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Úvod překladatele
Manifest Brentona Harrisona Tarranta se značně vymyká zavedenému stylu podobných děl. Jeden z
největších rozdílů oproti jiným (jako například manifest norského atentátníka Anderse Breivika) je
v tom, že se nebere příliš vážně. Autor opakovaně v textu vtipkuje, vkládá do něj kulturní narážky,
pravidelně trollí1 a praktikuje typický internetový shitposting2. Stejně tak do textu vkládá jiné různé
pasti na novináře, cílené kontradikce a další podobné jevy. Manifest je také oproti jiným psaný
stručným, úderným způsobem - jeho hlavní částí je parafrází na FAQ, tedy často kladené otázky,
jako kdyby chtěl co nejvíce vyjít čtenáři vstříc. Manifest je také sám o sobě relativně krátký - méně,
jak 70 stran (elektronický originál, který používá většího písma a volnější stylistiky pak má stránek
74), z toho ne každá plná, je nezvykle málo. V porovnání s například manifestem výše zmíněného
Anderse Breivika, který má přes 1500 stran, jde o velice stručný text. Tarrantův manifest má ale i
další nezvyklosti - je to v současné době snad nejvíce zakazovaný a cenzurovaný dokument. Za jeho
samotné držení hrozí například na Novém Zélandu až 10 let vězení, za sdílení pak rovnou 14 let. I v
našem prostředí se bohužel můžeme setkat s aktivní snahou o potlačování jeho šíření.
„Velká výměna“ je prvním dokumentem svého druhu, které se dostalo takového zacházení.
Překlad je kompletní, pořízený z originálu, který na internet nahrál sám Brenton Tarrant. Můžeme
tedy bezpečné říci, že jde o jedinou správnou verzi (v současnosti už koluje internetem i několik
verzí falešných). Jediná změna oproti originálu jsou dodané vysvětlivky pod některými stranami. Ty
jsou jednak pro ty, kteří nejsou tolik zběhlí v undergroundové internetové kultuře a druhak jakožto
vysvětlení pro některé zvláštní pojmy, kulturní narážky apod. Opraveny byly také stylistické
chybky, kterých se autor dopustil - manifest byl psán dle Tarrantových slov ve spěchu.
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Wikipedia: „Záměrně provokativní, urážlivé nebo irelevantní příspěvky k citlivým tématům, jejichž hlavním smyslem je vyprovokovat ostatní
uživatele k emotivní odezvě.“
Vypouštění záměrně ironických, trollských, agresivních, nesouvisejících atd. informací, obrázků, memů apod. Cílem může být odrazení lidí,
kteří se nepohybují v dané komunitě a nechápou její vnitřní kulturu a nebo i třeba vykolejení celé diskuze.
Daily Dot: „Cílená provokace navržená pro maximální dopad za použití minimální snahy.“

Do dobré noci té nekráčej ve fraku
Do dobré noci té nekráčej ve fraku
Stáří ať burácí, soptí, když hasne den;
běsni jen, běsni jen dál, protiv soumraku.
Moudří daj' za pravdu temnu, bez nároku,
poté co z jejich slov blesk nešleh' rozeklen,
do dobré noci však nekráčí ve fraku.
Dobří, když za vlnou, skrz slzu na oku
činů svých v zátoce pablesků vidí sen,
běsní jen, běsní jen dál, proti soumraku.
Divoši, sluncem co žhnou, pějí zázraku,
shledavše lament že vyprovázel jej ven,
do dobré noci též nekráčí ve fraku.
Vážní, ti smrtelně, spatří bez oblaků,
co v očích slepců by létavic moh' být plén,
běsní jen, běsní jen dál, proti soumraku.
A ty tam, Otče můj, hoře mých opaků
zatrať mne, požehnej, hřmi ať jsem očištěn.
Do dobré noci té nekráčej ve fraku.
Běsni jen, běsni jen dál, protiv soumraku.

Úvod
Jde o porodnost.
Jde o porodnost.
Jde o porodnost.
Jestli bych rád, abyste si něco z tohoto textu zapamatovali, tak že porodnost se musí změnit. I
kdybychom totiž zítra deportovali všechny neevropany z našich zemí, naši lidé by stále padali ve
spirále do úpadku a nakonec i smrti.
Každý den je nás méně, každý den stárneme a slábneme. Bez návratu k hladině prosté reprodukce v
porodnosti naše národy mohou přestat existovat.
Pro udržení současné populace musí lidé dosáhnout porodnosti, jenž dosáhne hladiny prosté
reprodukce. V západním světe jde o zhruba 2.06 potomka na ženu.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependencies_by_total_fertility_rate
Na celém světě není ani jedna západní země, ani jedna bílá země, která by dosahovala této hladiny.
Není v Evropě, v Amerikách, Austrálii nebo Novém Zélandu. Bílí lidé selhávají na to se
reprodukovat, nezakládají rodiny, nemají děti.
Navzdoru tomu se však populace západu rapidně zvyšuje. Jak je to možné?
Masová imigrace a vysoká porodnost imigrantů způsobuje tento populační nárůst. To co zažíváme
je největší invazí v historii. Miliony lidí legálně proudí přes naše hranice. Pozváni státem a
korporátními entitami, aby nahradili bílé lidi, kteří dostatečně rychle neplodí levnou pracovní sílu,
nové konzumenty a daňové poplatníky, které státy i korporace potřebují pro svůj růst.
Masová imigrace a nedostatečná porodnost je útokem na Evropské lidi. Pokud se proti němu
nebudeme bránit, povede nakonec k našemu kompletnímu rasově-kulturnímu nahrazení.
Abychom to viděli v plné síle, stačí se podívat na statistiky populací pro rok 2100.
https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_by_future_population_(United_Nations,_medium_fertility_variant)
I přes dlouhotrvající dopad nízké porodnosti, nám čísla pro rok 2100 ukazují, že se populace
adekvátně nesnižuje, ale ve skutečnosti zůstává stejná a nebo se dokonce v mnoha bělošských
národech rapidně zvyšuje.
Vše důsledkem imigrace.
Toto je etnická výměna.
Toto je kulturní výměna.
Toto je rasová výměna.
Toto je BÍLÁ GENOCIDA.

Prioritou číslo jedna je návrat porodnosti k prosté reprodukci. Nejde ale o žádný jednoduchý úkol.
Za úpadkem porodnosti a destrukcí tradiční nukleární rodiny je celá řada důvodů. Musíme
nevyhnutelně napravit katastrofu, kterou přinesl hedonistický a nihilistický individualismus. To
však potrvá dlouho a my na to kvůli imigrační krizi čas nemáme.
Kvůli masové imigraci postrádáme čas pro vyžadovanou změnu civilizačního paradigmatu, který je
třeba absolvovat pro návrat zdraví a prosperity.
Masová imigrace vytrhává naše kořeny, podrývá naše národy, ničí naše komunity, zpřetrhává
etnické vazby, demoluje naše kultury a hubí naše lidi. A to mnohem rychleji, než by naše samotná
nízká porodnost kdy zvládla. A tak, ještě předtím, než začneme napravovat porodnost, musíme se
nejprve vypořádat s okupanty v našich zemích a těmi, co se do nich snaží dostat.
Musíme rozdrtit imigraci a deportovat ty vetřelce, kteří už na naší půdě žijí. Nejde zdaleka jen o
prosperitu, ale o samotné přežití našich lidí.

Odpovědi na případné dotazy
1. Všeobecné
Kdo jsi?
Jen obyčejný bílý muž, 28 let. Narozen v Austrálii do dělnické rodiny s nízkým příjmem.
Moji rodiče jsou skotského, irského a anglického původu.
Měl jsem obyčejné dětství bez větších problémů.
Škola mě příliš nezajímala, sotva jsem prošel s odpovídajícími známkami.
Nestudoval jsem vysokou školu, protože jsem nenalezl žádný studijní obor, který by mne zaujal.
Krátce jsem pracoval, vydělal si nějaké peníze investicemi do Bitconnectu a výdělek využil na
cestování.
V současnosti pracuji jako odstraňovač kebabu.3
Jsem jen obyčejný chlap z obyčejné rodiny, který se rozhodl postavit se a zajistit budoucnost mých
lidí.
Proč jsi podnikl útok?
Hlavně kvůli tomu, abych ukázal okupantům, že naše země nikdy nebude jejich. Že naše vlast je jen
naše a že dokud bude bílý muž žít, tak NIKDY nedobyjí naše země a nikdy nenahradí naše lidi.
Pomstít stovky tisíc Evropanů napříč historií, které zavraždili okupanti.
Pomstít miliony zotročených Evropanů, ukradených z jejich domovů islámskými otrokáři.
Pomstít se za tisíce evropských životů ztracených při teroristických útocích po celé Evropě.
Pomstít se za Ebbu Akkerlundovou.4
Přímo snížit počet imigrantů do evropských zemí za pomoci zastrašení a fyzického odstranění
samotných vetřelců.
Vyprovokovat politické nepřátele mých lidí do akce, donutit je k přehnaným krokům a vyvolat tím
nevyhnutelný odpor.
Podnítit více násilí, odplat a dalšího prohloubení ve vztazích mezi evropskými lidmi a okupanty na
jejich půdě.
Pomstít se za evropské muže a ženy, kteří napříč evropskou historií padli za své země a národy, jen
aby se dnes jejich oběť pošlapala dobrovolným předáním jejich území cizí spodině, která se
náhodou obtěžovala přijít.
Ukázat efekt přímé akce a cestu těm, kteří mne chtějí následovat. Cestu pro ty, kdo si přejí
osvobodit země jejich předků z rukou vetřelců. Ukázat světlo těm, kdo si přejí vybudovat trvající
kulturu a říct jim, že nejsou sami.
Vytvořit atmosféru strachu a změny, ve které mohou proběhnout drastické a mocné revoluční akce.
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V orig. „Kebab remover“. Narážka na internetové meme vycházející z kultovní srbské písně z balkánské války. Kebab je eufemismem pro
muslima.
Ebba Åkerlund – jedenáctiletá dívka zavražděná muslimským imigrantem při teroristickém útoku ve Stockholmu v roce 2017.

Dodat spád dějinnému kyvadlu, hlouběji destabilizovat a polarizovat západní společnost za účelem
eventuálního zničení současného nihilistického, hedonistického a individualistického šílenství, které
ovládá západní myšlení.
Vrazit klín mezi Turecko a evropské národy, sdílející s ním členství v NATO. Navrátit tím roli
NATO jakožto spojené evropské armády a vytlačit Turecko zpět do jeho role cizí, nepřátelské síly.
A nakonec, vytvořit konflikt ve Spojených státech mezi zastánci a odpůrci držení zbraní, prohloubit
tak společenskou, kulturní, politickou a rasovou prohlubeň napříč USA. Tento konflikt kolem
Druhého dodatku Americké ústavy5 a pokusy o zabavení zbraní nakonec povede k občanské válce,
která výsledně balkanizuje Spojené státy podél politických, kulturních ale hlavně rasových linií.
Tato balkanizace povede nejen k rasové segregaci uvnitř Spojených států a zajistí tak přežití bílé
rasy na Severoamerickém kontinentu, ale také bude znamenat smrt utopické iluze „tavícího kotle“.
Kromě toho přinese také snížení schopnosti Spojených států vynucovat ve světě své zájmy silou a
tedy zajistí, že se nikdy již nebudou moci opakovat situace jako v Kosovu, kde síly US/NATO ve
spojení s muslimy, zmasakrovaly křesťanské Evropany, kteří se snažili zbavit islámské okupace.
Co chceš?
Zajistit existenci našeho národa a budoucnost pro bílé děti.
Byla zda konkrétní událost či příčina, proč jsi se rozhodl spáchat násilný útok?
Před dvěma lety jsem si prošel obdobím, během kterého se mi dramaticky změnily názory. Toto
období trvalo od dubna do května 2017.
V této době jsem prožil sérii událostí, které prolomily moji rezervovanost a cynismus a odhalily mi
pravdu o stavu současného západu. Tyto události také odklonily mé myšlenky od hledání
demokratických politických řešení a konečně mi odhalily pravdu o tom, že násilná revoluce je
jediným možným řešením současné krize.
Cestoval jsem v té době jako turista po západní Evropě, po Francii, Španělsku, Portugalsku a
dalších. Událost, která mou změnu započala, byl teroristický útok ve Stockholmu, 7. dubna 2017.
Byl to další ze zdánlivě nekonečných teroristických útoků, které se děly během celého mého
dospělého života. Z nějakého důvodu byl však tenhle jiný. Netečný cynismus se kterým jsem vítal
předchozí útoky, se neobjevil. Cynismus, který byl součástí mého života tak dlouho, co si zvládnou
vzpomenout, byl najednou pryč. Už jsem nezvládl vyvolat na tváři úšklebek, už jsem se nemohl
otočit zády k násilí. Něco bylo tentokrát jiné.
Tím rozdílem byla Ebba Akkerlundová.
Mladičká, nevinná a mrtvá Ebba.
Ebba šla ze školy za svou maminkou, když byla zavražděna islámským útočníkem za volantem
kradeného auta, který vjel na promenádu, po které zrovna šla. Ebba byla částečně neslyšící a
nemohla tedy vnímat, jak se blíží útočníkův vůz.
Její smrt rukou cizích vetřelců, nedůstojnost jejího násilného skonu6 a má vlastní neschopnost tomu
zabránit, prorazila můj cynismus jako kladivo.
Od té chvíle jsem už nemohl nadále ignorovat další útoky. Byly to útoky na mé lidi, na mou kulturu,
na mou víru a na mou duši. Už nebudou dále přehlíženy.
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Druhý dodatek ústavy USA zaručuje všem jejím občanům právo držet a nosit zbraně a vytvářet milice.
BT zde pravděpodobně naráží na fotografii jejího mrtvého těla, která oběhla internetem a ve své době byla mediálně silně potlačována.

