Biała Myśl

www.bhpoland.org

1

„Ja was uczę
nadczłowieka.
Człowiek jest czemś
co pokonanem być
powinno.”
Fryderyk Nietzsche
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Prawa natury
Święte prawa natury kształtują cały wszechświat. Dlatego właśnie te skromne dzieło rozpocznie się refleksjami na ich temat, oraz próbą ich „odkrycia”. Prawa te są niezwykle ważne i konieczne,
aby otaczający nas świat mógł istnieć. Nie zostały ustanowione przez człowieka i człowiek nie może
ich zmieniać. Tak więc prawa te bardzo często są zupełnie odmienne od praw ustanowionych przez
ludzi, co można uznać za wysoce szkodliwe i destrukcyjne. Prawa te kształtowały się miliardy lat,
można z całą pewnością powiedzieć, że prawa te, które panują w naturze, są idealne pod każdym
względem. Dlaczego tak zawzięcie próbuję uświadomić Ci czytelniku, że prawa te są tak istotne?
Ponieważ są one obecnie zupełnie zapomniane, zaobserwować można nawet tendencje do przeczenia
temu co naturalne i wychwalania zachowań i postaw zupełnie destruktywnych. Do żadnej destrukcji
z resztą nie mogło by dojść gdyby prawa natury były powszechnie uznane i przestrzegane.
Prawo. To brzmi trochę nieprzyjemnie. Nikt z nas nie lubi przecież kiedy ktoś nam coś narzuca, lub każe coś robić. Jednak nie należy się obawiać praw natury. Jak sama nazwa mówi są one
dla nas naturalne i z natury dobre. Doprowadzą one nas do dobrobytu, lepszego życia. One zapewnią
nam szczęście, za którym wciąż gonimy. Z resztą drodzy czytelnicy odpowiedzcie sobie sami czy udało
Wam się osiągnąć te błogosławione szczęście, trwałe i ostateczne? To szczęście, którego wciąż poszukujemy. Mogę Was jednak zapewnić, że te ostateczne i piękne szczęście można osiągnąć w pełnym
wymiarze i wiem nawet jak je dosięgnąć. Gwarantują je prawa natury.
Jeśli drogi czytelniku choć trochę zainteresowałeś się tym o czym piszę to czytaj dalej, jeśli jednak nie
to oczywiście nikt nie zmusza. Jednak aby zachęcić do dalszej lektury czuję się zobowiązany do poinformowania Cię mój drogi czytelniku, że to co w tej książeczce jest poruszone dotyczy właśnie Ciebie.
Tak Ciebie! Bowiem po skończeniu lektury będziesz mógł...
Co takiego będziesz mógł? Gwarantuję Ci, że jeśli weźmiesz sobie do serca to o czym traktuje ta
książka doznasz w końcu szczęścia, którego szukasz. Możesz być także pewien, że szczęście te będzie
trwałe i nigdy nie przeminie. Z resztą ciesz się już teraz, bowiem skoro czytasz te słowa jestem pewien, że doczytasz tą książeczkę do końca i będziesz cieszyć się szczęściem jakiego nigdy nie znałeś. Oto
bowiem jesteś przeznaczony do szczęścia.
Napisałem już na początku, że na szczęście te składają się odwieczne prawa natury. Oczywiście
wskażę też jakie inne czynniki pozwolą wraz z tymi prawami osiągnąć upragnione szczęście. Tak
więc...
Jako najwspanialsze istoty na tej Ziemi musimy zdawać sobie sprawę, że natura jest nieomylna i wspaniała. Z tym drugim oczywiście nikt polemizować nie będzie, ale co do pierwszego... Natura
kształtowała się przez miliardy lat. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nawet jaki to ogrom czasu.
Z całą pewnością jednak możemy powiedzieć, że przez cały ten czas natura stała się idealna i wszelkie
czynniki kształtujące także i nas są doskonałe. Może trudno jest nam myśleć w ten sposób gdy jesteśmy
otoczeni całym tym betonem, jakim żyjemy. Jednak bądź co bądź jesteśmy nierozłączną częścią natury i jej czynniki (prawa) wciąż nas dotyczą. Ochrona i przestrzeganie tych praw jest konieczna aby
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wszystko mogło istnieć w ładzie i porządku. Gdy prawa te są łamane powstaje destrukcyjna anarchia,
która pochłania wszystko i wszystkich. Dlatego, aby uchronić się przed zagładą i upadkiem musimy te
prawa chronić i przestrzegać ich.
