoritet og derfor mister kontroll over
majoriteten av makten, og derved mister kontroll over lovene og
reguleringene som definerer offentlig liv eller de som er den kulturelle
minoriteten finner at kunst i alle sine former skapes og kontrolleres av et
annet publikum, fra et annet folk fra en annen historie, med andre idealer
og erfaringer og derfor finner de seg selv isolert, ekskludert og fjernet fra
skapelsen av samtidens kultur.
De som finner seg selv lingvistisk i minoriteten lider daglig, ettersom
samtalen av livet ekskluderer dem, massemedia isolerer dem og bedrifter
sender dem vekk, som samfunnets tale gjør.
Til slutt er det de som finner seg i den etniske eller rasemessige
minoriteten og finner at deres egne gener blir avlet ut av eksistens
gjennom raseblanding og forskjellige rasemessige fødselsrater. De samme
personene vil finne seg selv gradvis mindre og mindre representert
politisk og kulturelt, og bli essensielt utlendinger i sine egne land.
MINORITETER ER ALDRI BEHENDLET BRA, IKKE BLI EN

Ikke la dine fiender vokse uhindret
Når du oppdager et reir med slanger i hagen din, lar du de unge slangene
leve? Lar du dem vokse fritt, åpent, for å en dag bite barnet ditt mens de
leker i sin egen hage? Nei. Du brenner reiret og dreper slangene, uansett
deres alder.
Fiendene til dine barn blir født i våre land akkurat nå, til og med mens du
leser dette. Disse samme barnene kommer en dag til å bli tenåringer,
deretter voksne, og kommer til å stemme mot ønskene til vårt folk og
praktisere kulturen og religionen til invadererne, og ta vårt folks land,
arbeid, hus og til og med angripe og drepe våre barn.
Et gram med hindring er verdt en kilo motgift. Å hindre disse fiendene fra
å nå en voksen alder og deres fulle potensiale effekt er av størst viktighet.
Hvorfor tvinge barnene dine til å kjempe, når du kunne ha kjempet i
stedet?
Få foreldre, uavhengig av omstendigheter, hadde risikert livet for deres
barn, uavhengig av de økonomiske insentivene. Derfor, så fort vi viser
dem risikoen ved å bringe sine barn til vår jord, vil de unngå våre land.
Det kommer til å være ubehagelig, det kommer til å være skadelig for
sjelen, men vit at det er nødvendig og enhver innvandrer du redder,
uavhengig av alter, vil en dag være en fiende folket ditt må møte. Bedre
for deg å møte dem nå enn at din slekt møter dem i framtiden.
ETTERLAT INGEN SLANGER UBRENT

Ikke forlat byene, Løp mot kampen, Ikke unna
Løp mot byene, løp mot konflikten, løp mot fienden, å flykte fra fienden
er feighet. Ute på landet er det vi som styrer, som alltid. Folket på landet
er allerede tradisjonelle, allerede nær naturen, støtter allerede deres folk.
Det er i byene kampen ligger, det er i byene hvor invadererne har samlet
seg, det er i byene hvor marxistene har forgiftet institusjonene, det er
byene hvor forrædermediene og bedriftene ligger og det er i byene hvor
anti-hvite politikere og ikke-statlige organisasjoner skaper sine hjem.
Invader byene, ta byene, kjemp i byene for byene. Byene er den
økonomiske, rettslige, politiske, etniske og kulturelle slagmarken for vårt
folk og det er der vi skal føre vår krig.
Landet kan vente, byene trenger deg, din ungdom trenger deg. Til tross
for hva mange av dere kanskje føler når der lever blant forurensningen,
blant den kulturelle skitten, pakket inn i små leiligheter, langt fra
menneskets naturlige miljø. Men det er der vår framtid vil bli skapt og det
er der slaget for våre folks framtid vil bli kjempet.
TA TILBAKE BYENE, TA TILBAKE DIN FØDSELSRETT