Druhá událost byly Francouzské volby v roce 2017. Kandidáti byli neklamnou ukázkou a
symptomem nemoci naší doby: globalista, kapitalista, rovnostář a bývalý investiční bankéř,
postrádající jakékoliv národní cítění a žijící jen pro výdělek, proti občanské nacionalistce7,
nekontroverzní osobnosti, jejíž nejodvážnější a nejnápaditější idea byla eventuální deportace
ilegálních imigrantů.
I přes tento směšný zápas, vidina možného vítězství alespoň částečné kvazi-nacionalistky, byla pro
mne znamením, že politické řešení je snad přeci jen možné. Zvítězil však mezinárodní,
globalistický, proti-bělošský bankéř. Nebylo to ani těsně. Pravdu o politické situaci v Evropě bylo
najednou nemožné unést. Zachvátilo mne zoufalství. Má důvěra v demokratické řešení zmizela.
Poslední kapkou bylo vidět stav francouzských měst a městeček. Léta jsem četl a slýchal o barevné
invazi do Francie. Spousty z těchto příběhů jsem vypustil jako přehnané, uměle vytvořené pro
využití dle politického narativu.
Když jsem však konečně dorazil do Francie, zjistil jsem, že příběhy byly nejen pravdivé, ale navíc
hluboce zlehčené. Vetřelci byli v každém francouzském městě i každém menším městečku. Nehledě
na to kam jsem přicestoval, jak malá vesnická komunita to byla, našel jsem tam vetřelce.
Samotní Francouzi byli často sami menšinou a ty, co jsem potkával, byli obvykle samotní, bez dětí
a nebo pokročilého věku. Imigranti však byli mladí, energičtí a vždy s velkými rodinami a mnoha
dětmi.
Pamatuji si, jak jsem zaparkoval u místního obchodního centra v jednom středně velkém
východofrancouzském městě o zhruba 15-25 tisíci obyvatelích. Seděl jsem ve svém zapůjčeném
vozu a sledoval nekonečný proud okupantů, plynoucího z hlavního vchodu. Na každého Francouze
nebo Francouzku připadal dvojnásobek cizinců.
Stačilo mi to a ve vzteku jsem odjel z města. Nechtěl jsem už dále zůstávat na tom prokletém místě
a zamířil raději jinam.
Po cestě do dalšího francouzského městečka v mém itineráři, s vědomím, že i tam jistě naleznu
vetřelce, přistihl jsem se, že se má nálada pohybuje mezi planoucí zuřivostí a dusivým zoufalstvím.
Z nedůstojnosti této invaze, pesimismu Francouzů samotných, ze ztráty kultury a identity a z falše,
kterou nabízela politická řešení.
Dorazil jsem ke hřbitovu, jednomu z mnoha masových pohřebišť, vystavěných pro francouzské a
evropské vojáky padlé ve světových válkách, které ochromily Evropu.
Viděl jsem spousty fotografií těchto hřbitovů a slyšel o nich spoustu lidí vyprávět, ale nic z toho mě
nepřipravilo na skutečnost.
Prosté, bílé, dřevěné křížky, táhnoucí se podél silnice daleko za obzor. Jako by snad neměly konce.
Jejich počet, nevyčíslitelný. Míra ztráty kterou představovaly, nepředstavitelná. Zaparkoval jsem
své zapůjčené auto, sedl si a jen je v tichu sám všechny sledoval. Přemýšlel jsem o tom, jak jsme
mohli, i přes oběť a hrdinství těchto mužů a žen, klesnout tak hluboko. Sám v autě, zírající na kříže
a všechny ty zapomenuté padlé, jsem se rozbrečel.
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V orig. „Civic nationalist“. Forma národovectví populárního ve Francii, Rusku, Spojených státech a dalších, kdy hlavním principem není sdílený
genetický původ („krev“), nýbrž občanství samotné. Občanský nacionalismus tedy nechrání etnickou jedinečnost národa a v praxi je mu jedno,
jakou barvu pleti jeho občané budou mít – dokud budou dodržovat pravidla a asimilují se do kultury.

Jak můžeme dopustit, že smrt všech těchto vojáků přijde vniveč? Proč dovolujeme okupantům nás
dobývat a přemáhat bez jediného výstřelu?
PROČ S TÍM NIKDO NIC NEUDĚLÁ?
Tváří v tvář nesčetným křížům a mrtvých vojáků, padlých v zapomenutých válkách, se mé
zoufalství přeměnilo v ostudu, ostuda ve vinu, vina ve vztek a vztek v zuřivost.
PROČ S TÍM NIKDO NIC NEUDĚLÁ?
PROČ S TÍM NIKDO NIC NEUDĚLÁ?
PROČ S TÍM NĚCO NEUDĚLÁM?
Prokletí zmizelo. Proč s tím něco neudělám?
Proč ne já?
Kdo, když ne já?
Proč jiní, když to mohu udělat sám?
A právě tady jsem se rozhodl s tím něco udělat, právě zde jsem se rozhodl pro akci, zavázat se
násilí.
Že sám vrátím okupantům úder.

Koho reprezentuješ?
Miliony evropských lidí a etno-nacionalistů, kteří si přejí žít v míru mezi vlastními lidmi, ve
vlastních zemích, dle svých tradic a rozhodujících si o vlastní budoucnosti.
Jsi součástí nějakého hnutí nebo politické skupiny?
Nejsem členem žádné organizace a nebo skupiny. Přispíval jsem však mnoha nacionalistickým
skupinám a byl v kontaktu s mnoha dalšími.
Nařídily nebo podpořily útok skupiny, se kterými jsi byl v kontaktu/podporuješ je?
Ne. Žádná skupina neporučila můj útok, jde o mé vlastní rozhodnutí. Kontaktoval jsem však
znovuzrozený řád Templářských rytířů8 kvůli požehnaní pro útok. Bylo mi vyhověno.
Mají tyto skupiny vliv/kdo jsou lidé v těchto skupinách?
Celkový počet lidí v těchto organizacích čítá miliony, celkový počet skupin pak tisíce. Lidé všech
možných vrstev, profesí a zaměstnání, nad-proporčně zastoupení v ozbrojených složkách.
Nepřekvapí, že etno-nacionalisté hledají zaměstnání v oblastech, které slouží jejich národu a
komunitě. Počet vojáků v evropských ozbrojených složkách, kteří jsou současně členy
nacionalistických organizací, bych odhadl v řádu statisíců. Stejný počet odhaduji v policii.
Provedl jsi útok kvůli slávě?
Ne, provést takový útok kvůli slávě by bylo směšné. Koneckonců, kdo si dnes vzpomene na jména
útočníků z 11. září? A co teprve útoku na Pentagon? Na jména útočníků, kteří havarovali s letadlem
do pole ten samý den?
Zapomene se na mě rychle.
Což mi nevadí.
Nakonec, jsem převážně introvert.
Důsledek mého skutku však přetrvá nadcházející roky, vytvoří politický a sociální diskurz,
atmosféru strachu a změny, která je tolik potřeba.
Proč jsi jako cíl vybral tyto lidi?
Byli očividná, viditelná a velká skupina okupantů, pocházející z kultury s vysokou porodností, vyšší
skupinovou kohezí a silnými, robustními tradicemi, které si kladou za cíl okupovat země mých lidí
a etnicky je nahradit.
Jak dlouho jsi plánoval tento útok?
Útok jsem začal plánovat zhruba dva roky dopředu. Samotný útok v Christchurch jsem pak
plánoval tři měsíce.
Proč jsi si vybral k útoku tento čas?
Nejlepší čas pro útok byl včera, druhý nejlepší je dnes. Plánoval jsem tak, abych měl dostatek času
na trénink, vytvoření plánu, vyřešení mých povinností, sepsání ideálů a na samotné provedení
útoku.
Proč jsi použil střelné zbraně?
Mohl jsem použít jakékoliv zbraně nebo prostředky. Zapůjčenou dodávku naplněnou TATP, mouku
(kterou nalezneme v každé domácnosti) kombinovanou s rozprašovačem a zdrojem ohně. Kladivo a
dřevěný štít. Plyn, oheň, útok vozem nebo letadlem, jakýkoliv jiný nástroj. Měl jsem k tomu
prostředky i vůli.
8

S největší pravděpodobností neexistující skupina. Templáře uvádí i Anders Breivik, jenž v jejich existenci dle soudních výslechů věří. V případě
Brentona Tarranta (BT) jde o typický „shitpost“, tedy cílenou dezinformaci, která má za cíl mystifikovat média a udělat z nich hlupáky.

Střelné zbraně jsem si však vybral kvůli efektu na sociální diskurz, větší mediální pozornost a pro
dopad, který to bude mít na politickou scénu Spojených států a tedy i na zbytek světa. Spojené státy
jsou svým Druhým dodatkem ústavy rozdělené na mnoho frakcí, po státní, společenské, kulturní ale
hlavně rasové ose.
S dostatečným tlakem ze strany levice bude vláda usilovat o zrušení Druhého dodatku, což bude
pravice vnímat jako útok na jejich svobodu. Pokus o zrušení těchto práv levicí bude mít za následek
dramatickou polarizaci amerického národa a později rozlomení Spojených států dle kulturních a
rasových skupin.
Proč jsi si vybral za cíl zrovna Nový Zéland?
Nový Zéland nebyl původní cíl. Dorazil jsem na Nový Zéland pouze dočasně kvůli tréninku a
plánování, ale rychle jsem zjistil, že jde o prostředí bohaté na cíle stejně, jako kdekoliv jinde na
západě.
Za druhé, útok zde přinese pozornost k faktu o útoku na naši civilizaci, že nikde ve světě není
bezpečno, že okupanti jsou ve všech našich zemích a že ani nejvzdálenější místa na světě nebyly
ušetřeny masové imigrace.
Je zde konkrétní důvod, proč jsi zaútočil zrovna na tuto mešitu/mešity?
Původně byla hlavním cílem mešita v Dunedinu, zvláště po shlédnutí videa na jejich Facebookové
stránce („Otago muslim association“), s popiskem „Velmi zajímavé video. Jen pro Muslimy.
Prosíme nešiřte“, které prokázalo jejich vinu a to, že vše dělají vědomě.9
https://www.facebook.com/206778229358786/videos/451628238207116/
Po návštěvě mešit v Christchurchi a Linwoodu a po zjištění, že mešita v Ashburtonu býval ve
skutečnosti dříve kostel, se mé plány změnily.
Mešity v Christchurchi a Linwoodu hostily ve svých mnohem výraznějších a opticky
cizokrajnějších budovách mnohem více vetřelců, více dospělých hlásících se k extrémismu10 a méně
studentů.
Útok na tyto mešity mi také dovolil naplánovat extra útok na mešitu v Ashburtonu. Nejsem si však
v době psaní jistý, zda jí dosáhnu a tak ji považuji za bonusový cíl.
Považuješ tohle za teroristický útok?
Dle právní definice, ano. Jde o teroristický útok. Věřím však, že ve skutečnosti jde o partyzánskou
akci proti okupační síle.
Cítíš výčitky kvůli útoku?
Ne. Jediné čeho lituji je, že jsem nestihl zabít více okupantů a zrádců.

9
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Video obsahuje demografické shrnutí reality západního světa a teze o tom, že brzy dojde k nahrazení původního obyvatelstva muslimy a
přistěhovalci. Z Facebooku muslimské skupiny po útoku zmizelo.
Zde BT naráží na případy Christophera Havarda a Daryla Jonese, kteří byli v mešitě v Christchurch radikalizováni a později se přidali k AlKáidě. Oba byli zabiti při náletu amerického dronu v Jemenu v roce 2014. Dalším případem je nejmenovaný mladík, který se měl dopustit
teroristického útoku po radikalizaci v mešitě, ale jeho činu předešlo zatčení. Případů je podle všeho více, některé zdroje uvádí i členy Islámského
státu.

Nenávidíš muslimy?
Muslimy, žijící v jejich vlasti? Ne.
Muslimy, kteří se rozhodli okupovat naše země, žít na naší půdě a nahradit naše lidi? Ano, nemám
je rád.
Jediné muslimy, které doopravdy nenávidím, jsou konvertité. Ti z nás, kteří se obrátili zády k jejich
odkazu předků, jejich kultuře a tradicím a dopustili se zrady na vlastní rase. Ty nenávidím.
Nenávidíš cizince/jiné kultury?
Ne, strávil jsem léta cestováním po mnoha a mnoha zemích. Všude, kde jsem byl, mě až na pár
výjimek, dobře uvítali. Často jako hosta, občas i jako přítele. Rozmanité kultury světa mne uvítaly s
vřelostí a dobrotou a já jsem si užíval skoro každý jeden moment v jejich přítomnosti.
Všem různým lidem světa, nehledě na jejich etnicitu, rasu, kulturu nebo víru, přeji jen to nejlepší a
ať žijí v míru a prosperitě mezi svými lidmi a tradicemi, ve svých zemích.
Pokud se však ti samí lidé rozhodnou přijít do našich zemí, za našimi lidmi, s cílem je nahradit či si
je podrobit, pak proti nim budu nucen bojovat seč mi síly stačí.
Věříš, že ti na které jsi zaútočil, byli nevinní?
V okupační armádě nejsou žádní nevinní. Každý kdo kolonizuje země jiných, sdílí vinu.
Zaútočil jsi kvůli mediální odezvě a propagaci svého textu/ideálů?
Ne, útok je prostředek sám o sobě i se všemi jeho následky. Tento text a jeho mediální pokrytí je jen
bonus.
Plánuješ útok přežít?
Ano, ale smrt je vysoce pravděpodobná. Tyto situace jsou chaotické a nehledě na plánování je
doslova nemožné je mít plně pod kontrolou. Přežít preferuji už jen z toho důvodu, že bych rád dále
šířil mé ideály skrz média a jako vězeň vyčerpával státní zdroje.
Byl útok ze své podstaty „rasistický“?
Porodnost je přirozeně spojená s rasou, tudíž ano. V útoku byl rasový prvek.
Byl útok ze své podstaty „xenofobní“?
Nelze popírat, že porodnost je spojená i s kulturou a že okupanti s námi vedou válku civilizací. Můj
útok byl odpovědí. Žádný velký strach či nedůvěru k cizím lidem necítím.
Byl útok ze své podstaty „islamofobní“?
Islámské národy mají obzvlášť vysokou míru porodnosti, nehledě na jejich rasu či etnicitu, a v
tomto smyslu jsem tedy měl proti-islámskou motivaci. Stejně tak se jedná z mé strany o pomstu
islámu za více než 1300 let válek a ničení, které přinesl národům západu a ostatním lidem světa.
Byl útok ze své podstaty proti-imigrační?
Ano, naprosto bez pochyb. Proti imigraci a etnickému a kulturnímu nahrazení.
Šlo o útok proti (multikulturní) rozmanitosti?
Ne, nešlo o útok proti rozmanitosti ale naopak ve jménu rozmanitosti. Pro zajištění toho, že různé
národy zůstanou odlišné, jedinečné, nesmíšené a neomezované ve svém projevu etnické a kulturní
autonomie.
Pro zajištění toho, že národy světa zůstanou věrné svým tradicím a vírám, které se nerozředí a
nestanou mělkými kvůli korumpujícímu vlivu cizinců. Útok byl pro zajištění zachování krásy,