Jestem pewien tego, że przekonałem Cię drogi czytelniku o konieczności zachowania i
przestrzegania tychże praw. Dlatego teraz pragnąłbym Ci je przedstawić. Z pewnością jednak zapytasz
jak człowiek może je poznać. Otóż jesteśmy wyposażeni w pięć wyjątkowych zmysłów, oraz potężny
umysł, którego niewyobrażalne możliwości wielokrotnie przekraczają nawet to co potrafią superkomputery. Zbierając informacje i analizując je człowiek odkrył prawa rządzące otaczający nas świat.
Oczywiście nie będą tu poruszone prawa fizyki, lub chemii, ponieważ każdy z nas zna je na tyle aby
radzić sobie w życiu. Jednak wymienię tu prawa tak ważne, że bez nich całe życie przestało by istnieć.
Święte prawa natury:
• Walka kształtuje całe życie, jest naturalnym czynnikiem rozwojowym, dlatego zawsze przeżywają
silniejsi, litość jest natomiast słabością i w naturze nie występuje.
• Rozwój jest niezwykle istotny, zarówno pojedyncze organizmy jak i zorganizowane grupy organizmów na państwach kończąc muszą się rozwijać, bo to co się nie rozwija ginie.
• Człowiek od urodzenia rozwija się tak, aby przedłużyć gatunek. Każdy organizm musi się rozmnażać,
aby jego gatunek mógł przetrwać, aby człowiek mógł żyć, musi wydać na świat potomstwo.
• Aby człowiek mógł wydać na świat potomstwo musi łączyć się w pary, jedynym zdrowym i naturalnym modelem pary jest kobieta i mężczyzna, z przyczyn oczywistych tylko taka para może stworzyć
dziecko.
• Każdy organizm w naturze stara się stworzyć jak najwięcej potomstwa, człowiek także musi się do
tego dostosować aby przeżyć.
• Mieszanie się osobników różnych gatunków i ras jest w zasadzie niemożliwe, w naturze takie
zjawisko nie występuje i człowiek także musi mieć to na względzie. Nawet jeśli z takiej mieszanki
powstanie płodne potomstwo to nie oznacza, że nie wystąpią żadne konsekwencje. Przede wszystkim
zostanie zanieczyszczony (uszkodzony ) genotyp, czyli pula wszystkich genów jakie posiada dany
organizm. Prowadzi to do powstawania chorób i upośledzenia umysłowego. Nie bez powodu wśród
mitów i podań wzięły się historie o dawnych złotych czasach kiedy ludzie byli nieśmiertelni. Bowiem
wtedy ludzie mieli czysty genotyp co pozwalało na praktycznie nieskończenie długie życie.
• Genotyp w zasadzie tym co nas ukształtowało, jest to historia wszystkich naszych przodków i nas
samych, genotyp ten przekażemy naszym potomkom dlatego niezwykle ważna jest jego ochrona, przede
wszystkim musimy odizolować się od substancji rakotwórczych (zmieniających genotyp) takich jak;
narkotyki, papierosy, niezdrowa żywność, większość sztucznych dodatków do produktów powszechnego zastosowania. Przyjęcie trybu życia i postępowania chroniącego naszą pulę genową jednak nie
jest wszystkim.
• Aby potomstwo mogło być zdrowe nie może być mowy o związku z osobnikiem upośledzonym
umysłowo, bądź fizycznie. Nie bez powodu z resztą w naturze osobniki chore i słabe umierają.
• Odpowiedni dobór partnera jest niezwykle ważny, przede wszystkim należy uwzględnić prawa natury, a potem kwestie emocjonalne i uczuciowe, w ten sposób nasz genotyp się oczyści i znów ludzie będą
żyć praktycznie wiecznie.