Støtt Dine Broderland
Når et land handler, handler du med dem, støtt dem finansielt, politisk,
sosialt og fysisk. De kan kanskje diskreditere en liten bevegelse, fra en
nasjon. Men når europeere fra alle land og kontinenter støtter sine brødre,
kan de ikke angripe noen enslig gruppe.
Bevegelsen begynner kanskje i Polen, Østerrike, Frankrike, Argentina,
Australia, Canada eller til og med Venezuela, men bevegelsen vil
begynne og når den gjør det, vær klar til å legge din vekt bak ditt folk,
med full makt.
Støtt dem økonomisk, doner til deres formål, kjøp produkter fra deres
folk, gi dine ressurser og arbeidskraft.
Støtt dem sosialt, støtt deres beslutninger, angrip deres motstandere,
uttrykk støtte til media og i daglige samtaler, gjøre det forstått på internett
at alle europeiske land støtter dem.
Støtt dem politisk, uttrykk støtte for deres ledere, deres idealer og deres
folk. Driv lobbyvirksomhet med de som har makten for å vise din støtte,
demonstrer utenfor ambassader av de landene som ikke støtter landet, og
hvis nødvendig angrip dem. Bare velg ledere som viser støtte for din
brodernasjon.

Støtt dem fysisk, vær klar til å rykke ut for dem, send dem våpen og
ammunisjon, angrip deres fiender. Hvis media eller staten i regionen din
angriper dem, ødelegg bedriftene og forræderpolitikerne som er
ansvarlige. Fysisk makt er den ultimate formen for støtte.

HANDLE SOM EN, FULLSTENDIG STØTTE FOR BRODERLAND

Aksepter Død, Aksepter Fordømmelse
Døden er sikker, du dør kanskje i tjeneste for et stort korstog eller går
bort i et hospice, uansett kommer du til å dø.
Det viktige er handlingene dine i løpet av den korte tiden mellom fødsel
og død. Verdien til livet ditt er ikke målt i lengden til livet ditt, men
handlingene dine i løpet av det.

Spør deg selv nå, er du villig til å ignorere dine rasemessige ansvar?
Vende ryggen til ditt folk? Ignorere deres undergang? Alt i håp om en
fredelig død?

Aksepter død som om det er like sikkert som at solen går ned når det blir
kveld. Når du aksepterer død vil den eneste tingen du har igjen å frykte
være inaktivitet.

Aksepter fordømmelse. Fiendene til ditt folk vil gå mot deg, på alle sider.
Media vil fremstille dere som kjeltringer, staten vil kalle dere forrædere,
globaliststyrkene vil kalle dere kriminelle og forræderne blant ditt folk vil
kalle dere fiender. Du vil være fordømt til seieren er oppnådd. Ta det med
et smil.

AKSEPTER DØD, AKSEPTER FORDØMMELSE, OPPNÅ SEIER

Tall er ikke alt
I 2019, har vi for tiden det største antallet personer av vår rase i historien
(mellom 760-980 millioner avhengig av definisjonene), likevel taper vi til
og med våre minste byer til etnisk erstatning.
Tall er ikke alt, ti løver er verdt tusen sauer. Grunnen til at vi for tiden
taper landene våre er ikke et lavt antall, velstand eller militær kraft. Det er
en mangel på vilje.
Vi kunne ha deportert eller ellers ødelagt hele befolkningen av
invaderende ikke-europeere på en uke, hvis vi som en rase valgte å gjøre
det. Vi har evnen, vi mangler bare viljen.

Å fokusere på å øke befolkningen med hvite, eller å forsøke å skaffe
økonomisk velstand eller militær makt, mens vi allerede har møtt kravene
av tall, velstand og makt er ganske enkelt en utsetningstaktikk, uttalt og
lagt fram menn som er for feige for å gjøre det som trengs.

Disse mennene hadde ventet og utsatt noen handling for alltid, til all
nødvendig handling ble utført av en annen, modigere mann. Bare slik at
de ikke trenger å ha noen personlig risiko eller streve selv.