umění a tradice. Duha je podle mého krásná jen díky rozmanitosti svých mnoha barev. Smícháním
všech barev je však navždycky zničíme a výsledek bude všechno, jenom ne krásný.
Plánuješ zabíjet policisty nebo příslušníky jiných státních složek?
Ne. Policie na Novém Zélandu má celkově dobrý vztah s veřejností, a oproti některým evropským
zemím jako je Francie, Velká Británie nebo Norsko, zůstává věrná svým lidem. Pokud nebude
příslušník složek okupantského původu, pak se budu za každou cenu snažit jim neublížit.
Abych se vyhnul přijíždějícím složkám a situacím, ve kterých bych byl nucen jim uškodit, plánuji
rychle zaútočit a následně se z místa stáhnout.
V případě ozbrojeného střetu mám donkichotskou představu o tom, že zasahující příslušníky
zastraším, donutím se je vzdát zbraní a nebo, pokud to selže, budu alespoň cílit na nesmrtící místa
jako jsou vnější část stehen, ramena, lýtka, kolenní šlachy či hýždě, abych způsobil co nejmenší
možné poranění a zajistil co nejrychlejší uzdravení.
Jak dobře tohle půjde ve skutečnosti… To víte jen vy.
Pokud přežiješ, plánuješ jít k soudu?
Ano a prohlásím se za nevinného. Šlo o partyzánskou akci proti okupační síle a já jsem legitimním
a uniformovaným kombatantem.
Plánoval jsi zaútočit na jiné cíle?
Na mnoho. Pokud se něco dá říci o současném stavu západu, tak že žijeme v prostředí bohatém na
cíle – zrádce i nepřátele.
Byl/jsi „rasista“?
Dle definice, ano. Věřím totiž v rozdíly mezi lidskými rasami, které mají velký dopad na to, jak
formujeme naše společnosti. Taktéž věřím, že mezi tyto rasové odlišnosti patří i úroveň porodnosti a
že imigranti s vysokou porodností v našich zemích musí být vytlačeni, abychom zajistili přežití naší
rasy.
Tudíž ano, jsem rasista.
Byl/jsi „xenofob“?
Ne, nemám strach z žádné kultury. Jsem však ostražitý ohledně kultur, které nahrazují jiné za
pomoci vyšší porodnosti.
Byl/jsi „islamofob“?
Ne, nebojím se islámu. Obávám se však vysoké porodnosti, kterou s sebou přináší a která nahrazuje
lidi a víru.
Byl/jsi nacionalista?
Ano, považuji se za etno-nacionalistu11 – zdraví a blahobyt své rasy dávám nadevše ostatní.
Byl/jsi nacista?
Ne, opravdoví nacisté neexistují. V posledních více jak 60 letech nejsou politická nebo společenská
síla nikde na světe.
Byl/jsi anti-semita?
Ne. Žid žijící v Izraeli není můj nepřítel. Pokud se nesnaží podrývat či jinak škodit mým lidem.
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V orig. „ethno-nationalist“, tedy opak občanského nacionalismu – oproti francouzskému modelu se zde využívá modelu německého, kdy se
akcentuje národ jakožto genetický prvek lidí, sdílejících „krev“. Německý model se standardně využívá po celé střední Evropě včetně ČR .

Byl/jsi neonacista?
To je značně široká kategorie lidí a její definice je přinejlepším značně nejasná. Tudíž ne, nemyslím
si.
Byl/jsi konzervativec?
Ne, konzervativismus je převlečený korporativismus. Nechci s ním mít nic společného.
Byl/jsi křesťan?
To je složitá otázka.
Až budu vědět, řeknu ti.
Byl/jsi fašista?
Ano. Pro jednou, konečně, osoba nazvaná fašistou jím doopravdy je.
Jsem si jistý, že to budou novináři milovat.
Převážně souhlasím s postoji Sira Oswalda Mosleyho12 a považuji se za ekofašistu13.
Národ, který je mi z politicko-společenských hodnot nejbližší, je Čínská lidová republika14.
Je zde nějaká historická politická osobnost nebo strana, se kterou se ztotožňuješ?
Z historických osobností je mi názory nejblíže Sir Oswald Mosley.
Byl/jsi „homofob“?
Ne, jednoduše se zase tak moc o homosexuály nezajímám. Dokud jsou loajální vůči svému národu a
dávají jeho blahobytu nejvyšší důležitost, nemám s nimi problém.
Byl/jsi „pravičák“?
Záleží na definici, ale ano.
Byl/jsi „levičák“
Záleží na definici, ale ano.
Byl/jsi socialista?
Záleží na definici. Pracující, kteří vlastní výrobní prostředky? Záleží na tom, kdo jsou tito pracující
a na jejich úmyslech. Záleží také na úmyslech těch, kdo tyto prostředky momentálně vlastní. Stejně
tak záleží na tom, kdo přesně vlastní stát a jaké jsou i jeho úmysly.
Byl/jsi zastánce Donalda Trumpa?
Trumpa, jakožto symbolu obnovené bílé identity a společného cíle? Jistě. Jakožto politického
činitele a čelního představitele? Dobrý bože, ne.
Byl/jsi příznivce Brexitu?
Ano, avšak ne z důvodů které uvádí jeho oficiální politika. Pravdou je, že lidé si budou muset
nakonec připustit, že referendum nemělo moc co dělat s ekonomikou. Byla to ve skutečnosti ukázka
odporu Britů proti masové imigraci, kulturnímu nahrazení a globalizaci. A to je skvělá zpráva.
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Sir Oswald Mosley († 3. prosince 1980) anglický šlechtic, politik, proslulý jako vůdce britského fašismu.
Ekofašismus který uvádí BT není ten samý, který se využívá v našem jazyce pro hanlivé označování obzvláště horlivých ekologů. Tarrantův
ekofašismus je relativně novým modelem na ultra-pravicové scéně, který předpokládá totalitní systém s účelem ochrany národa, diktující
jednotlivcům oběti ve svých zájmech pro ochranu životního prostředí a přírody. Čerpá také z německé nacionálně-socialistické ideje "Krve a
půdy". Ideologii se v současnosti dostává značné popularity.
Uvést v jednom odstavci ekofašismus a Čínu, tedy nejhoršího znečišťovatele planety, je další ukázkou klasického „shitpostu“. Tomuto konkrétně
padla do pasti i některá česká média. Ze strany BT jde samozřejmě o ironii a cílenou mystifikaci.

Byl/jsi příznivce Front National?
Ne, je to občansko-nacionalistická strana slabošských boomerů15, kteří jsou naprosto neschopní
vytvořit opravdovou změnu a postrádají uskutečnitelný plán na záchranu jejich národa.
Nejsi sám imigrant, pokud žiješ na Novém Zélandu?
Ano a nyní to vypadá, že my imigranti tu děláme spousty problémů, že ano?
Ne, ve skutečnosti nejsem. Australan žijící na Novém Zélandu je v podstatě to samé, jako Rakušan
žijící v Bavorsku – takoví doopravdy nemohou etnicky nahradit místní lidi a nebo změnit národní
kulturu. Jde o to samé lidi a tu samou kulturu.
Jsi netolerantní?
Jistě. Tolerance a apatie jsou posledními ctnostmi umírajícího národa. Nic z toho nechci.
Jak jsi došel/získal/ověřoval své politické názory a přesvědčení?
Během velmi dlouhé doby a z mnoha zdrojů.
Odkud?
Z internetu, samozřejmě. Jinde pravdu nenajdete.
Je zde nějaká konkrétní osoba, která tě nejvíc zradikalizovala?16
Ano, ze všech nejvíc mě ovlivnila Candace Owensová. Z každého jejího projevu jsem byl doslova
omámen jejím rozhledem a postoji, které mne více a více utvrdily ve víru v násilí před jemností.
Některé její postoje však musím odmítnout, protože jsou i na mne příliš extrémní.
Naučily tě násilí a extrémismu počítačové hry, hudba, knihy a nebo filmy?17
Ano. Spyro the Dragon 3 mě naučil etno-nacionalismu. Fortnite ze mě vytrénovalo zabijáka a
naučilo mne tančit nad mrtvolami mých nepřátel.
Vždy jsi zastával tyto politické postoje?18
Ne. Když jsem byl mladý, byl jsem komunistou, pak anarchistou a nakonec libertariánem. Až po té
jsem se stal ekofašistou.
Koho považuješ za bělocha?
Ty, kdo jsou etnicky a kulturně evropští.
Koho považuješ za nebílého?
Ty, kdo nejsou etnicky a kulturně evropští.
Získal jsi své postoje od rodiny/přátel/společnosti apod.?
Ne. V mém okolí byli většinou lidé typicky australští, apatičtí a apolitičtí, kteří ukazovali politickou
iniciativu jen kolem práv zvířat, environmentalismu a daní.
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Baby boomers je označení lidí narozených během ekonomické prosperity v USA po 2. světové válce. Demografové do této generace počítají
ročníky 1946 až 1964. Této generaci je standardně ze strany levice i pravice vyčítána bezohlednost ke zdrojům, přírodnímu prostředí a celkový
přístup „po nás potopa“.
Čistý trolling ze strany BT. Candace Owens je americká afroamerická konzervativní politička a zastánkyně občanského nacionalismu, proti
kterém se Tarrant staví. Tarrant touto očividně absurdní zmínkou sleduje přinést tlak na Owensovou ze strany levicových médií a současně tím
snížit jejich důvěryhodnost tím, že neprohlédnou takto očividnou ironii. Nutno dodat, dle reakce amerických médií, se mu tento záměr naplno
podařil.
Další očividný „shitposting“. Spyro je počítačová hra pro předškolní děti, Fortnite pak jedna z nejpopulárnějších počítačových her pro
adolescenty.
Další příklad trollingu, kterým podlehla i média.

Považuješ se za vůdce?
Ne, jen za partyzána.
Měl jsi/máš kontakty na další partyzány/bojovníky za svobodu/etno-vojáky?
Podporuji mnoho těch, kdo se postavili proti etnické a kulturní genocidě. Luca Traini, Anders
Breivik, Dylan Roof, Anton Lundin Pettersson, Darren Osbourne a další.
Byl jsem v pouze krátkém kontaktu s Rytířem Breivikem, jehož bratři mi poskytli požehnání pro
mou misi.19
Byly tvé postoje ovlivněny ostatními útočníky?
Četl jsem spisky Dylana Roofa a mnoha dalších, ale jedinou opravdovou inspirací mi byl Rytíř
Breivik.
Pokud budeš odsouzen, očekáváš, že ve vězení už zůstaneš?
Ano, pokud tam nebudu zavražděn, propuštěn a nebo neuplyne dostatek času a nepřijde porážka
mých lidí. V takovém případě spáchám sebevraždu, spokojený s vědomím toho, že jsem udělal vše
co jsem mohl pro záchranu mé rasy před smrtí.
Proč věříš, že budeš z vězení propuštěn?
Nečekám, že budu jen propuštěn, ale že budu také oceněn Nobelovou cenou za mír. Stejně, jako jí
byl po vítězství a převzetí moci jeho lidmi, oceněn i terorista Nelson Mandela. Předpokládám, že
budu osvobozen po 27 letech věznění, tedy za stejný počet let a za stejný čin jako právě Mandela.
Proč se tolik staráš o Evropu? Nejsi snad Australan?
Austrálie, stejně jako zbytek evropských kolonií, je jednoduše odnoží Evropy a evropských lidí.
Jeden z prstů z ruky Evropy.
Náš jazyk a kultura jsou evropské. Mé politické postoje, filosofie a má identita jsou evropské. A co
je nejdůležitější, má krev je evropská.

2. Odpovědi mým lidem/podporovatelům
Jaké jsou tvé postoje?
Jsem etno-nacionalista a ekofašista. Věřím v etnickou autonomii všech národů se zaměřením na
ochranu přírody a přírodního řádu.
Koho následuješ?
Nikoho konkrétního. Podporuji však spousty skupin, nejsem však žádné členem.
Koho podporuješ?
Ty, kdo si přejí budoucnost pro bílé děti a zajištění existence našich lidí.
Jsi federál/agent mossadu/falešná vlajka/antifa/tajný policajt/glow in the dark/shill?20
Ne, ale další útočník jím klidně může být a tudíž je zdravý skepticismus na místě.
Nedovolte ale, aby se skepticismus přeměnil na paranoiu a nedovolil vám podporovat ty, kteří vám
přejí jen to dobré.
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BT zde dále rozvíjí svůj předchozí templářský shitpost.

20 „Glow in the dark“ vychází z internetového slangu „Glowing nigger“, tedy doslova „Svítící negr“. Označují se tak operativci a rozvědčíci
různých bezpečnostních složek a agentur. „Shill“ internetový slang pro člověka zaplaceného aby na internetových fórech šířil zadaný názor
nebo se cíl. Obojí jsou invektiva.

Co si přeješ?
Zajistit existenci našeho národa a budoucnost pro bílé děti. Chránit a uchovat přírodu a její řád.
K čemu nás chceš motivovat?
Plánujte, trénujte, tvořte spojenectví, vybavte se a pak konejte. Časy poddajnosti a politických
řešení dávno skončily.
Muži západu se znovu musí stát muži.
Je tento text kompletní soupiskou tvých postojů?
Bohužel není, měl jsem rozpracovaný mnohem delší text, zhruba na 240 stran, který se věnoval
mnoha otázkám do větší hloubky. Ve slabé chvilce bezuzdné sebekritiky jsem celý text smazal a
teprve dva týdny před samotným útokem začal psát znovu.
Zbylo mi jen trochu času na vypracování nového textu, tudíž jej nechávám hotový jen napůl.
Nechám však své skutky hovořit namísto něj.