• Taki rozwój wydarzeń nie jest bądź co bądź żadną utopią bowiem w naturze wszystkie organizmy
dążą do tego aby ich potomstwo było coraz bardziej doskonałe i idealne, do tego musi też dążyć człowiek.
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• Pomiędzy organizmami występuje konkurencja, oczywiście taka konkurencja jest zminimalizowana pomiędzy przedstawicielami tych samych społeczności. Zdrowa konkurencja musi być motorem
napędowym rozwoju i nie może być destrukcyjna dla przedstawicieli tych samych grup społecznych.
Ludzie oczywiście muszą mieć to na względzie. Świetną przestrogą przed łamaniem tego prawa są
choćby dwie bratobójcze wojny w Europie. Ogrom cierpienia, którego by nie było gdyby prawa natury
były przestrzegane mówi sam za siebie. Białe narody Europy to jeden i ten sam lud, pochodzimy od
tych samych Ariów, którzy pojawili się przed tysiącami lat na terenach Indii i stworzyli wspaniałą
cywilizację, która jak mówią przekazy pisemne była technologicznie i duchowo o wiele bardziej zaawansowana niż nasza cywilizacja. Niestety jednak przez złamanie praw natury ta cywilizacja upadła.
Jednak my uświadomiwszy sobie prawa rządzące naturą możemy znów stworzyć piękną i wysoce
zaawansowaną cywilizację Aryjską, ponieważ bądź co bądź jesteśmy Aryjczykami, spadkobiercami
starożytnych Ariów.
• Środowisko naturalne jest naszym skarbem i dziedzictwem, dlatego musimy je chronić, ponieważ od
niego zależy nasze życie.
• Uczucia i emocje niezgodne z naturalnymi prawami są zwyczajną słabością, można wręcz powiedzieć,
że są one obłudne i fałszywe. Dlatego należy je zniszczyć, nie każde jednak emocje są złe i niepożądane,
ale należy pamiętać, o tym że prawa natury stoją ponad emocjami i jeśli jakieś uczucie jest źle ukierunkowane, lub występuje w nadmiarze to wtedy ono staje się destruktywne i zabójcze.
Tak oto drogi czytelniku wymieniłem wszystkie prawa natury, które decydują o twoim
szczęściu i dobrobycie. Powinny być one dla Ciebie święte i musisz ich przestrzegać, nie dla kogoś, lecz
dla swojego osobistego szczęścia.
Koniec rozdziału 1
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Tchnienie historii
Już we wcześniejszym rozdziale o drogi czytelniku zostały poruszone kwestie naszego pochodzenia. Jako, że jest to o tyle ważna sprawa, że decyduje w zasadzie o naszym szeroko pojętym
przeznaczeniu postanowiłem poświęcić osobny rozdział na naszą historię. Być może czytelniku nie
słyszałeś nigdy wcześniej o tym o czym ten rozdział traktuje, nie dziwię się, bo ta wiedza nie jest
powszechnie dostępna. Nie bez powodu zwana wiedzą królewską, przekazywana od tysięcy lat z ust
do ust, następnie spisana. Całe pokolenia mędrców i błogosławionych mężów dziedziczyły tą wiedzę i
nie było mowy o jej spisaniu, ponieważ to gwarantowało jej bezpieczeństwo. Wiedza to potęga, dlatego
strzeżono jej tak usilnie. Otwórz swój umysł drogi czytelniku i poznaj najgłębsze zakamarki swojego
jestestwa.
Jak już zostało powiedziane nasze pochodzenie decyduje w zasadzie o naszym przeznaczeniu.
Proszę z resztą spojrzeć na to w taki sposób: pies rodzi się psem i psem pozostaje do końca życia, a
potem psem umiera. To samo dzieje się oczywiście z innymi zwierzętami, a także z ludźmi. Dlatego
pragnę uświadomić w tej chwili właśnie Tobie mój drogi czytelniku, że Ty ze względu na swe pochodzenie jesteś przeznaczony do szczęścia, mocy, wiedzy i chwały. Wszyscy, którzy wywodzą się od
starożytnych Ariów są w zasadzie jak by to ująć „panami świata” i to w jak najbardziej pozytywnym
tego słowa znaczeniu.