Ignorere de som sier nei og svikere som alltid kommer til å gjenta «Ikke
nå! Bare vent! Ikke ennå! Vi kan bli skadet!». For dem vil tiden aldri
komme. Akkurat som deres mot aldri vil blomstre fram.

DET BESTE TIDSPUNKTET FOR Å ANGRIPE VAR I GÅR, DET
NEST BESTE ER I DAG

Fødselsratene må til slutt hanskes med, uansett hva
det koster
Til og med hvis alle invaderere blir deportert i morgen og alle forrædere
hanskes med slik de virkelig fortjener, lever vi fortsatt på lånt tid.
Om det tar ti år eller tusen år, mens vi står overfor fødselsrater under
erstatningsnivå, er folket vårt døende.

Vi blir eldre, færre, svakere og mer fundamentalt nære sann død jo lengre
vi tillater at fødselsratene våre blir så katastrofalt lave.

Dette er ikke en sak som bare vårt folk står overfor, men mange folk over
hele verden. Nasjoner over Asia, Europa og Amerika møter denne
katastrofer sammen. Noen er i forskjellige stadier enn andre, men alle føler
presset.

Det virkelige spørsmålet, hvordan skjedde dette? Og hva kan vi gjøre for å
stoppe det?
De eneste personene som ser ut til å ikke møte slike problemer er de med
sterke tradisjoner, kjønnsnormer, samfunnsnormer, de fattige og de
religiøse, vanligvis en kombinasjon av alle. Dette burde gi oss et tegn på
hva som kan være ved problemets kjerne.

Hva kan vi gjøre for å fikse det? Problemet er komplisert, langt mer
komplisert og vanskelig å fikse enn problemet av etnisk erstatning. Det er
sannsynlig at et nytt samfunn trenger å skapes med mye større fokus på
familieverdier, kjønn og sosiale normer og verdien og viktigheten av natur,
kultur og rase.

UTEN BARN ER DET INGEN FRAMTID

Det finnes ingen demokratisk løsning
Forstå her og nå, det finnes ingen demokratisk løsning, ethvert forsøk på
å stemme veien din ut av etnisk erstatning kommer til å bli møtt med hån,
deretter forakt og til slutt med makt.

Denne løsningen av en demokratisk frelse er ikke mer enn en fantasi, og
mens våre fiender øker i våre land, drevet av masseinnvandring og
invaderernes egen høyere fødselsrate vil det bli skyvet lengre og lengre
mot umulighet.

Mediene av verden kommer til å bli brukt mot deg, utdanningssystemet til
herskerne kommer til å bli brukt mot deg, den finansielle makten til
verdens bedrifter kommer til å bli brukt mot deg, den militære og
legislative makten til FN, EU og NATO kommer til å bli brukt mot deg
og til og med dine egne korrumperte religiøse ledere kommer til å bli
brukt mot deg.

Demokrati er at folkemassen styrer og folkemassen styres av våre fiender.
Den globalt og bedriftsstyrte pressen kontrollerer dem,
utdanningssystemet (for lengst fortapt til den lange marsjen gjennom
institusjonene utført av marxistene) kontrollerer dem, staten (for lengst
veldig fortapt til sine bedriftsmessige støttere) kontrollerer dem og den
anti-hvite mediamaskinen kontrollerer dem.

Ikke lev under vrangforestillingen om en uanstrengt, risikofri
demokratisk seier, forbered deg til krig, forbered deg til vold og forbered
deg til risiko, tap og kamp fordi det er den eneste veien til seier.

STEMMING ER AT FOLKEMASSEN STYRER OG
FOLKEMASSENS STYRE ER MEDIAS STYRE OG MEDIAS STYRE
ER BEDRIFTENES STYRE

Ikke-statlige organisasjoner er direkte involvert i
folkemordet av det europeiske folket
De er forpliktet til ingenting og skjuler deres intensjon bak en falsk
religiøs fasade, disse ikke-statlige organisasjonsgruppene fører
invadererne til europeiske kyster på deres båter og importerer direkte
denne enorme hæren rett inn i europeiske nasjoner for å plyndre, voldta
og etnisk forskyve det innfødte europeiske folket.