3. Odpovědi pomlouvačům a těm, kdo nesouhlasí s mými
postoji/metodami
Nezpůsobí tvůj útok více škody než užitku?
Ne. Nemáme zatím žádné velké, úspěšné a vlivné hnutí a žádné vedoucí organizace, a tudíž
neexistuje žádná struktura, které by útokem šlo uškodit.
A co se týká toho, jak nás vidí veřejnost? Vnímali nás snad odlišně před a po útoku?
Nevyústí tvůj útok v zesílení hlasů volajících po odstranění práv na držení zbraní od bělochů
ve Spojených státech?
Ano, je to součástí plánu. Američané tvrdí, že budou bojovat za ochranu svých práv a ústavy a
jejich čas brzy nadejde.
Nevyústí tvůj útok v zesílení hlasů volajících po odstranění práv na držení zbraní na Novém
Zélandu?
Majitelé zbraní na Novém Zélandu jsou poraženecká, mizerná banda baby boomerů, která se vzdala
už před dlouhou dobou. Kdy naposledy získali více práv? Jejich porážka byla tak jako tak
neodvratná. Já jsem ji jen trochu akceleroval.
Dávno ztratili vlastní města, stačí se podívat na Auckland. To jsi čekal, že neztratí i svá práva?
Jsi bigotní, rasistický, xenofobní, islamofobní, nacistický fašista!21
A. Komplimenty na mě neplatí.
B. To není otázka.
C. Co jsi to o mě kurva řekl, ty malá děvko? Odpromoval jsem jako nejlepší ze třídy v Navy Seals a
účastnil jsem se tuny tajnejch zásahů proti al-Kájdě. Mám přes třista potvrzenejch zářezů. Jsem
trénovanej ve vedení gorilí války a jsem ten nejlepší sniper z celý armády USA. Jsi pro mě jenom
další cíl. Vymažu tě ze světa se zkurvenou přesností, jakou jsi nikdy na týhle planetě ještě neviděl,
to si kurva zapamatuj. To si myslíš, že ti projde o mě psát sračky na internetu? Zamysli se znovu ty
zmrde. Zatímco ti píšu, kontaktuju svoji tajnou síť špiónů napříč USA a tvoje IP se sleduje až k tobě
domů, takže se připrav na nářez ty sráči. Nářez, co vymaže to malý směšný hovno, kterýmu říkáš
svůj život. Jsi zkurveně mrtvej ty děcko. Budu kdekoliv a kdykoliv. Jenom holejma rukama tě
21

Následujícím blokem textu BT používá velice starou „copypastu“ (kopírovaný text) Navy Seals. Ta obsahuje schválně chybné, přestřelené a
přehnaně tvrďácké obraty, absurdní obsah a grandiózní výhružky. Vznikla před bezmála deseti lety v reakci na fenomén „internetových
tvrďáků“. Je to jeden z dalších shitpostů a není od věci dodat, že i na takto absurdní text některá média skočila – první informace z několika
televizních stanic v USA a Austrálii hovořily o tom, že útočník je „bývalým členem Navy Seals, který má přes 300 potvrzených zářezů“.

zvládnu zabít na 700 způsobů. Nejenom že jsem profesionálně trénovanej na boj zblízka, ale mám k
dispozici celej arzenál mariňáků Spojených států, kterej naplno využiju pro vymazání tvojí mizerný
prdele z tváře kontinentu, ty malej sráči. Kdybys jenom tušil, jakou nesvatou odezvu tvůj malej
„chytrej“ komentář vyvolá, tak bys radši držel svojí posranou hubu. Ale nemohl jsi to vědět a teď za
to budeš platit, ty zasranej idiote. Vyseru tolik zuřivosti, že se v ní utopíš. Jsi zkurveně mrtvej,
kloučku.
Demokracie je jediné řešení, proč se uchyluješ k síle?
Demokracie je vláda davu a té zase vládnou naši nepřátelé. Globální korporátní tisk, vzdělávací
systém (který dávno padl do rukou marxistů díky dlouhému pochodu institucemi22), stát (který
dávno prodal veškerou moc svým korporátním sponzorům), proti-bělošská mediální mašinérie, ty
všechny je kontrolují.
Nestrpte iluzi snadného a bezpečného demokratického vítězství.
Připravujte se na válku, násilí a nebezpečí. Na ztrátu, zápas a smrt.
Síla je jediná cesta k moci a k pravému vítězství.
Násilí není odpověď, proč používáš sílu?
Na světě neexistuje žádný národ, který nebyl založen a spravován násilím. Síla je moc. Historie je
dějinami moci. Násilí je moc a historický fakt. Prober se.
Proč si myslíš, že máš odpovědi na všechno?
Nemám, ale na něco mít mohu. Vezmi si z mých postojů co funguje a vyřaď, co nikoliv. Vítězství je
jediné, na čem záleží.
Proč se domníváš, že můžeš mluvit za celou skupinu?
Prezentuji mé osobní postoje a ideály a ty, kdo mě podporují. Někteří s nimi mohou souhlasit, jiní
ne.
Proč si myslíš že jsi Evropan a ne jen Australan?
Co jiného je Australan, než opilý Evropan? Vážně, Austrálie je evropská kolonie, konkrétně kolonie
britská a je tedy prodloužením Evropy.
Z čeho usuzuješ, že mezi lidskými rasami jsou rozdíly a že na těchto rozdílech záleží?
Výzkum a data. Haploskupiny, fenotypy a globální testování. Pravda bude odhalena.
Proč obviňuješ jen imigranty a ne kapitalisty?
Viním obojí a s obojím se plánuji vypořádat.
Proč útočit na imigranty, když „x“ jsou problém?
Protože se skupinou „x“ se dá vypořádat v budoucnu, ale imigranti s vysokou porodností nás ničí
právě teď a tady. Je otázkou přežití je zničit jako první.
Proč útočit jen na muslimy, když problém jsou všichni imigranti s vysokou porodností?
Z historických, společenských a statistických důvodů. Na západě jsou nejvíce nesnášenou skupinou
okupantů a útok na ně získá nejvíce podpory. Jsou také jednou z nejsilnější skupin, s vysokou
porodností, silnými in-group23 preferencemi a dobyvačnou vůlí.
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BT zde naráží na fenomén „dlouhého pochodu institucemi“ od marxistickému autora Antonia Gramsciho. Ten v této doktríně vytváří postup
pomalého a pozvolného ovládnutí mocenských institucí marxisty, který později proběhl napříč západním světem.
Sociologický pojem popisující preferenci vlastní skupiny lidí (národa, stejné víry apod.)

Proč se zaměřovat na imigraci a porodnost, když změna klimatu je obrovský problém?
Protože jde o jeden a ten samý problém. Přelidnění ničí životní prostředí a my, Evropané, jsme
jednou ze skupin, která svět nepřelidňuje. Vetřelci jsou ti, kdo přelidňují planetu. Zlikviduj vetřelce,
zbav se přelidnění a tím zachráníš životní prostředí.
Jestli věříš, že je třeba zvýšit bělošskou porodnost, proč jsi s tím nezačal sám a nezaložil
rodinu?
Protože pokud se nejprve nezbavíme vetřelců, tak nám naše vlastní porodnost bude k ničemu.
Nemáme takovou porodnost, abychom je mohli porazit v jejich vlastní hře. Ale ani bychom ji mít
neměli, protože by to bylo zničující pro přírodu a kulturu. Beru tedy řešení do svých rukou.
Nezpůsobil tvůj útok pouze zhoršení pohledu veřejnosti vůči etno-nacionalistům/lidí
vyznávajících rasovou autonomii?
Ne. Lidé rychle zapomenou na mou motivaci a zapamatují si pouze útok samotný. Nevěříte mi?
Můžete mi pak jistě říci, co motivovalo pachatele bombových útoků v Madridu?
Děti jsou vždy nevinné. Nemyslíš že jsi zrůda kvůli vraždě nevinného?
Děti vetřelců dětmi navždycky nezůstanou. Stanou se z nich dospělí, kteří se budou dále
reprodukovat a tvořit více a více okupantů pro nahrazení našich lidí. Vyrostou a budou volit proti
našim vlastním lidem, pro zájmy jejich lidí a jejich identity. Vyrostou a budou zabírat domovy
našich vlastních lidí, okupovat pozice moci, snižovat hodnotu majetku a ničit sociální důvěru.
Každý okupant kterého zabijete, jakéhokoliv věku, znamená minimálně o jedno budoucí dítě méně.
Nechali byste snad tento úkol na vašich dětech nebo vnoučatech? A nebo se ho raději zhostíte sami?

Část I.
Různým skupinám

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.
-Upravená verze básně “The Beginnings”
od Rudyarda Kiplinga24
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Pozn. překladatele: profesionální překlad básně do našeho jazyka (zatím) nemám k dispozici. Ponechal jsem tedy text v originálu.

Konzervaticům
Zeptejte se upřímně sami sebe, co se modernímu konzervativismu podařilo uchovat? Co vlastně
vůbec chce zachovat? Životní prostředí? Západní kulturu? Etnickou samostatnost, náboženství,
národ, rasu?
Nic se neuchovalo. Životní prostředí je industrializováno, ničeno a komodifikováno.
Západní kultura je trivializována, zlevňována do bezduché nicotné šmouhy. Jediné principy, které
na první pohled přežívají, je mýtus individuality, hodnota práce (produktivity pro blaho vašich
kapitalistických majitelů) a nedotknutelnost osobního vlastnictví (jako pojistka toho, že nikdo z nás
nedostane dobrý nápad si vzít nezasloužené bohatství od našich majitelů).
Etnická samostatnost? Zničena ve jménu levné pracovní síly. A tak zatímco možná na veřejnosti
protestují proti ilegální imigraci, v soukromí pak tlačí pro co nejvyšší migraci. Cokoliv pro snížení
ceny práce a produkce a pro plné kapsy zisků. Odstranili samostatnost a svrchovanost evropských
lidí kvůli chamtivosti po majetku a moci.
Náboženství? Co z něj zbývá? Prázdné kostely a plné obchoďáky? Drive-thru zpovědnice a rozvod
bez hříchu? Každá náboženská idea, která stála mezi bohatými a tvorbou více bohatství, byla
bagatelizována, marginalizována a v tichosti odstraněna. A to všechno jen kvůli tomu, aby si mohli
napakovat kapsy bez stížností a námitek.
Národ? Jaké národy máme k zachování? Na čem naše národy stojí? Nemáme žádnou sdílenou
kulturu, etnicitu, jazyk, hodnoty nebo přesvědčení. Dokud vlastní ten správný papír, každý může
být členem našeho národa. Nemusí se zde narodit, nemusí být naší rasy, nemusí umět náš jazyk,
znát naši kulturu a sdílet naše přesvědčení. Dokud jsou ochotní pracovat, poslouchejte
konzervativce jak křičí „pusťte je dovnitř!“ Pusťte je dovnitř, vydělat našim bohatým patronům na
druhou jachtu a pátou vilu!
Rasa? Vždyť na ni ani NEVĚŘÍ, nemají ani odvahu na to říct, že rasa existuje. A co je nejhorší, je
jim to jedno. Zisk, jen zisk samotný je řídí, vše ostatní je podružné. Idea rasové budoucnosti nebo
sdíleného osudu je pro ně tak cizí, jako společenská zodpovědnost.
Krom zisků korporací a stále většího a většího bohatství vrcholného 1%, které vykořisťuje ostatní,
nebylo zachováno vůbec nic.
Konzervativismus je mrtvý. Díky bohu. Teď jej pohřběme a přesuňme se k něčemu hodnotnému.
KONZERVATIVISMUS JE MRTVÝ, DÍKY BOHU.

Křesťanům25
“The people worthy of glory, the people blessed by God Our Lord, moan
and fall under the weight of these outrages and most shameful
humiliations. The race of the elect suffers outrageous persecutions, and
the impious race of the Saracens respects neither the virgins of the Lord
nor the colleges of priests. They run over the weak and the elderly, they
seize the children from their mothers so that they might forget, among the
barbarians, the name of God. That perverse nation profanes the
hospices ... The temple of the Lord is treated like a criminal and the
ornaments of the sanctuary are robbed.
“What more shall I say to you?
“We are disgraced, sons and brothers, who live in these days of calamities!
Can we look at the world in this century reproved by Heaven to witness
the desolation of the Holy City and remain in peace while it is so
oppressed? Is it not preferable to die in war rather than suffer any longer
so horrible a spectacle? Let us all weep for our faults that raise the divine
ire, yes, let us weep... But let not our tears be like the seed thrown into
the sand. Let the fire of our repentance raise up the Holy War and the
love of our brethren lead us into combat. Let our lives be stronger than
death to fight against the enemies of the Christian people.”
ZEPTEJTE SE SAMI SEBE, CO BY DĚLAL PAPEŽ URBAN II.?
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Pozn. překladatele: profesionální překlad projevu papeže Urbana II. do našeho jazyka (zatím) nemám k dispozici. Ponechal jsem tedy text v
originálu.

Antifě/Marxistům/Komunistům
Nechci vás přesvědčovat, nechci hledat vzájemné porozumění. Rovnostáři nikdy nemohou vyjít s
těmi, kdo věří v hierarchii. Nechci vás po mém boku a nechci se s vámi dělat o moc.
Chci vás v mém zaměřovači, chci cítit vaše krky pod podrážkou.
UVIDÍME SE NA ULICÍCH, PROTI-BĚLOŠSKÁ ŠPÍNO.

Turkům
Můžete žít v míru ve svých zemích a nebude vám hrozit žádné újmy.
Na východní straně Bosporu.
Pokud se ale pokusíte žít v evropských zemích, kdekoliv na západ od Bosporu, budeme vás zabíjet
a vyženeme vás z našich území jako šváby.
Vracíme se do Konstantinopole a zničíme tam každou mešitu a svrhneme každý minaret.
Hagia Sofia bude bez minaretů a Konstantinopol bude znovu právoplatně křesťanská.
PRCHEJTE DO SVÝCH ZEMÍ, DOKUD MÁTE ČAS.

Část II.
Všeobecné myšlenky a potencionální strategie
„Přijdu po jedné cestě a žádné jiné. Ne za pomoci existujících vlád, ne manévrováním skrze lobby,
parlamenty a kongresy. Přijdu díky tlaku nutnosti, který dorazí s obrovskou vlnou popularity ve
velkém probuzení evropského ducha.“
- Sir Oswald Mosley

Kdo je ve skutečnosti na vině?
Hlavní viníci jsme my samotní, evropští muži. Silní muži se nenechají etnicky nahrazovat, nedovolí
degradovat vlastní kulturu a nenechají umírat své národy. Slabí muži způsobili tuto situaci a je
potřeba silných mužů na to, aby se napravila.
DOKUD MÁ HAGIA SOFIA MINARETY, EVROPA NEMÁ ŽÁDNÉ MUŽE

Znásilňování evropských žen vetřelci
Mnozí z vás už slyšeli o znásilňování britských dívek okupační sílou. Nejhůře proslulým případem
je samozřejmě Rotherham26. Méně lidí však už ví, že tento případ je jenom vrcholek ledovce v
současném trendu sexuálního násilí páchaného barevnou verbeží.
Seznam článků na Wikipedii, týkající se těch nejznámějších případů znásilňování v Británii:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_child_sexual_exploitation_scandal
https://en.wikipedia.org/wiki/Aylesbury_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Banbury_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Derby_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Huddersfield_grooming_gang
https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Newcastle_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Doublet
https://en.wikipedia.org/wiki/Rochdale_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Peterborough_sex_abuse_case
https://en.wikipedia.org/wiki/Telford_child_sexual_exploitation_scandal
Tyto případy se však nestávají pouze ve Velké Británii, ale všude po celém západním světě. Jako
například tyto případy z Austrálie:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashfield_gang_rapes
https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_gang_rapes
Nebo dokonce Finska:
https://en.wikipedia.org/wiki/Oulu_child_sexual_exploitation_scandal
26

Přes pět let trvající případy únosů, znásilňování a sexuálního otroctví organizovaných přistěhovaleckými gangy, mezi oběťmi bylo přes 1400
britských dívek ve věkovém rozmezí mezi 11 až 16 lety.