Och nie, czyżbym przed chwilą zaczął skłaniać się ku rasizmowi? Drogi czytelniku, jeśli
duma ze swego pochodzenia i pokazywanie innym ich pochodzenia jest rasizmem, to ja jestem rasistą
i każdy z nas jest rasistą. Jestem przekonany też, że mimo upadku człowieka w obecnych czasach, Ty
wciąż jesteś choć trochę dumny ze swego pochodzenia...
Mój drogi czytelniku. Kim jesteśmy? Dokąd zdążamy? Takie pytania z pewnością niejednokrotnie mąciły spokój Twego umysłu. Nareszcie jednak przyszedł czas, że będziesz mógł odpowiedzieć
sobie na nie.
Najpierw musi zostać dokładniej opisany tzw. złoty wiek abyś mógł uświadomić sobie wiele
ważnych kwestii.
„Pierwszy nastał wiek złoty, który bez karzącej dłoni, z własnej woli strzegł sprawiedliwości
i prawa. Nie było lęku i nie było kary, nikt nie musiał czytać groźnych słów prawa rytych na tablicach
z miedzi... Bezpiecznie żyło się w pokoju... Ziemia sama...wydawała plony. Kwitła wieczna wiosna...
Rzeki wzbierały mlekiem i winem” Owidiusz „Przemiany”
Tysiąc pięćset lat przed nasza erą zostało spisane jedno z największych pism ludzkości. Mowa
o Mahabharacie, zawiera ona historie o Bogach, bohaterach i herosach, traktuje w zasadzie o wydarzeniach, które odbyły się jeszcze wcześniej. Mahabharata była przekazywana z ust do ust przez całe
pokolenia hinduskich kapłanów – Braminów. Dopiero gdy ci ujrzeli upadek człowieka, postanowili
spisać tą wiedzę, aby nie uległa zapomnieniu. W jednej z części tego dzieła, w Bhagawadgicie zostało
powiedziane, że wiedza ta uporządkowana w sposób zwięzły pojawiła się 5 tysięcy lat temu, dla chwili
gdy po raz pierwszy ją spisano czyli przypominam 1500 lat przed naszą erą. Chodź w formie podań,
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oraz mitów była już obecna od dwóch milionów lat licząc od tej daty. Co oznacza, że dotyczy ona
wydarzeń jakie miały miejsce u kresu złotej ery (Hinduskiej Satjajugi). Jak można opisać tę złoty
wiek? Wtedy ludzie byli szczęśliwi, życie było lekkie i spokojne. Nie było chorób i śmierci.
Natura i technologia istniały w całkowitej zgodzie, jednak technologia była bardzo mocno
zaawansowana. Ludzie byli obdarzeni cechami boskimi, posiadali tzw. paranormalne zdolności, czyli elementy dzisiejszej psychotroniki takie jak; możliwość przemieszczania przedmiotów siłą woli,
zdolność do lewitacji, komunikowanie się za pomocą myśli, dostrzeganie rzeczy pozazmysłowych i
ukrytych, przenikanie ścian i przeszkód, dowolna manipulacja materią i energią siłą woli. Potem kiedy
pojawiły się pierwsze choroby i udręki cielesności, czyli oznaki upadku i kresu złotej ery, potrafiono je
leczyć i uśmierzać siłą woli.
Mity, podania i przeróżne święte księgi, oraz manuskrypty są pełne informacji o tych dawnych
czasach, kiedy wśród ludzi żyli bogowie, zaś sami ludzie byli herosami i byli przez bogów uznawani za
równych im.
Zanim jednak na Ziemi rozkwitła ludzka cywilizacja, życie istniało już w ogromnym
multiwszechświecie. Na drodze ewolucji pojawiły się różne organizmy, począwszy od bakterii na
małpach człekokształtnych skończywszy, ale istniały też inne istoty... Ci których ludzie uznawali
potem za swych bogów, według Sumerów „Ci którzy zstąpili z nieba- Anunnaki”. Według przekazów
sumeryjskich, które bądź co bądź zawierały wiedzę znacznie starszą, ci bogowie przybyli na Ziemię z
innej planety. Sumerowie znali doskonale budowę Układu Słonecznego, wiedzieli, że planety krążą
wokół słońca i potrafili wskazać ich miejsce. Ale pojawia się pewna nieścisłość pomiędzy obecną wiedzą
a tamtejszym dorobkiem naukowym z dziedziny astronomii, a mianowicie obecność dodatkowej planety, która po eliptycznej orbicie przecina układ słoneczny i tory, po których poruszają się inne planety.