Imens klager de, lurer og gir skyldfølelse til det europeiske folket til det
gir fra seg sin egen veltjente inntekt og gir den direkte til deres folks
kulturelle og etniske konkurrenter, hvorav mange bare har som formål og
erobre og ødelegge de europeiske folkene.

Å ta denne velstanden for å fø og utvikle våre kulturelle konkurrenter er
en handling av sivilisasjonsterrorisme som resulterer i reduksjonen av
utvikling og levekårene til våre egne folk til fordel for de som hater oss.

Mer ofte enn ikke, gjemmer disse ikke-statlige organisasjonene sine
sanne intensjoner bak en fasade av å være religiøs og bare når du
undersøker lederne og lederskapet av selve organisasjonen finner du ut at
personene som styrer faktisk er langt fra religiøse selv og mer ofte enn
ikke er de faktisk ateistiske kulturelle marxister som bruker naive kristne
europeere for å arbeide og finansiere deres forsøk på klasse- og rasekrig.

Disse ikke-statlige organisasjonene er de moderne pengevekslerne i
kirken, og må bli drevet ut, gjennom stemmen eller pisken.
Det opprører kanskje mange, men sannheten er at disse personene er
direkte ansvarlig for den nåværende invasjonen og plyndringen av Europa
og deres forræderi hatt stor skade for Europas framtid.

Knus disse svikende ikke-statlige organisasjonene, drep deres ledelse,
brenn ned deres bygninger, bomb deres skip, riv ned deres plakater og

ødelegg deres medlemmer. Driv dem fra deres land. og gi forræderne det
forræderne fortjener: en forræders død.

IKKE-STATLIGE ORGANISASJONER ER
FORRÆDERORGANISASJONER

Hvis dere taper, vil historien skrive om dere som
monster, uavhengig av deres taktikker. Vinn først,
skriv narrativet senere.
Seierherrer skriver historien og skriverne av historien kontrollerer det
kulturelle klimaet av nåtiden.

Hvis du taper, uavhengig av hvordan du handlet i ditt tap, om det er
heroisk, feigt, voldelig, fredelig, dydig eller kriminelt, hvis dine fiender
skriver historien vil de beskrive deg som en djevel.

Ikke bry deg så mye om hvordan seier blir oppnådd, alle metoder er
mulige, i møte med etnisk folkemord, all moral er uklar.

Vinn først, skriv fortellingen senere. En handling som du utfører mens du
tviler på dens moral, kommer til å bli skrevet ned av ditt folk med
beundring i historiens bøker.

DU KOMMER TIL Å BLI ÆRET, MEN BARE HVIS DU VINNER.

Når hvem som helst kan være en tysker, en brite, en
franskmann, så har det å være europeisk mistet all
betydning
Nedbrytingen av lokal og nasjonal identitet har ikke kommet ved et uhell,
det er en koordinert og målrettet innsats mot det europeiske folk.

Idéen at en franskmann ikke trenger å snakke språket, dele kulturen, tro
på den samme guden eller enda viktigere være etnisk fransk er ekstremt
latterlig. Dette er et angrep på det franske folket selv og er strategisk
designet for å ødelegge nasjonal, kulturell, lingvistisk og etnisk enhet.

Dette er en taktisk som ikke bare utføres mot det franske folket, men også
mot alle folkene av Europa, og ødelegger nasjonenes identitet i kjernen
og knuser alle bånd som en suksessfull, forent nasjon ble bygd med.

En marokkaner kan kanskje aldri være en estlender på samme måte som
en estlender aldri kan være en marokkaner. Det er kulturelle, etniske og
RASEMESSIGE forskjeller som gjør det umulig å veksle en etnisk
gruppe med en annen.