Stejně tak šokující jsou případy veřejných sexuálních útoků a obtěžování páchané tímto invazivním
svinstvem, které se dějí napříč evropským světem. V Německu během novoročních oslav v Kolíně,
Hamburku, Dortmundu, Dusseldorfu, Stuttgartu a Bielefeldu. Seznam těchto událostí na Wikipedii:
https://en.wikipedia.org/wiki/2015%E2%80%9316_New_Year
%27s_Eve_sexual_assaults_in_Germany
Opravdový počet těchto útoků spáchaných napříč západním světem je neznámý a vzhledem k tomu,
že jak státy, média tak justiční systém spolupracují na skrývání těchto zrůdností, tak jistě též
podhodnocený. Motivuje je strach z toho, že pokud by se tyto skutky dostaly do veřejného
podvědomí, rozzuřilo by to původní obyvatelstvo Evropy a poškodilo obrázek naší nové
„multikulturní utopie“.
Na závěr bych rád vzkázal pachatelům těchto útoků a jejich rodinám – budete viset. Pokud vás
propustí, najdeme si vás a zabijeme. Dosáhneme na vás i ve vězení. Pokud budete tuto špínu
ukrývat, zabijeme vás také. Čeká vás smrt kvůli ponížení, které jste způsobili evropským lidem a
bolesti způsobené evropským ženám.
ZABIJTE SEXUÁLNÍ NÁSILNÍKY, OBĚSTE JEJICH RODINY

Rozmanitost je slabá
Proč se říká, že rozmanitost je naše největší síla? Zeptal se někdy vůbec někdo proč? Opakuje se to
do nekonečna jako mantra, „rozmanitost je naše největší síla, rozmanitost je naše největší síla,
rozmanitost je naše největší síla…“ Opakují to média, hlásají to politici, učitelé a celebrity. Nikdo
se však nehlásí k tomu vysvětlit vlastně proč.
Co dává národu sílu? A jak přesně rozmanitost zvyšuje onu sílu? Jaká část rozmanitosti? Na to
nikdo neumí odpovědět.
„Rozmanité“ národy z celého světa jsou mezitím centrem nekonečných společenských, politických,
náboženských a etnických konfliktů. Spojené státy jsou jedna z nejrozmanitějších zemí na planetě a
jsou jen kousek od toho se navzájem roztrhat. Brazílii kompletně rozděluje její rasová rozmanitost,
lidé spolu nevychází a vzájemně se separují a segregují kdykoliv je to možné. Jižní Afrika se se vší
svou „rozmanitostí“ se stává krvavou dírou, kde se proti sobě staví černí proti černým, černí proti
bílým, bílí proti černým, černí proti Indům – vždy etnikum proti etniku. Všichni proti všem.
Čím to je, že to, co dává západním národům sílu (rozmanitost), ji už nedává národům východu
(Číně, Japonsku, Tchaj-wanu , Jižní Koree)? Jak mohou být tak silní, jako například Čína, která je
na cestě k pozici nejdominantnějšího národa tohoto století, když naprosto postrádají rozmanitost?
Jak je možné, že jejich nerozmanitým národům se daří o tolik lépe v tolika metrikách, než našim
národům?
Rozmanitost není síla. Jednota, společné cíle, důvěra, tradice, nacionalismus a rasový nacionalismus
je to, co dává sílu. Všechno ostatní jsou jen prázdné fráze.
ROZMANITOST JE SLABOST, V JEDNOTĚ JE SÍLA.

Radikalizace západních mužů
Radikalizace mladých západních mužů je nejen neodvratná, ale také nevyhnutelná. Nikoho by
nemělo překvapit, že na všech kontinentech a v každém národě, se evropští muži v boji proti
sociálnímu a morálnímu úpadku jejich národů a proti pokračujícímu etnickému nahrazování, kloní k
radikálním ideám a metodám.
Radikální, prudká akce je žádoucí a potřebná odpověď proti pokusům o naši genocidu. Těmto
mužům a ženám nejsou vymývány mozky, nejsou manipulováni nebo korumpováni. Konečně
zahazují pásku přes oči a vidí opravdovou realitu světa a budoucnost vlastních lidí.
Pravdou je, že západ zabil ideu boha a ničím ji nenahradil. Jako náhradu přivedl dvě soupeřící
ideologie (komunismus a fašismus), nechal obě obě strany se navzájem zmasakrovat až do mrtvého
bodu a nakonec nechal korporacemi sponzorované kapitalisty roztrhat zbývající přeživší na kusy.
Výsledkem je společnost bez centrálních hodnot, cílů a vize budoucnosti. Společnost přebujelého
nihilismu, konzumerismu a individualismu ve kterém je každý jedinec soupeřem a práva jednotlivce
převyšují ideu zodpovědnosti. V tomto pekle je jedinec všechno a rasa je bezcenná, sloužící jen jako
cíl nonstop výsměchu či mocenská struktura na šplhání a nebo převracení.
Pravdou je, že tito muži se rychle stávají nejen světovou menšinou, ale i menšinou ve vlastních
zemích.
Pravdou je, že byli ponecháni osamoceni, individuality ve společnosti vzývající kult individualismu,
donucení odpovídat na příliv cizinců ze všech koutů světa. Jejich nepřátelé sdílejí odlišnou víru,
kulturu, tradici vyšší porodnosti, silnější důvěru a in-group preferenci, a v důsledky tedy daleko
silnější komunity.
Pravdou je, že se nečekalo, že se snad proti těmto nekončícím myriádám odhodlaných vetřelců,
někdy postaví. Čekalo se, že je uvítají, akceptují své vykořenění, přijmou ztrátu země jejich otců,
vlastní zbídačení a vlastní NAHRAZENÍ.
Tito muži však tuto smrt nepřijmou. Nepřijmou vyhlazení jejich lidí, kultury a svých samotných
duší.
Vidí všudypřítomný rozklad, porodnost ve volném pádu napříč celým západním světem. Vidí
miliony okupantů přistávajících na jejich březích, dobývajících jejich města bez jediného výstřelu.
Rozvrácené rodiny, drasticky narůstající rozvodovost – a to jen pokud se páry vůbec obtěžují se
vzít. Každoročně rostoucí počet sebevražd, už ne jen dospělých, ale i náctiletých a dokonce i dětí.
Ostatní si toho všimnou jen v případě, že si vezme život někdo z jejich idolů (zpěváků, sportovců,
herců). Drogy se užívají na všech úrovních společnosti a ve všech věkových skupinách. Vítán je
každý zdroj rozptýlení, úlevy a útěku od kultury nihilismu. Všudypřítomná urbanizace a
industrializace, nekonečně se rozrůstající města a zmenšující lesy. Naprosté vytržení člověka z
přírody má jasné následky. Pedofilní politici, pedofilní kněží a pedofilní popové hvězdy, ukazující
všem na odiv opravdovou zvrácenost naší doby. Umění a krása překroucené k nepoznání,
bauhausové obludnosti nahrazují secesní zázraky, bezduchá metropolitní architektura skla a oceli
nevyvěrající z žádné společnosti, kultury či národa, která patří všude a nikam. Sebevražedné
nihilistické popové ikony jako plod mrtvé kultury: Michael Jackson (sebe-nenávidějící se, sebeubližující si pedofil závislý na opioidech), Madonna (drogově závislý bezdětný degenerát, protikřesťanská děvka propagující rasové mísení), Kurt Cobain (drogově závislý, sebevražedný,
sebenenávistný a antisociální), Freddy Mercury (celoživotní krize identity, celoživotní bitva s

hedonismem a drogovou závislostí a nakonec úmrtí vinou sexuálního hedonismu) a to je jen několik
z nich. Prázdné školky a plná kasina, prázdné kostely a plné mešity, entropie rychlostí blesku.
Politici píší svá nařízení stejným inkoustem, jako psal Elagabalus27, uctívají vše co je cizí,
subverzivní a škodlivé.
A tak mladí muži a ženy vidí tento sebevražedný nihilismus a izolují se od něj. Izolují se od tohoto
mainstreamového, „multikulturního“, rovnostářského a individualistického šílenství a začnou hledat
spojence kdekoliv, kde je to možné, osobně i online. Shromažďují se, diskutují, zoufají si, taktizují,
debatují a plánují. Opovrhují slabostí, zesměšňují neschopnost, uctívají sílu. A právě v tomto
uctívání se radikalizují a nachází řešení.
Izolace a následná radikalizace je pak vnímána s překvapeným údivem. Každý, kdo alespoň trochu
však dával pozor, pak ví, že se k tomu už dlouho schylovalo. V moment, kdy korporátní a státní
média ztratila díky internetu svůj ocelový stisk ve tvorbě současného zeitgeistu, začala vzkvétat i
opravdová svoboda myšlení a svobodná diskuze. Overtonovo okno se neposunulo, nýbrž kompletně
vysklilo. Všechny možné ideje a přesvědčení se otevřely ke studiu, projednání a diskuzi.
Tato otevřená a často anonymní diskuze jim dovolila přístup k informacím mimo státní a korporátní
kontrolu, často úplně poprvé v jejich životech. Výsledek je jednoznačný. Lidé nacházejí cestu
domů. Nacházejí své lidi, své tradice. Vidí skrz lži o dějinách, skrz institucionalizované vymývání
mozků. A jsou rozzuření, povzbuzení a ano, radikalizovaní proti jejich degenerovaným
společnostem.
RADIKALIZACE JE RACIONÁLNÍ ODPOVĚDÍ NA DEGENERACI
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Římský císař známý svou posedlostí po cizích vírách, zvycích a tradicích.

Selhání integrace
Očekávat od imigrantů, že se snad integrují do dekadentní, umírající kultury je směšné. Kdo by se
dobrovolně vzdal své silné, dominantní a rostoucí kultury, aby mohl přijmout kulturu stárnoucí,
hnijící a degenerovanou? Jaká kultura by upoutala pozornost člověka? Ta se silnými tradicemi,
krásou, architekturou, uměním a prosperitou a nebo kultura úpadku, sebe-nenávisti, bezdětnosti,
nepořádku a nihilismu?
Každý rok se více a více imigrantů rozhodne si uchovat svou zdravou kulturu. Ještě názorněji
působí fakt, že se k nim přidávají i naši lidé. Dívají se mimo svou rozmělněnou a chátrající kulturu,
hledají smysl a vedení z cizích vnějších zdrojů.
Čím slabší se staneme, tím více imigrantů odmítne se k nám přidat a podílet se na kulturní
sebevraždě, kterou velebíme. Nikoho by to nemělo překvapovat.
NIKDO SE DOBROVOLNĚ NESPOJÍ S ROZKLADEM

Zelený nacionalismus je jediný opravdový nacionalismus
Bez přírody není žádný konzervativismus a bez environmentalismu není žádný nacionalismus. Naše
životní prostředí nás formovalo, stejně jako jej formujeme my. Z naší země jsme vzešli my i naše
kultura. Ochrana a udržování této země je stejně důležité, jako ochrana a udržování našich vlastních
ideálů a přesvědčení.
Až moc dlouho jsme dovolili levici přebírat environmentální hnutí pro jejich vlastní účely. Levice
kontrolovala veškerou diskuzi ohledně ochrany životního prostředí, zatímco současně skrz masovou
imigraci a nekontrolovanou urbanizaci, vedla kontinuální destrukci toho samého.
Levice ovládala veškerou diskuzi týkající se ochrany životního prostředí a současně jej ničila za
pomoci masové imigrace a nekontrolované urbanizace. Opravdové řešení neposkytla ani k
jednomu.
S nikdy nekončícím populačním růstem neexistuje žádná Zelená budoucnost. Ideální zelený svět
nemůže existovat ve světě se 100, 50 nebo i 10 miliardami lidí. Pokračující imigrace do Evropy je
environmentální válka, ničivá i pro přírodu samotnou.
Evropa budoucnosti není Evropou betonu, oceli, smogu a drátů, ale Evropou lesů, jezer, hor a luk.
Nebude místem, kde je angličtina defakto oficiálním jazykem, nýbrž místem, které cení každý
evropský jazyk, zvyk a tradice. Každý národ a každé etnikum bylo formováno svým prostředím.
Pokud máme chránit je, pak musíme chránit i jejich životní prostředí.
NENÍ ŽÁDNÉHO TRADICIONALISMU BEZ ENVIRONMENTALISMU

Zabíjejte exponované cíle
S hlavou vztyčenou, chodí volně napříč naší společností dobře známí nepřátelé našich národů a
rasy. Mají se za nedotknutelné. Brzy poznají, jak moc se mýlí. Zrádci zaslouží zrádcovskou smrt.
Tito lidé musí zaplatit za jejich nechutné zločiny na naší rase, nehledě na to jestli to bude trvat 3
roky a nebo 30 let.
Balíčky TATP připevněné na dron, EFP v sedlových taškách motorky, narazit do jejich konvoje
nákladním vozem plným cementu. Jakákoliv metoda, která těmto zrádcům zajistí jejich zaslouženou
odměnu je dobrá, a měla by být podpořena. Kde je vůle, je i cesta.
Merkelová, matka všeho proti-bílého a proti-německého, je na vrcholu toho seznamu. Jen málo lidí
spáchalo tolik škod a uspíšilo rasovou výměnu evropských lidí, jako ona.
Erdogan, vůdce jednoho z nejstarších nepřátel našeho lidu a největší islámské skupiny uvnitř
Evropy. Diktátor musí vykrvácet při návštěvě svých etnických vojáků, kteří v současnosti okupují
Evropu. Jeho smrt také vrazí klín mezi Evropany a turecké vetřelce na našich územích.
Odstraněním hlavního nepřítele Ruska se také oslabí Turecký vliv na region a destabilizuje a
rozlomí NATO.
Sadiq Khan, v době psaní tohoto textu primátor Londýna a symbol vykořenění a etnické výměny
britských lidí na britských ostrovech. Muslimský okupant z Pakistánu nyní figuruje jako
představitel občanů Londýna v samotném srdci Velké Británie. Jaký lepší důkaz bílé obrody, než je
odstranění tohoto vetřelce?
ZABIJTE ANGELU MERKELOVOU, ZABIJTE ERDOGANA, ZABIJTE SADIQA KHANA