Okrąża ona w ten sposób słońce i powraca do dalekich zakamarków kosmosu.
Obecnie jednak po odkryciu kolejnych tzw. planet karłowatych i zaliczeniu do nich w 2006
roku Plutona , co daje kolejno po nim Haumee, Makemake, oraz Eris odkryto że w obrębie Układu
Słonecznego znajduje się inne ogromne wręcz ciało niebieskie-planeta. Wielkością odpowiadająca
rozmiarowi Jowisza, czyli ciało wielokrotnie większe od naszej kochanej Ziemi. Tą planetą jest
właśnie starożytna dodatkowa planeta-Nibiru. Przez długi czas była ona niedostępna dla jakichkolwiek urządzeń służących do obserwacji ze względu na to, że „przebywała” daleko poza granicami
Układu Słonecznego. Tą właśnie planetę mieli zamieszkiwać późniejsi ziemscy bogowie. Przekazy
mówią, że te istoty toczyła się tam wojna, która objęła swoim zasięgiem Układ Słoneczny, stąd też np.
Mars jest wielką pustynią, a kiedyś płynęły tam rzeki i planeta tętniła życiem. Przekazy mówią, że
została użyta broń, która spaliła atmosferę Marsa i na zawsze zmieniła go w wyschniętą skorupę.
Podczas tej wojny bogowie wyniszczyli się i podupadli, a ich rodzima planeta Nibiru zmieniła
się w zupełnie niezdatną do życia i jak traktują przekazy miała się rozpaść na dwie części, jedna
pozostała jako Nibiru, a druga gdzieś odleciała. Bogowie widząc co się dzieje chcieli ratować swoją
cywilizację od upadku, a także uchronić swoją planetę przed zniszczeniem. Potrzebowali też miejsca
w, którym schronili by się przed wyniszczającym konfliktem. Ci niedobitki dawnej wspaniałej cywilizacji przybyli na naszą wspaniałą planetę i zastali tu mnogość form życia zarówno zwierzęcego, jak i
roślinnego, oraz wspaniałe warunki aby się tu osiedlić. Wiedzieli jednak, że Nibiru, wkrótce zbliży się
do słońca i jej atmosfera ulegnie zniszczeniu co trwale ją uszkodzi. Aby do tego nie doszło postanowili otoczyć ją polem ochronnym stworzonym ze złota (złotem rozpylonym w ogromnych ilościach w
atmosferze), miało ono odbijać promienie słoneczne i szkodliwe promieniowanie naszej dobroczynnej
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gwiazdy.
Ziemia była bogata w te złoto tak potrzebne do zrealizowania tego planu. Jednak mimo całej
swej boskości potrzebowali oni kogoś kto im te złoto „pomoże” wydobyć. Na kontynencie Afrykańskim
zastali oni dosyć dobrze rozwinięte małpy człekokształtne. Małpy te były jednak wszelako nieekonomiczne można by rzec w wydobyciu tego złota. Dlatego Anunnaki postanowili zmodyfikować je
genetycznie i pod wpływem tych manipulacji powstały coraz bardziej rozwinięte organizmy, kończąc
na wyprostowanych tzw. Homo erectus. Tak powstali niewolnicy służyli swym bogom w kopalniach.
Kiedy jednak wysiłki te okazały się daremne i rodzima planeta bogów została upieczona w żarze słońca
wtedy to ci postanowili porzucić swój eksperyment. Ten zaś zaniedbany, samorzutnie ewoluował aż
do tzw. Negroidów czyli obecnych czarnych. Natomiast bogowie osiedlili się w różnych mitycznych
obecnie krainach takich jak : Atlantyda, Hiperborea, Mu.