Idéen om at alt det trengs for å gjøre en Han-kinesisk mann tysk er å være
født på tysk jord er like galt en tysker født på Mars som blir en marsboer.

Europa er bare Europa på grunn av dets kombinerte genetiske, kulturelle
og lingvistiske arv. Når ikke-europeere blir ansett som Europa, da er det
ikke noe Europa i det hele tatt.

EUROPAS VERDI LIGGER I DET EUROPEISKE FOLK

Tiden etter babyboomere har gått bort er ikke tiden
for å STARTE å handle, men tiden hvor vi skal
FULLFØRE seieren vår.
Det er forstått av mange at den eneste ekte grunnen til mange statistikker
av vår etniske erstatning ikke har matchet vår virkelighet er at vårt antall
heves av babyboomergenerasjonen.
Mens disse babyboomerne går bort og etterlater oss, vil det være en rask
og åpenbar forandring i den demografiske sammensetningen av våre
nasjoner, både statistisk og sosialt. Denne raske forandringen i demografi
vil bringe en kriseperiode, ettersom virkeligheten til vår mulige etniske
erstatning blir åpenbar for alle, til og med de som står mot oss. Vi kan
ikke være avhengig av at denne tiden er starten på et opprør, bare å bruke
den som et siste stadium av energi og eskalering for å fullføre vår
overtagelse av makter.
Hvis vi venter til flertallet av babyboomerne begynner å gå bort (mellom
2028-2038 avhengig av individuelle nasjoner og forventede levetider) vil
det bli for lite, for sent. Ved dette tidspunktet har invadererne og
okkupantene av land, ikke-europeeres, tall økt utrolig, både på grunn av
masseinnvandring og de forskjellige fødselsratene mellom det innføde
europeiske folket og disse invadererne.
Også, å være avhengig av denne tidsperioden for vår seier har en annen
stor ulempe, og den er sårbarheten for fremmed invasjon, mest sannsynlig
fra øste, spesielt Kina, Tyrkia, India eller en kombinasjon av de tre.
Denne tiden av mulig ustabilitet vil også være når våre potensielle
nasjonsfiender i Østen når toppen av deres makt. Vi må ikke være i en
kaotisk borgerkrig i en tid hvor våre rivalnasjoner er på toppen av deres
dominans. Risikoen er for stor.
Vi angriper så fort som mulig, vi angriper med makt og vi oppnår
stabilitet og spiller forsvar mens babyboomerne går bort, ikke i løpet av
deres død, eller etter.
SEIER KAN IKKE VENTE, DITT FOLK TRENGER DEG NÅ!

Fra hvor store ledere oppstår
Mennene og kvinnene som trengs av et samfunn i krise oppstår av en
større samfunnsmessig gruppetenkning, de oppstår fra deres miljø, fra
deres folk, tilsynelatende kommer fram fra disse folkene som om de
ventet på øyeblikket. De er ikke så mye født som de er gjort til det som
trengs av den større gruppetenkningen som skjer rundt dem.
Disse lederne vil være forbilder for ditt folk, dydige, umulig å
korrumpere, tale sannhet til makt og en sannhet som resonnerer med din
sjel.
NÅR DU SER DEM, NÅR DU HØRER DEM, VIL DU KJENNE DEM,
SIDEN DE ER DEG, OG DINE.