Paradox rovnosti v rozmanité společnosti
Největší vtip z celé této donkichotské hlouposti o rozmanitosti je „rozmanitá ale rovná společnost“.
Rozmanitost je z principu proti rovnosti. Žádné odlišné věci nemohou být nikdy vyrovnané,
obzvlášť mezi lidmi. Neexistuje žádná stejná osoba, žádná identická dvojčata, krajané či pracující
uvnitř jedné třídy. Už vůbec ne ti odlišné rasy. Každý člověk má svou vlastní hodnotu – ne více, ne
méně.
Čím rozmanitější skupina je, tím méně rovnocenná bude. Rozmanitost je protikladem k rovnosti.
Jedno nemůže s druhým existovat.
ROZMANITOST JE NEROVNOCENNÁ, HIERARCHIE JSOU JISTÉ

Přítomnost je darem od předků
Vaši předkové se nelopotili, nekrváceli a neumírali ve jménu multikulturní rovnostářské společnosti.
Stavěli domy pro jejich vlastní děti, tvořili komunity ve kterých se má dařit jejich lidem a společně
budovali národy, aby jejich lidé přežili. Otročili za lepší budoucnost svých lidí. A dnes si na nás cizí
lidé ukazují prstem a hrozí pěstmi, kárají nás za lepší a bohatší životy v bohatějších zemích. Za toto
bohatství a prosperitu však zaplatili naši předkové potem a krví. Naše komfortní, privilegované a
prosperující životy nám darovali naši předkové s vírou, že se o jejich dílo budeme starat,
opečovávat a snad jej i rozšíříme. Tak, aby se jednoho dne i naše děti mohly těšit z plodů naší práce.
Musíme usilovat o vytvoření národa hodného našich předků tím, že našim lidem dáme ty co možná
nejlepší životy a národ, který jich je hodný. Národ který ctí své předky ale žije pro své potomky.
CTI SVÉ PŘEDKY ALE PRACUJ PRO SVÉ DĚTI

Vojáci bojují
Představa heroické války bez ztrát, bez selhání a bez větších neúspěchů je idealistická a naprosto
vyloučená. V bitvě o Vídeň roku 1683, jsme ztratili přes čtrnáct tisíc dobrých mužů. A to bylo
triumfální VÍTĚZSTVÍ. Věříš, že jsi snad lepší, než byli tito muži? Že si více zasluhuješ život? Že
jsi schopnější a odvážnější? Nejsi. Pokud oni mohli zemřít, můžeš i ty. Očekávej smrt, boj a ztráty,
na které nikdy nezapomeneš. Neočekávej, že přežiješ. Jediné, co bys měl očekávat, je opravdová
válka a smrt opravdového vojáka.
JAKO VOJÁK SE BÍT A JAKO VOJÁK I ZEMŘÍT

Nebezpečí okupantů
Pokud bys zabil šedesát ozbrojených okupantů, kteří prokázali záměr a vůli ublížit tvým lidem a
národu, byl bys oslavován jako hrdina, dekorován nejvyššími civilními poctami, promenádován v
médiích a před zbožňující veřejností. Zabij však šedesát neozbrojených okupantů, kteří prokázali
záměr a vůli ublížit tvým lidem a národu, a budeš považován za zrůdu, vlečen ulicemi,
zesměšňován, bude na tebe útočeno, tvá osoba očerněna na tisíc způsobů a nakonec odsouzen a
uvězněn do konce svého života.
A v tom je právě jádro problému. Neozbrojený okupant je pro naše lidi mnohem nebezpečnější, než
ten se zbraní. Proti ozbrojeným okupantům se umíme bránit, víme jak, máme potřebné schopnosti.
Máme vojáky a armádu. Ale neozbrojený okupant, s ním si rady nevíme. Nejsme schopní na něj
zaútočit a nevíme, jak se s ním smysluplně vypořádat.
Oba však usilují o zničení našeho národa, o vytlačení a nahrazení našich lidí. Oba usilují o zničení
naší kultury a národnosti. Ale pouze jeden z nich k tomu má i schopnosti a prokázal, že je v tom
efektivní.
NEOZBROJENÝ OKUPANT JE MNOHEM NEBEZPEČNĚJŠÍ, NEŽ TEN OZBROJENÝ

Bleskový pochod institucemi
Zatímco levicový pochod institucemi byl dlouhý a nakonec úspěšný, my musíme dosáhnout toho
samého, ale v mnohem kratším časovém období. Vinou hrozby etnického nahrazení a naší strašlivě
nízké porodnosti, nemáme pro získání pozic moci ani 150 a ani dokonce 50 let. Musíme se skutečně
vyšvihnout do politických, vojenských, soudních, vzdělávacích a ekonomických institucí a to do 25
let.
Nemůžeme si dovolit luxus stejného času, který měla levice. Musíme být připraveni brzy konat. To
znamená, že ti kdo mohou a nebo mají schopnosti se zakořenit v těchto institucích, vyšplhat co
nejvýše v mocenské hierarchii v co nejkratším čase, tak musí učinit. Jakmile přijde čas, musíte být
připraveni jednat.
BLITZ NA DOMINANTNÍ POZICE

Všechna opravdová hnutí jsou populistická
Ačkoliv samotné hnutí, alespoň ve svých počátcích, nepotřebuje mít podporu celé populace, později
však budeme potřebovat, aby se naši lidé přidali dobrovolně do naší nové společnosti. Musí být
ochotní a musí si přát stát se součástí nové budoucnosti, kterou dnes už v duchu vidíme. Neměli
bychom a nesmíme spoléhat na utlačování jako nástroj k tomu, aby se populace přizpůsobila
novému paradigmatu.
Našimi skutky a projevy jim ukážeme novou cestu. Takovou, která se soustředí na přírodu a
respektu k životnímu prostředí, tradicím, rodinám, právům pracujících a k osobní a rasové
zodpovědnosti. Musíme excelovat jak osobně, tak jako společnost.
Zatímco v počátcích můžeme používat černý humor a memes pro získání mladého obecenstva,
později budeme muset předvést realitu našich myšlenek a naše vážnější přání a úmysly pro
budoucnost. Nyní apelujme na vztek a černo-humorný charakter současnosti, ale časem budeme
muset ukázat vřelost a upřímnou lásku, kterou chováme pro naše lidi.
UKAŽ JIM CESTU VPŘED

Žádná ukrytá louka neexistuje
Není už kam utíkat. Otoč se a postav se nepříteli. Neexistuje ani jedno místo, kterých se nedotkla
chapadla výměnné migrace. Na celém západě neexistuje ani jedno místo, které je alespoň blízko
toho dosahovat na hladinu prosté reprodukce porodnosti, natožpak porodnosti indikující zdraví a
vitalitu.
Neexistuje žádná příjemná louka, na které bys mohl složit svoje znavené tělo, sklonit hlavu a
počkat, až vše přejde.
Nenajdeš úlevy na Islandu, v Polsku, na Novém Zélandu, v Argentině, na Ukrajině ani nikde jinde
na světě. Vím to, protože jsem jej procestoval.
A ani bys neměl chtít. Proč by sis měl užívat míru, když tvoji bratři v Evropě čelí jisté válce? Proč
bys neměl nic riskovat, když ostatní riskují vše? Proč by ostatní snad měli bojovat za tebe, když
sám nejsi ochotný bojovat?
Neutíkej pryč od boje, běž mu vstříc. Podívej se do srdce konfliktu a pochoduj do něj. Přinuť se do
služby. Dej všechno svým lidem.
PŘESTAŇ UTÍKAT, ZAČNI BOJOVAT

Emoce vládnou nad fakty
Přestaň se snažit přesvědčit veřejnost statistikami, grafy, tabulkami a počty. Jednoprocentní rozdíl
možná bude pro pár lidí něco znamenat, ale důvtipně řečený projev a nebo brilantně vytvořený
plakát přesvědčí mnohé.
Lidé jsou emocionální, pohánění a vedení emocemi. Hledáme emotivní vyjádření a zážitky.
Monotónní opakování faktů o imigraci a statistikách jednoduše masy znudí a odežene je od
vyčichlých a nudných řečníků, kteří je propagují.
Buď kreativní, expresivní, emocionální a nade vše zanícený. To promlouvá k lidem, spojuje a vede
je. Maluj, piš, zpívej, tancuj, recituj poezii. Sakra, tvoř, postuj a sdílej memes. Ty udělaly pro etnonacionalistické hnutí více, než jakýkoliv manifest.
Nade všechno, nebuď zapšklý, mírný a nudný. Jeb Bush28 nikoho taky neinspiroval.
NEBUĎ MÍRNÝ, BUĎ VÁŠNIVÝ
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Žádné zisky proti-bělošským podnikům
Už příliš dlouho zůstávají nepotrestáni ti, kdo vydělávají na dovozu levné pracovní síly.
Ekonomické elity, které si cpou kapsy zisky z našeho etnického nahrazení. Chamtiví bastardi, kteří
pro větší zisky a více moci očekávají, že nás mohou nahradit za rasy nižšího intelektu a zájmů. Za
zmatené a špinavé masy.
Brzy si uvědomí, že zrada rasy sebou nese následky. Následky, které na ně udeří tvrdě, rychle a
nemilosrdně. Pokud prchnou, budeme je pronásledovat, pokud se budou ukrývat, najdeme je. Pokud
se pokusí schovat se za stát, prorazíme skrz a dosáhneme na ně.
Pokud osoba, která vlastní a nebo kontroluje korporaci či podnik, podporuje a nebo dokonce přijme
masový dovoz nebílých pro nahrazení domácí evropských populací, pak tento zrádce musí být
zničen.
ZABIJ SVÉHO MÍSTNÍHO PROTI-BĚLOŠSKÉHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI

Odstraň jed, chraň své lidi
Dealeři jedů a toxinů mají volné pole působnosti pro šíření jejich zhoubných produktů, naprosto bez
kontroly a omezení ze strany zákonů a společnosti. Každý rok jsou v našich městech napříč celou
planetou tito degeneráti zodpovědní za desítky tisíc úmrtí.
Legální i ilegální drogoví dealeři jsou náš rasový nepřítel, který ruinuje zdraví, majetek, rodiny,
kulturu a budoucnost našich lidí. Tito kšeftaři se špínou jsou aktivní v každém národu a jednají bez
jakéhokoliv ohledu na následky, které budou mít na vlastní společnost.
Najdi kde se ve tvém městě vyskytují, naplánuj útok a znič je. Chraň své lidi a své děti. Staň se
protilátkou na jejich jed.
ZABIJ SVÉHO MÍSTNÍHO DROGOVÉHO DEALERA

Evropa pro Evropany
Okupanti musí být odstraněni z evropské půdy, nehledě na to odkud přišli. Cikáni, Afričané, Indové,
Turci, Semité a další. Pokud nejsou naši a přesto žijí v našich zemích, musí být odstraněni.
Kam se přesunou není naše záležitost a zodpovědnost. Naše země jim nepatří, mohou se vrátit do
svých vlastních zemí a nebo si najít domov jinde. Nebudou ale však okupovat naši půdu.
Nezáleží na tom, jak jsou odstraněni. Mírumilovně, silou, šťastně, násilně a nebo diplomaticky.
Musí však být odstraněni.
Dokud nebudou tito vetřelci repatriováni do jejich zemí původu, Evropa postrádá opravdovou
svrchovanost a suverenitu a kdokoliv, nehledě na jeho etnikum či víru, může nazývat Evropu jako
svou vlastní.
ODSTRAŇ OKUPANTY, ZNOVUZÍSKEJ EVROPU

Čekáš na signál, zatímco lidé čekají na TEBE
Zatímco ty čekáš na signál, na znamení, že někdo pozvedne kopí či zazvoní na poplach, tví vlastní
lidé čekají na TEBE. Ty jsi ten hlas, ty jsi ta výzva, ty držíš kopí, které má být vrženo na okupanty.
Přestaň čekat na to, až ti někdo jiný ukáže cestu vpřed. TY jsi cesta vpřed. Čekat, že někdo začne
bojovat je pitomost, protože to jsi TY, kdo s tím musí začít. Pokud tohle čtete, pak patříte mezi nové
vůdce, kteří dovedou naše lidi k vítězství, mezi vojáky bojující za budoucnost naší rasy. Lidé kteří
teď hovoří, dnes jednají a dnes bojují, jsou předvojem předvoje sil našich lidí.
Veď a lidé budou následovat. Ukaž jim sílu tvého přesvědčení, tvou pravdu a železnou sílu tvé vůle
a budou následovat.
TY ČEKÁŠ NA SIGNÁL, ZATÍMCO TVÍ LIDÉ ČEKAJÍ NA TEBE

Nikdy není dobré se stát menšinou
Na každém kontinentu a v každé zemi, ti kdo jsou menšinou, jsou utlačováni. Pokud se staneš
společenskou, politickou a nebo etnickou menšinou, pokaždé to skončí tvým utlačování.
Politickou menšinou, která ztratila přístup k většině moci a tedy i ztratila kontrolu nad zákony a
regulacemi, které definují veřejný život. Nebo zda-li jsi kulturní menšinou, která se ocitla
izolována, vyřazena a odstraněna z tvorby současného umění, protože zjistila, že umění je ve všech
jeho formách kontrolováno odlišným publikem, odlišnými lidmi s odlišnou historií, jinými ideály a
zkušenostmi.
Ti, narození do jazykové menšiny ví dobře, že každodenní konverzace jde mimo ně, masmédia je
izolují a zaměstnavatelé je odmítají, trpí každý den. Stejně jako jazyk samotné společnosti.
A nakonec ti, kdo se ocitnou součástí etnické nebo rasové menšiny, uvidí své vlastní geny mizet
vinou rasového míšení a kontaktem s rasami s odlišnou mírou porodnosti. Ti samí se navíc stanou
méně a méně zastoupení politicky i kulturně a nakonec cizinci ve vlastní zemi.
MENŠINY SE NIKDY NEMAJÍ DOBŘE, NESTAŇME SE JEDNOU Z NICH

Nedovol našim nepřátelům růst bez omezení
Když na zahradě najdeš hnízdo zmijí, ušetříš snad mladé? Dovolíš jim svobodně vyrůst, aby pak
jednoho dne mohly uštknout tvé dítě, které si bude hrát na vlastní zahradě? Ne. Vypálíš hnízdo a
pobiješ všechny zmije nehledě na jejich věk.
Nepřátelé našich dětí se rodí v našich zemích právě teď, zatímco čteš tento text. Ty samé děti se
jednoho dne stanou teenagery a později dospělými, kteří budou volit proti zájmům našich lidí,
praktikovat kulturní a náboženské zvyky okupantů, brát našim lidem zemi, práci, domy a nakonec
útočit a zabíjet naše děti.
Gram prevence má cenu kilogramu léků. Je důležité zabránit těmto nepřátelům dosáhnout
dospělosti a tím i jejich plného potenciálu. Proč nutit bojovat vlastní děti, když za ně můžeš bojovat
sám?
Jen minimum rodičů, nehledě na okolnosti a finanční pobídku, bude riskovat životy svých dětí.
Jakmile jim tedy ukážeme rizika, které sebou nese přivézt jejich potomstvo na naši půdu, začnou se
našim zemím vyhýbat.
Bude to ohavná práce, která poškodí samotnou duši. Věz ale, že je nutná a že každý okupant
kterého ušetříš, nehledě na věk, se jednoho dne stane nepřítelem, kterému budeš muset čelit. Lepší
je, když se jim postavíš už dnes, než nechat své potomky čelit jim v budoucnu.
NENECH ŽÁDNÉ HNÍZDO ZMIJÍ NEVYPÁLENÉ