Zbudowali tam swoje królestwa i nie ingerowali w swój eksperyment. Ten zaś zaczął
rozprzestrzeniać się po planecie i ją niszczyć. Negroidzi (czarni), osiedlali się na przeróżnych terenach
i tam przebywając podlegali dalszej ewolucji i w niektórych hańbiących dla reszty Anunnakich przypadkach mieszaniu się ze swoimi stworzycielami. Działo się tak ponieważ młodsze pokolenia tych
bogów zapragnęły stworzyć własne królestwa. Jednak proceder ten był przez resztę tępiony i toczyło
się wiele wyniszczających wojen. W taki sposób z czarnych rozwinęły się tzw. rasy błotne, czyli; żółci,
czerwoni, Eskimosi i wiele pośrednich. Przez cały ten czas Nibiru zdążyła okrążyć Układ Słoneczny i
powrócić, przeleciała tym razem wyjątkowo blisko , mamy tu do czynienia z potopem, który przewija się
we wszystkich mitach i podaniach. Potop ten zniszczył i bezpowrotnie zatarł ślady po kontynentach
takich jak Atlantyda, czy Mu. Europa była w zasadzie pod wpływem Hiperborei-mitycznej krainy
północy i jako jedno z niewielu miejsc nie została mocno zniszczona przez wielką wodę. Po tym kataklizmie gdy wody opadły wiele krain zyskało na swej żyzności i pięknie. Były nimi między innymi
Egipt, Mezopotamia i Indie. Bogowie postanowili się tam osiedlić...
Tak więc doszliśmy drogi czytelniku do miejsca, w którym Ziemia odradza się po potopie,
żyzna ziemia pozwala rozwijać się przeróżnym kulturą, w przeróżnych zakątkach Ziemi rozwijają
się gatunek dawnych niewolników. Oczywiście kataklizm na jakiś czas połączył w pokoju wszystkich Anunnakich, ich moc zmalała a życie ich młodszych pokoleń nie było już pełne chwały dawnych
czasów. Osiedlili się na terenach od Kaukazu , poprzez Mezopotamię, Iran, aż po Indie. Przebywali
oni również w Egipcie i nadal w Hiperborei-Europie.
Tutaj mamy do czynienia ze złotym wiekiem i okazuje się że tzw. biali ludzie czyli my to
właśnie ci Anunnaki-bogowie.
Jednakże wielu spośród coraz to nowszych generacji i pokoleń bogów-białych. Stawało się coraz
bardziej zachłanne i rządne władzy, upadała moralność i porządek, mieszano się dalej z dawnymi
niewolnikami, powstawały państewka i znów wybuchły konflikty! Pozwolę sobie drogi czytelniku
przytoczyć cytaty świadczące o zniszczeniu jakie te wojny powodowały i technologii jakiej podczas
nich używano.
„Tłumy żołnierzy wraz z rumakami, słoniami oraz bronią zostały uniesione i porwane przez
wielki wicher jak suche liście drzew...Wyglądali tak wspaniale jak szybujące ptactwo-jak ptaki
odlatujące z drzew.”
Mahabharata
„Pojedynczy pocisk wybuchł z całą mocą świata. Rozżarzony słup dymu i ognia, tak oślepiający
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jak dziesięć tysięcy słońc, uniósł się w całej swej wspaniałości...Była nieznana broń, żelazny piorun,
gigantyczny posłaniec śmierci, który zamienił w popioły całą rasę Vrishni i Andhaka. Ciała była tak
popalone, że nie można ich było rozpoznać. Ich włosy i paznokcie powypadały, wyroby garncarskie
popękały bez widocznego powodu, a wszystkie ptaki zbielały. Po kilku godzinach wszystkie produkty
spożywcze zostały zatrute...Aby uciec od tego ognia, żołnierze rzucali się do strumieni, aby obmyć
siebie i swój ekwipunek.”
Mahabharata
„Zaczął wiać wicher..., wydawało się, że słońce się obróciło, świat, spieczony ogniem, wydawał
się być w gorączce. Słonie i inne zwierzęta lądowe, palone energią tej broni mknęły w ucieczce..., nawet
wody były tak gorące, że przebywające w nich stworzenia zaczęły palić się...Nieprzyjacielscy żołnierze
padali jak drzewa w szalejącym ogniu - wielkie słonie palone tą bronią padały na ziemię, wydając
dzikie ryki bólu. Inne, palone ogniem, biegały we wszystkie strony, jak wśród płonącego lasu, także
rumaki i pojazdy spalone energią tej broni, wyglądały jak szczyty drzew, które spłonęły w pożarze lasu.