Gjør ingenting, Vinn ingenting, Oppnå ingenting.
Inaktivitet kommer til å føre til sikkert tap. Å sitte hjemme komfortabel,
avslappet, poste på internett, se på fotball og vente på at seier kommer,
kommer ikke til å vinne deg noe.
Uten overveldende innsats og ekstrem risiko, forvent ingenting.
Du kan ikke forvente at andre skal ta risikoene for deg, og du burde ikke
ønske at andre skal arbeide for deg, hvis du ikke er villig.
Den eneste løsningen for en ekte mann eller kvinne av Europa er å jobbe,
jobbe med all makt mot seier. Ingenting annet er nok. Alt annet er for lite.
Alt annet er utolererbart. Alt annet er æreløst.
Kanskje du kunne ta avstand, legge deg ned, slikke støvlene til dine
okkupanter og be for at de lar deg være komfortable, hvis bare i en liten
stund.
Men du vil ikke. Du kan ikke. Ikke hvis du vet hva jeg vet og vil det vi
vil.
Du vil risikere, kjempe, streve, drive, snuble, falle, kravle, storme og
svette, alt i seierens navn. Fordi du kan ikke akseptere noe mindre.
MED RISIKO KOMMER ANSVAR, MED ANSVAR KOMMER
MULIGHETEN FOR SEIER

Destabilisering og Akselerasjonisme: taktikker for
seier
Ekte forandring og forandringen vi trenger å gjennomføre oppstår bare i
den store digelen av krise. En gradvis forandring kommer aldri til å oppnå
seier.

Stabilitet og komfort er fiendene til revolusjonær forandring.

Derfor må vi destabilisere og bringe ubehag til samfunnet hvor enn
mulig.
En politisk kandidat som opprettholder status quo eller bare søker å
introdusere minimal forandring, selv om den minimale forandringen
støtter vårt formål, er det alt i alt nytteløst eller til og med skadelig.
Revolusjonær forandring er nødvendig fremfor alt.

Det er langt bedre å oppfordre til radikal, voldelig forandring uavhengig
av dens opphav. Ettersom bare i tider av radikal forandring og sosialt
ubehag, kan stor og fantastisk forandring skje.

Disse turbulente tidene kan bringes fram med handling. For eksempel,
handlinger som å stemme for politiske kandidater som radikalt forandrer
eller utfordrer etablerte systemer, radikaliserer offentlig diskurs ved å
både støtte, angripe, bakvaske, radikalisere og overdrive all
samfunnsmessig konflikt og å angripe eller til og med snikmyrde svakere
eller mindre radikale ledere/innflytelsesrike personer på hver side av
sosiale konflikter.

En stemme for en radikal kandidat som går mot dine verdier og skaper
sinne eller angst i ditt eget folk fungerer langt bedre i din interesse en en
stemme for en svak politisk kandidat uten noen evne eller ønske om å
iverksette radikal forandring.

Reklamer i offentlige områder til støtte for radikale stillinger, selv om de
ikke er dine egne.

Oppfordre til konflikt. Sett opp plakater i nærheten av offentlige parker
som ber om sharia, deretter i neste uke sett om plakater over slike plakater,
som ber om deporteringen av alle innvandrere, gjenta i hvert offentlige
område til krisen oppstår.

Destabiliser, deretter ta kontroll. Hvis vi ønsker å radikalt og fundamentalt
forandre samfunnet, må vi radikalisere samfunnet så mye som mulig.

IKKE FRYKT FORANDRING, VI ER FORANDRING

Globaliserte kapitalistiske marked er fienden til de
som støtter rasemessig uavhengighet
Hvis en etnosentrisk europeisk framtid skal oppnås, må globale frie
markeder og handel av varer bli frarådet uansett hva det koster.

Et miljømessig bevisst og moralsk samfunn vil aldri kunne økonomisk
konkurrere med et samfunn basert på alltid økende industrialisering,
urbanisering, industrielle resultater og befolkningsvekst. Den billigere
arbeidskraften og uvitenheten om miljøets helse kommer alltid til å
resultere i kontroll over markedet.

Et Europa av natur, kultur og bærekraftige levesett kommer ikke til å
kunne konkurrere i det globale markedet.

Det globale markedet må derfor aldri tillates å konkurrere i det nye
europeiske markedet.
Å hindre import av alle varer produsert utenfor den nye europeiske sonen
(den nye vestlige verden) er en essensiell søyle i den framtidige vestlige
økonomien.