Neopouštěj města. Směřuj do boje, ne od něj
Směrem k městům, ke konfliktu, běž směrem k nepříteli. Utíkat od něj je zbabělost. Venkov je už
náš, vždy byl. Lidé na venkově jsou stále tradiční, blíže k přírodě, podporují své lidi.
Boj čeká ve městech, kde se nahromadili okupanti a marxisté otrávili instituce. Kde sídlí zrádcovská
média a korporace a kde mají domovy proti-bělošští politici a neziskovky.
Vpadni do měst, obsaď je, bojuj na ulicích. Města jsou ekonomická, kulturní, etnická a justiční
bojiště našich lidí a na nich my budeme vést naši válku.
Venkov může počkat, města tě potřebují, naši mladí tě potřebují. Neber ohledy na to, jak se můžeš
cítit ve znečištěných městech, nacpaný do malého bytu v městských rozvalinách, donucený žít mezi
kulturní špínou, daleko od pro člověka přirozeného prostředí. Je to totiž právě zde, kde se rozhodne
o naší budoucnosti a kde se povede bitva o budoucnost našich lidí.
PŘEVEZMI MĚSTA, PŘEVEZMI SVÉ DĚDICTVÍ

Podporuj bratrské národy
Když se jedna země pohne správným směrem, pohneš se s ní. Podpoříš je finančně, společensky i
fyzicky. Nepřátelům se může podařit zdiskreditovat jedno malé hnutí z jedné země, ale když se
Evropané ze všech zemí a kontinentů budou moci spolehnout a opřít o své bratry, nebudou moci nás
napadnout všechny najednou.
Takové hnutí může začít v Polsku, Rakousku, Francii, Argentině, Austrálii, Kanadě a nebo dokonce
třeba Venezuele. Jakmile se tak stane, buď připraven naplno všemi prostředky a plnou vahou
podpořit své lidi.
Podporuj je ekonomicky, daruj peníze pro věc, nakupuj produkty od svých lidí, poskytuj jako
dobrovolník své zdroje a práci.
Podporuj je společensky, podpoř jejich politiku a útoč na ty, kdo ji budou znevažovat. Vyjádři jim
podporu na sociálních sítích a v každodenním hovoru. Zajisti, aby lidé na internetu věděli, že
všechny evropské národy je podporují.
Podporuj je politicky, vyjádři podporu jejich lídrům, ideálům a členům. Lobbuj za ně u těch, co jsou
u moci, protestuj před ambasádami těch zemí, které je nepodporují a pokud je potřeba, útoč na ně.
Vol jen ty politiky, kteří prokáží podporu tvému bratrskému národu.
Podporuj je fyzicky, buď připraven vyrazit do ulic. Posílej jim zbraně a střelivo, útoč na jejich
nepřátele. Pokud na ně média nebo stát ve tvé zemi zaútočí, znič korporace a zrádcovské politiky,
kteří za to jsou zodpovědní. Fyzická síla je nejvyšší forma podpory.
POCHODUJME JAKO JEDEN, PLNOU PODPORU BRATRSKÝM NÁRODŮM

Přijmi smrt, přivítej zlou pověst
Smrt je jistá. Můžeš padnout ve službě nějaké velké křížové výpravy a nebo tiše zesnout v nějakém
hospicu. Tak jako tak, zemřeš.
Záleží však na tvých skutcích během té krátké doby mezi narozením a smrtí. Hodnotu tvého života
neurčuje jeho délka, ale váha tvých činů.
Zeptej se teď sám sebe, jsi snad ochotný se ulít ze svých rasových povinností? Ukázat záda svým
lidem? Ignorovat jejich zánik? Všechno v naději klidné smrti?
Přijmi smrt. Je tak jistá, jako západ slunce při večeru. Jen když přivítáš smrt, jediné, nad čím
zůstane strach, bude nečinnost.
Přivítej zlou pověst: nepřátelé našich lidí tě budou obléhat ze všech stran. Média tě vylíčí jako
zloducha, globalistické síly jako kriminálníka a zrádce, vlastní lidé jako nepřítele. Dokud nebude
dosaženo vítězství, budeš zahanben a potupen. Přijmi to s úsměvem.
PŘIJMI SMRT, PŘIVÍTEJ ZLOU POVĚST, DOSÁHNI VÍTĚZSTVÍ

Počty nejsou všechno
V roce 2019 žije nejvyšší počet lidí naší rasy v celé historii (mezi 760 až 980 miliony, dle definice),
ale ztrácíme kvůli etnickému nahrazování i naše nejmenší města.
Počty nejsou všechno, deset lvů má cenu tisíce ovcí. Naše vlastní země neztrácíme kvůli vlastním
malým počtům, chudobě nebo malé vojenské síle. Na vině je nedostatek vůle.
Pokud bychom se proto jako rasa rozhodli, mohli bychom deportovat a nebo jinak odstranit celou
populaci okupujících ne-evropanů během jednoho týdne. Máme schopnosti, potřebujeme jen vůli.
Zaměřovat se na navyšování naší populace, ekonomický zisk a nebo posilování vojenské moci,
zatímco máme dostatek lidí, bohatství i vojenské síly, ukazuje pouze na zdržovací taktiku,
rozšiřovanou jen muži příliš zbabělými na to konat.
Tito by zdržovali a odkládali jakoukoliv akci donekonečna, dokud by to za ně neudělali jiní,
odvážnější muži. Všechno, jen aby nemuseli nést žádné osobní riziko nebo snad dokonce sami
bojovat.
Ignoruj věčné kritiky a chytráky, kteří budou vždy opakovat: „Teď ne! Počkej! Ještě ne! Mohli
bychom přijít k újmě!“ protože pro ně čas nikdy nenadejde a jejich odvaha nikdy nevykvete.
NEJLEPŠÍ ČAS PRO ÚTOK BYL VČERA, DRUHÝ NEJLEPŠÍ ČAS JE PRÁVĚ TEĎ

Porodnost musí být za každou cenu vyřešena
I kdyby byli všichni okupanti zítra deportováni a všem zrádcům by se dostalo zaslouženého, stále
bychom žili na vypůjčený čas.
Nehledě na to, zda to bude trvat deset a nebo tisíc let, dokud čelíme porodnosti, která nezajistí ani
obnovování našich počtů, pak naši lidé vymírají.
Dokud si dovolíme mít katastrofálně nízkou porodnost, tak budeme stárnout a slábnout, ubývat a
budeme se blížit opravdové smrti.
Nejedná se o problém, kterému čelí jen naše národy, ale i mnoho dalších po celém světě. Národy
Asie, Evropy a Amerik čelí této katastrofě společně. Trpíme odlišným stadiem, ale všichni cítíme
tlak.
Opravdovou otázkou je, jak k tomu mohlo dojít? A jak to můžeme zastavit? Jediné národy, které dle
všeho takové problémy netrápí, jsou ty se silnými tradicemi, genderovými a společenskými
normami, národy chudé a pobožné, a většinou kombinace výše uvedených. To by nám mělo dát
indicii, kde se skrývá jádro problému.
Jak to můžeme napravit? Problém je komplikovaný, mnohem komplikovanější a náročnější na
opravu, než otázka etnického nahrazení. Je dost pravděpodobné, že pro jeho vyřešení bude potřeba
vytvořit nové společnosti s mnohem větším akcentem na rodinné hodnoty, genderové a sociální
normy, na hodnotu a důležitost přírody, kultury a rasy.
BEZ DĚTÍ NENÍ ŽÁDNÁ BUDOUCNOST

Demokratické řešení neexistuje
Teď a tady pochop, že žádné demokratické řešení není. Jakýkoliv pokus o vyřešení etnické náhrady
volbami se nejprve střetne s výsměchem, následně opovržením a nakonec se silou.
Demokratická spása není nic jiného, než naivní fantazie - čím více nepřátel bude žít v našich
zemích, ať už za přispění masové imigrace nebo porodnosti okupantů, tím více se bude vzdalovat
do říše nemožného.
Světová média proti tobě budou štvát, vzdělávací systém našich vládců, finanční moc světových
korporací, armáda a legislativní moc UN, EU a NATO samotné, budou proti tobě. Dokonce i tví
vlastní, zkorumpovaní duchovní, budou využiti proti tobě.
Demokracie je vláda davu a tomu zase vládnou naši nepřátelé. Globální korporátní tisk, vzdělávací
systém (který dávno padl do rukou marxistů díky dlouhému pochodu institucemi), stát (který dávno
prodal moc svým korporátním sponzorům), proti-bělošská mediální mašinérie – ty všechny je
kontrolují.
Nestrp dále klam demokratického vítězství. Připravuj se na válku, násilí, risk, ztrátu a boj – to je
jediná cesta k Vítězství.
VOLIT ZNAMENÁ VLÁDU DAVU, VLÁDA DAVU ZNAMENÁ VLÁDU MÉDIÍ A VLÁDA
MÉDIÍ JE VLÁDA KORPORACÍ

Neziskovky jsou přímo zodpovědné za genocidu evropských národů
Zodpovědní vůči nikomu a skrývající své pravé úmysly za pseudo-náboženskou fasádou,
neziskovky dováží ve svých plavidlech k evropským břehům nekonečnou armádu připravenou
loupit, znásilňovat a etnicky nahrazovat evropské národy.
Mezitím sužují, podvádí a rozdmýchávají pocity viny, aby donutili Evropany, aby sponzorovali
svými těžce vydělanými penězi své vlastní etnicko-kulturní soupeře, z nichž mnozí mají v hlavě jen
záměr dobytí Evropy a zničení evropských lidí.
Obírat nás o majetek a prosperitu za účelem vyživování a rozvoje našich vlastních kulturní soupeřů
je aktem civilizačního terorismu, vedoucího ke snížení úrovně a životních podmínek našich
vlastních lidí ve prospěch těch, kteří nás nenávidí.
Velice často také ty to neziskovky skrývají své opravdové úmysly za fasádu pobožnosti. Jakmile
však důsledně prostuduješ jejich vedení a ty, kdo je řídí, často zjistíš, že jsou od opravdové víry
velmi daleko a ve skutečnosti jde o ateistické kulturní marxisty, zneužívající důvěru naivních
evropských křesťanů pro financování jejich pokusů o třídní a rasovou válku.
Tyto neziskovky jsou moderními kupčíky v chrámu a stejně tak musí být vypráskáni, ať už hlasem
nebo bičem.
Mnohé to možná nepotěší, ale pravdou zůstává, že tito lidé jsou přímo zodpovědní za současnou
invazi a drancování Evropy a jejich zrádcovství těžce poškodilo evropské vyhlídky.
Zlikviduj zrádcovské neziskovy, pobij jejich vedení, vypal jejich budovy, podnikni bombové útoky
na jejich lodě, strhávej jejich plakáty a znič jejich členstvo. Vyžeň je z našich zemí a dej jim to, co si
zrádci zaslouží: smrt.
NEZISKOVKY JSOU ZRÁDCOVSKÉ ORGANIZACE

Pokud prohraješ, historie o tobě bude psát jako o zrůdě, nehledě na
tvé postupy. Nejprve zvítěz a později sepiš narativ.
Historii píší vítězové a dějepisci kontrolují kulturní klima současnosti.
Nehledě na to, jak jsi se choval při své porážce, zda hrdinsky, zbaběle, násilně, mírumilovně,
ctnostně a nebo zločinně, pokud jsou to tví nepřátelé, kdo píše historii, budeš vylíčen jako ďábel.
Neobtěžuj se způsoby, kterými je vítězství dosaženo. Tváří v tvář etnické genocidě jsou všechny
metody povoleny a morálka mlhavá.
Zvítěz a později sepiš příběh. Skutek, nad kterého morálkou dnes pochybuješ, budou tví lidé v
budoucnosti obdivovat a oslavovat v knihách dějepisu.
BUDEŠ CTĚN, ALE POUZE KDYŽ VYHRAJEŠ

Když se může stát Němcem, Britem či Francouzem kdokoliv, pak být
Evropanem doopravdy ztratilo jakýkoliv význam
Nepleťme se, eroze lokálních a národních identit není pouhou náhodou. Jde o organizovanou a
cílenou snahu proti Evropanům.
Představa, že Francouz nemusí hovořit Francouzsky, sdílet kulturu, věřit ve stejného boha a
dokonce nebýt ani etnicky Francouzem, je extrémně absurdní. Jde o útok na samotný francouzský
národ a o strategii vytvořenou pro zničení národní, kulturní, jazykové a etnické jednoty.
Tato taktika není nasazena jen proti Francouzům, ale proti všem národům Evropy, efektivně
poškozující samotné jádro národních identit a narušující všechny vazby, na kterých je úspěšný a
sjednocený národ postaven.
Maročan se nikdy nestane Estoncem, stejně jako se Estonec nikdy nestane Maročanem. Jsou odlišní
kulturně, etnicky a RASOVĚ. Právě tyto odlišnosti dělají záměnu jedné etnické skupiny za jinou
nemožnou.
Představa, že vše co je třeba pro to, aby se Číňan stal Němcem, je aby se narodil na německé půdě,
je úplně stejně šílená, jako že když se Němec narodí na Marsu, stane se marťanem.
Evropa je Evropou jen díky svému genetickému, kulturnímu a lingvistickému dědictví. Dokud jsou
ne-evropané považování za Evropany, pak žádná Evropa neexistuje.
HODNOTA EVROPY JE V JEJÍCH LIDECH

Nečekej s ČINY, až odejdou baby boomeři. Až odejdou, měli bychom
už slavit naše VÍTĚZSTVÍ
Mnozí chápou, že opravdová příčina proč se mnohé statistiky naší etnické výměny ještě nesrovnaly
s realitou, je fakt, že čísla jsou uměle držena generací baby boomers.
Jak odchází, nastává rapidní a očividná změna v demografickém složení našich národů, a to jak
statistická, tak společenská. Tato rychlá změna sebou přinese krizi v podobě důkazu o realitě naší
hrozící etnické výměny, očividné pro všechny, včetně dosavadních odpůrců. Na tento moment se
však nelze spoléhat jako na počátek vzpoury. Musí být využit jako finální energický tah k eskalaci a
finalizaci našeho uchopení moci.
Pokud budeme čekat do let mezi 2028-2038, kdy začne většina baby boomerů odcházet, bude to
příliš pozdě. V této době budou už, vinou jak masové imigrace a vysoké porodnosti, počty
neevropských okupantů narostlé do enormních rozměrů.
Spoléhat se na tuto časovou periodu sebou současně nese druhé obrovské riziko zranitelnost vůči
cizí invazi, vedenou s největší pravděpodobností z východu, specificky z Číny, Turecka nebo Indie
či jakékoliv kombinaci těchto tří. Toto období také koliduje s dobou, kdy naši potencionální
východní nepřátelé budou dosahovat maxima své moci. Nemůžeme si dovolit vést chaotickou,
existenční občanskou válku, zatímco naše rivalské národy budou na vrcholu své dominance. Riziko
je příliš velké.
Zaútočíme co nejdříve a plnou silou, zajistíme stabilitu a přejdeme do obrany, zatímco budou
boomeři odcházet. Ne po jejich odchodu, ne při něm.
VÍTĚZSTVÍ NEMŮŽE POČKAT, TVÍ LIDÉ TĚ POTŘEBUJÍ TEĎ

Odkud povstávají velcí vůdci
Muži a ženy, které společnost potřebuje při krizi, jsou vytvořeni vyšším společenským úmyslem.
Povstávají ze svého prostředí, svého lidu, náhle se zjevující, jako kdyby snad čekali na správný
moment. Ani se tak nerodí, jakož jsou spíše dílem smýšlení a přání jejich okolí.
Tito vůdci budou vzorným ideálem našich lidí, ctnostní, neúplatní, pronášející pravdu, která bude
rezonovat celou tvou duší.
AŽ JE UVIDÍŠ, AŽ JE USLYŠÍŠ – POZNÁŠ JE. PROTOŽE ONI JSOU TY A TY JSI ONI

Nic nedělej, nic nevyhraješ, nic nezískáš
Nečinnost vede k jisté porážce. Pohodlným sezením doma, relaxací, psaním na internetu,
sledováním fotbalu a čekáním, až ti vítězství snese k nohoum, ničeho nedosáhneš.
Nic nečekej, pokud nepodstoupíš monumentální úsilí a extrémní riziko.
Nemůžeš od druhých chtít, aby riskovali za tebe, stejně jako by sis neměl přát, aby druzí za tebe
vykonávali práci, kterou sám dělat nechceš.
Jedinou možností pro opravdové muže a ženy Evropy je naplno vší silou usilovat o vítězství. Nic
jiného nebude fungovat. Nic jiného nestačí. Vše ostatní je nepřijatelné a nečestné.
Možná by ses snad mohl vzdát, zaklepat, lehnout si a políbit boty okupantů a modlit se, aby tě
nechali alespoň chvíli žít v pohodlí.
Ale neuděláš to. Nemůžeš. Ne pokud znáš to, co znám já a chceš to, co chceme my.
Budeš riskovat, bojovat, strádat, usilovat, klopýtat, padat, plazit se, útočit a potit se. Vše ve jménu
vítězství. Protože nemůžeš přijmout cokoliv menšího.
S RIZIKEM PŘICHÁZÍ MOŽNOSTI, S MOŽNOSTMI PŘICHÁZÍ PŘÍLEŽITOST PRO
VÍTĚZSTVÍ

Destabilizace a akcelerace: vítězná taktika
Opravdová změna, kterou potřebujeme, vyvstává pouze z velkého ohně krize. Pomalá postupná
změna nikdy vítězství nedosáhne.
Stabilita a pohodlí jsou nepřátelé revoluční změny.
A tedy musíme společnosti odebrat pohodlí a destabilizovat ji kdekoliv to bude možné.
Politický kandidát, který si klade za cíl udržet status quo, či plánuje uvést jen minimální změny (i
třeba pro naši věc) je ve výsledku bezúčelný nebo dokonce škodlivý. Revoluční změna je nezbytně
nutná.
Je mnohem vhodnější povzbuzovat radikální, násilné změny nehledě na jejich původ. Jen v časech
radikálních kroků a společenského nepohodlí mohou nastat velké a významné změny.
Tyto bouřlivé časy mohou být nastoleny za pomoci akce. Například volbou politických kandidátů,
kteří chtějí radikálně změnit nebo alespoň vyzvat zavedený systém, radikalizací veřejné diskuze
podporou, útočením, haněním, radikalizací a zveličováním všech společenských konfliktů a útoky
či dokonce atentáty na slabší a nebo méně radikální vůdce/influencery na všech stranách
společenského spektra.
Volbou radikálního kandidáta, který je protikladem k tvým hodnotám a vyvolává tím neklid a
rozhořčení mezi tvými lidmi, je pro naši věc mnohem lepší, než volit umírněného politického
kandidáta, který postrádá schopnost nebo vůli začít radikální změnu.
Zaplň veřejný prostor agitací ve prospěch radikálních pozic, nehledě na to, zda jsou tvé či ne.
Vyvolávej konflikt. Vylep plakáty volající po zavedení práva Šaría poblíž veřejného parku. Příští
týden je přelep plakáty volajícími po vyhnání všech imigrantů. Opakuj v každé oblasti veřejného
života, dokud nenastane krize.
Destabilizuj, abys poté mohl převzít kontrolu. Pokud chceme radikálně a fundamentálně změnit
společnost, musíme ji radikalizovat jak jen to bude možné.
NEBOJ SE ZMĚNY, MY JSME ZMĚNA

Globalizovaný kapitalistický trh je nepřítelem rasové autonomie
Pokud má být zajištěna etnocentrická evropská budoucnost, pak musíme všemi prostředky
odrazovat od globálních svobodných trhů a výměny zboží.
Společnost morální a zodpovědná vůči životnímu prostředí nebude nikdy schopná ekonomicky
konkurovat společnosti založené na zvyšující se industrializaci, urbanizaci, objemu výroby a
navyšování populace. Levnější pracovní síla a bezohlednost vůči životnímu prostředí vždy povede k
levnějšímu zboží vyprodukovaném za menšího úsilí a nevyhnutelně tedy i k nadvládě nad trhem.
Evropa přírody, kultury a obnovitelného stylu života nebude schopná soupeřit na globálním trhu.
Globálnímu trhu tedy nemůže být nikdy dovoleno soupeřit v novém evropském trhu.
Nezbytným pilířem Nové evropské zóny (nového západního světa) je zákaz dovozu všeho zboží
vyprodukovaného mimo její území.
Zboží vyrobené bez ohledů na přírodu, důstojnost pracujících, trvající kulturu a nebo budoucnost
bílé civilizace, by nemělo být nikdy dovoleno v novém, morálně a eticky zaměřeném, evropském
trhu.
LEVNÁ PRACOVNÍ SÍLA A VŠEPOŽÍRAJÍCÍ PRŮMYSL NEJSOU IDEÁLEM, ZABLOKUJ
DOVOZ CIZÍHO ZBOŽÍ NA BÍLÉ TRHY

Zlom vaz levné pracovní síle
Nebuď na pochybách, hlavní hybná síla pro masový dovoz imigrantů do Evropy je poptávka a
požadavek po levné pracovní síle. Nic nepohání invazi a nepotřebuje být poraženo tak, jako
chamtivost, která vyžaduje levné pracovní síly.
Zlom jí vaz, jakýmkoliv způsobem zvládneš.
Ať už podporou a snahou o vyšší minimální mzdu; podporou hlubší integrace odborů; zvyšováním
porodnosti a tedy i snižováním potřeby pro dovoz pracovní síly; zlepšováním práv pracujících,
agitací za automatizaci či vyšší industrializace práce a jakékoliv další dostupné taktiky.
Je třeba bojovat proti chamtivosti a potřebě vlastníků kapitálu pro stále zvyšující zisky a nakonec je
i jednou zlomit.
LEVNÁ PRÁCE JE OTROCKÁ PRÁCE, ODMÍTEJ DOVOZ MODERNÍCH OTROKŮ

Tavící kotel přetýká
Vyvolání občanské války v tzv. „tavícím kotli“, jak se říká Spojeným státům, by mělo být jedním z
hlavních cílů po cestě ke svrhnutí světové mocenské struktury a převládající západní egalitářské,
individualistické a globalistické kultury.
Nikde jinde na světě není kult jedince praktikován tak dlouho a až s náboženskou zaníceností, jako
ve Spojených státech.
Je pro nás štěstím, že se nám plody tohoto nekulturního, bezrasového a bezbožného programu,
ukazují sami.
Spojené státy americké jsou v nepokoji. Více, než kdykoliv předtím ve své historii. Státy se mezi
sebou nenávidí, volební systém je pod útokem na každém kroku a rasy si jdou navzájem po krku.
Nad tím vším sedí systém dvou politických stran, rozpolcený dle rasových, sociálních, kulturních,
jazykových a třídních čar.
Výsledkem je národ uvězněný v mrtvém bodu, neschopný reagovat na velké změny a zavázat se k
velkým projektům. Politicko-společenský pat, který činí jakýkoliv pokrok nemožný.
Deset tisíc tun těžký balvan demografické změny se mezatím valí stále kupředu a získává na
rychlosti, drtící vše po cestě. Americká bílá populace si nakonec uvědomí pravdu o situaci, ve které
se nachází a vypukne válka. V Texasu již brzy dosáhne výměna bělochů svého vrcholu a s ní se k
politické i společenské moci dostanou nebílí. Jakmile tato situace nastane, volební systém bude
těžce nakloněný výhře demokratické strany během každých nadcházejících voleb.
Po jednom nebo dvou volebních cyklech, které skončí drtivým a jistým vítězstvím Demokratů, si
zbývající voliči druhé strany a zbytek bělochů bez vymytých mozků jasně uvědomí nedosažitelnost
diplomatického nebo politického vítězství.
Během krátké doby se rozšíří masové politické a rasové násilí. A do tohoto bouřlivého konfliktu
zasáhneme my, jakožto silná, sjednocená, etnicky a kulturně zaměřená, pro-bílá a pro-evropská
skupina, která poskytne vše, co průměrná bílá rodina potřebuje. S takto posílenými počty a
sjednocenými silami, kompletní kontrola Spojených států je možná. Nadevšecko, buďte připraveni
na násilí a jakmile nadejde čas, udeřte rychle a tvrdě.
MÝTUS TAVÍCÍHO KOTLE MUSÍ SKONČIT A S NÍM I MÝTUS ROVNOSTÁŘSKÉHO
NÁRODA

Žádné daně proti-bělošským státům
Dokud naše národy nevedou muži a ženy věrní naší věci,je nutno považovat daně za krádež a
odmítnutí je platit, za projev rasové loajality. Je naprosto nesmyslné odevzdávat jmění, které sis
vydělal vlastní prací, osobě či skupině, která tebou opovrhuje, vytváří zákony, které vykořeňují tvůj
národ a usiluje o jeho etnickou výměnu. Neplať si vlastní zánik, necpi kapsy zrádcům a nepodporuj
zkorumpovaný a nefunkční stát.
Odmítni platit daně. Odmítni. Když budou požadovat, abys zaplatil, odmítni. Když se tě budou ptát
proč, řekni jim. Budou ti vyhrožovat vězením nebo dokonce přímým použitím síly. Mohou tě
dokonce doopravdy uvěznit a nebo ti fyzicky ublížit. Jakmile se ale do boje přidá dostatek lidí, kteří
odmítnou platit daně a sponzorovat zrádce u moci, samotný stát zkolabuje.
A tak tedy přijmi vězení, přijmi bití a nebo jim dokonce vrať úder. Neplať ale daně.
DANĚ JSOU KRÁDEŽÍ VE ZRÁDCOVSKÉM SYSTÉMU

Část IV.
Závěrem
Do tmy, která mě halí
černé jak peklo od pólu k pólu.
Šeptám dík tomu čím bůh může být,
za svou duši nepřemožitelnou.
Lapen do spárů okolností,
nevzpíral jsem se, ani nekřičel.
Pod bičem krutého osudu,
s hlavou zkrvavenou, leč stále vztyčenou.
Za tímto místem hněvu a slz,
jen hrůza ze stínu čeká nás.
Přesto však děsivý přízrak let,
nachází a najde mne, beze strachu.
Nesejde na tom, jak úzká je brána,
jak cesta k ní trnitá trestem.
Já jsem pánem svého osudu,
já jsem své duše kapitánem.
- Neporažený, William Ernest Henley

Je jen jedno vítězství, ale mnoho porážek.
Je porážkou ztratit vlastní zemi, kulturu a vlastní národ.
Je porážkou udržet si vlastní zemi, ale ztratit kulturu.
Je porážkou uchovat si kulturu, ale ztratit vlastní zemi a budoucnost.
Je jen jedno vítězství.
Přežití našich lidí, naší kultury a našich zemí nestačí. Musí se nám dařit, naše civilizace musí
prosperovat a nikdy nepřestat pochodovat kupředu, k našemu místu ve hvězdách. A my tohoto
zaslouženého osudu DOSÁHNEME.
Cokoliv jiného je porážkou.
Válka nebude snadná a počet mrtvých bude nesporně vysoký. Průběh bude tvrdý a mnozí z nás
padnou.
Nemohu zaručit, že to bude příjemné nebo snadné a nemohu zaručit, že každý skutek skončí
úspěchem.
Mohu však zaručit, že nečinnost znamená jistou porážku. Současné mocenské struktury budou
zkoušeny a s největší pravděpodobností padnou. Před námi je jen budoucnost a jakákoliv snaha o
pochod směrem zpátky do minulosti nevede ve skutečnosti nikam.
Můžeš klopýtat, můžeš spadnout, ale jediná cesta ke konečnému cíli a totálnímu vítězství je se
zvednout a dál pochodovat kupředu. Nehledě na nic jiného, pochodovat kupředu.
Jsou před námi chyby a ztráty. Je jisté, že zažijeme i pár selhání a že některé z našich snah neskončí
dobře.
Nakonec ale však, krása je v samotném boji a vítězství bude o to sladší. Pokud budeš mít dostatek
vůle, konečné vítězství bude tvé.
A co se mne týká? Můj čas nadešel. Nemohu zaručit svůj úspěch. Jediné, čím jsem si jistý, je má
vůle a nezbytnost mé věci. Ať už budu žít nebo zemřu, vězte, že jsem vše udělal pro vás: mé
přátele, mou rodinu, mé lidi, mou kulturu a mou RASU.
Na shledanou, bůh vás všechny žehnej a uvidíme se ve Valhalle.

EVROPA POSTÁVÁ