Varer produsert uten omtanke for den naturlige verden, verdigheten til
arbeiderne, varig kultur eller hvit sivilisasjons framtid burde aldri tillates
inn i det nye moralsk fokuserte og etnisk fokuserte europeiske markedet.

BILLIG ARBEIDSKRAFT OG ALL FORBRUKERINDUSTRI ER
IKKE IDEALER, BLOKKER UTENLANDSKE VARER FRA HVITE
MARKED

Brekk ryggen til billig arbeidskraft
Hovedmotivasjonen bak masseimport av ikke-europeere til Europa er
ønsket om billig arbeidskraft. Ingenting driver invasjonen mer og ingenting
trenger å bli overvunnet mer enn grådigheten som krever billig
arbeidskraft.

Brekk dens rygg, på hvilken som helst måte.
Om det er ved å oppfordre og støtte økning av minstelønnen, fremme
fagforeningsorganiseringen av arbeidere, øke den innfødte fødselsrate og
derved redusere behovet for å importere arbeidskraft, øke rettighetene til
arbeidere, støtte økt automatisering eller utviklingen av industriell
erstatning av arbeidskraft eller hvilken som helst annen taktikk som er
tilgjengelig.

Til slutt må menneskelig grådighet og behovet for økte profittmarginer til
kapitaleiere kjempet mot og knust.

BILLIG ARBEIDSKRAFT ARE SLAVEARBEID, NEKT Å
IMPORTERE MODERNE SLAVER

Smeltedigelen koker over
Borgerkrig i den såkalte «smeltedigelen» som er USA burde være et stort
mål i kampen mot den globale maktstrukturen i Vestens egalitære,
individualistiske, globalistiske dominante kultur.

I USA, kanskje mer enn noen andre steder i verden, har kulten av
individet blitt praktisert lengst og med størst dedikasjon.

Heldig for oss, viser sluttresultatene av dette raseblinde ikke-religiøse og
ikke-kulturelle programmer seg.

USA er i kaos, mer enn noen gang i historien. Stater hater andre stater,
the electoral college er under angrep hele tiden og rasene er i full krangel.
Oppå dette er et topartisystem, delt ved rasemessige, sosiale, kulturelle,
lingvistiske og klasseskiller.

Sluttresultatet er en nasjon i trafikkork, uten en evne til å reagere på noen
stor forandring, uten en evne til å binde seg til noen store prosjekter.
Situasjonen er fastlåst politisk og sosialt og framgang er umulig.

Imens ruller den 10000 tonn tunge steinen av demografisk endring
fremad, får fart og ødelegger kanskje alt i sin vei.
Til slutt, når den hvite befolkningen av USA innser sannheten av sin
situasjon, vil krig oppstå. Snart vil erstatningen av de hvite i Texas treffe
sitt klimaks og med den ikke-hvite politiske og sosiale kontrollen av
Texas, vil the electoral college være veldig bøyd mot en demokratisk
seier slik at utfallet av hvert valg blir sikkert.

Etter en valgsyklus eller to med sikker demokratisk seier, vil de
gjenværende, ikke-demokratisk-stemmende, ikke-hjernevaskede hvite se
framtiden tydelig foran dem, og med denne kunnskapen innse
umuligheten av en diplomatisk eller politisk seier.

Innen kort til vil regelmessig, utbredt politisk, sosial og rasemessig vold
begynne. I denne stormen av konflikt, er en sterk, forent, etnisk og
kulturelt fokusert pro-hvit, pro-europeisk gruppe alt det en
gjennomsnittlig hvit familie trenger og lengter etter. Med disse økte
tallene, og med våre forente styrker, vil fullstendig kontroll over USA
være mulig. Fremfor alt, vær klar for vold, og når tiden kommer, slå til
hardt og raskt.

MYTEN OM SMELTEDIGELEN MÅ BLI SLUTT, OG MED DEN,
MYTEN OM DEN EGALITÆRE NASJONEN

Ingen skatt til anti-hvite Stater
Frem til våre nasjoner ledes av menn og kvinner lojale til vårt formål,
burde skatt anses som tyveri, og nekt for å betale skatt et tegn på
rasemessig lojalitet. Å gi din egen veltjente velstand, som du mottok
gjennom ditt eget arbeid, til en person eller gruppe som hater deg,
iverksetter lover som reduserer ditt folks innflytelse og søker å etnisk
erstatte deg er fullstendig idiotisk. Ikke betal for å ha folket ditt ødelagt,
ikke gi penger til forræderne i dine rekker, ikke gi støtte til en korrupt og
ødelagt stat.

Nekt å betale skatt. Nekt. Når de krever at du betaler, nekt. Når de spør
hvorfor, fortell dem hvorfor. De vil true deg med fengsel, de vil kanskje
til og med true deg med direkte makt. De vil kanskje til og med
gjennomføre fengslingen din eller fysisk skade deg. Men til slutt, når nok
personer kjemper tilbake og nekter å betale skatt, nekter å støtte
forræderne med makten, vill staten selv visne, deretter kollapse.

Så ta fengselstiden, ta julingen eller til og med kjemp tilbake. Men ikke
betal skatt til anti-hvite.

SKATT ER TYVERI I ET SVIKENDE SYSTEM

Seksjon IV
Konkluderende
Ut av den natt som dekker meg
beksvart som jord, så mørk og fel.
Hver guddom her, jeg takker deg
for min uslåelige sjel

Utsatt for livets skjebnelek
I rovdyrfavnens basketak
ynket jeg ikke eller skrek
Hodet er blodig, nakken rak

Hinsides dette tårested
raser kun angstens vind og vær
Selv om min vilje brytes ned,
så vil jeg finnes uredd her.

Veien er smal og veien vid
Livsbrevet har en smertedel
Jeg skal min egen skjebne smi
Jeg kapteinen av min sjel
-Invictis av William Ernest Henley (Oversatt av Bjarte Hjelmeland)

Det er bare en seier, men mange tap.
Å tape vårt land, vår kultur og vårt folk er et tap.
Å fortsette å leve uten vår kultur, men å still eie landene våre, er et tap
Å overleve med vår kultur, men tape våre land, å tape vår fremtid, er et tap.

Det er bare en seier.
Overlevelsen til vårt folk, vår kultur og våre land er ikke nok. Vi må blomstre, vi må
marsjere atter fremad til får plass blant stjernene og vi VILL nå skjebnen vårt folk
fortjener,

Alt annet er tap.

Krigen kommer ikke til å være lett, dødstallene kommer helt sikkert til å være høye.
Det kommer til å være tungt og mange av oss vil dø.

Jeg kan ikke garantere at det vil være komfortabelt, jeg kan ikke garantere at det vil
være enkelt og jeg kan ikke garantere at hver handling vil være en suksess.

Alt jeg kan garantere er at inaktivitet er sikkert tap, maktstrukturer kommer til å bli
testet og vil sannsynligvis falle og mest av alt er det bare framtiden framover og å
forsøke å marsjere tilbake til et tidligere tidspunkt vil ikke ta deg noen steder.

Du vil kanskje snuble. Du vil kanskje falle. Men den eneste måten å nå vårt endelig
mål på, total seier, er å reise seg og fortsette å marsjere fremad. Uansett hva.
Marsjer.

Feil kommer til å bli begått, nederlag kommer til å skje, noen nederlag er sikkert
og noen forsøk vil gå dårlig.

Men til slutt et kampen en skjønnhet i seg selv, og seieren vil være søtere på grunn
av det. Endelig seier er din, hvis du har viljen til det.

Og meg, min tid har kommet. Jeg kan ikke garantere min suksess. Alt jeg vet er
sikkerheten av min vilje og nødvendigheten til min sak. Leve eller dø, vit at jeg
gjorde det alt for dere: mine venner, min familie, mitt folk, min kultur, min RASE.
Farvel, gud velsigne dere og jeg vil se deg i Valhalla.

EUROPA REISER SEG