Ramayana
„Strzała śmiertelna jak laska śmierci. Mierzy ona trzy łokcie i sześć stóp. Obdarzona mocą
pioruna tysiącokiego Indry, była ona niszczycielska dla wszystkich żyjących stworzeń. „
Karna Parva
„Poprzez przewody powinny zostać doprowadzone do pojemnika z kwasem siarkowym. Tworzą
potem trzy siły, nazwane: marthanda, rowhinee, bhadra. Marthanda shakti powinna być doprowadzona do kamienia - ładunku, rtęci, miki i płynu wężowego... Po uruchomieniu dużego koła, koła sandhi
w naala - dandas również zaczną się obracać z dużą prędkością a prąd doprowadzony najpierw do
pięciobocznej keelaka, a potem do zbiornika z olejem nabierze mocy i przechodząc przez dwie naalas
rozkręci wszystkie koła w kolumnie do potężnej prędkości, generując prędkość 25000 linkas, która pozwoli vimanie pokonać 105 krosa lub prawie 250 mil w ciągu ghatika (24 minuty)... Konstrukcja
musi być wykonana tak, aby była mocna i wytrzymała, jak wielkiego latającego ptaka, z lekkiego
materiału. Wewnątrz należy zainstalować silnik rtęciowy, z żelaznym aparatem podgrzewającym
poniżej. Dzięki mocy zawartej w rtęci, która tworzy wir napędzający, człowiek siedzący wewnątrz
może pokonywać ogromne odległości na niebie w najbardziej wspaniały sposób."
Vimaanika Shastra
W
„ wyniku działania sił utajonych w rtęci, które uruchamiają wir napędowy powietrza,
człowiek znajdujący się wewnątrz może podróżować w podniebną dal...Vimana za pomocą rtęci
rozwijać może moc pioruna... Jeśli ten żelazny silnik o odpowiednio połączonych częściach zostanie
napełniony rtęcią, a do jego górnej części doprowadzony zostanie żar, to zaczyna on z rykiem lwa
rozwijać moc...i natychmiast staje się niczym perłą na niebie.”
Mahabharata
„Niepowstrzymany w swym ruchu... o godnej podziwu szybkości...w pełni kontrolowany... o pomieszczeniach wyposażonych w okna i znakomite miejsca siedzące.”
Mahabharata
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„Strzała Śmierci jest tak potężna, że może w jednej chwili zniszczyć całą Ziemię, a jej straszliwy wznoszący się dźwięk, wśród płomieni, dymu i pary...jest posłańcem śmierci.”
Ramayana
„Nagle pojawiła się jakaś substancja podobna do ognia (stan plazmy?) i nawet teraz pokrywające
się bąblami wzgórza, rzeki i drzewa oraz wszelkiego rodzaju zioła, trawy i rośliny, w ruchomym i
nieruchomym świecie, obracają się w popiół.”
Badha Parva
W
„ wielkim strapieniu umysłu król nakazał zniszczyć Żelazny Piorun, na drobny proch. Wezwano ludzi...aby wrzucili ten proch do morza.”
Mausala Parva
„Kiedyś tam na południu istniały wielkie lasy i łąki, a wśród nich wielkie oświetlone miasta,
zamieszkiwane przez ludzi, którzy latali do nieba na spotkanie piorunom. Później jednak pojawiły się
demony i wszystkie miasta zostały zniszczone. Pozostały po nich tylko istniejące do dnia dzisiejszego
ruiny”
Legenda Kanadyjskich Indian
„Ta ziemia (obecnie południowo zachodnia część Stanów Zjednoczonych) stanowi Królestwo
Śmierci. Przebywają tam tylko dusze, które nigdy nie będą poddane reinkarnacji...,ale dawno temu była
ona zamieszkana przez starożytnych.”
Przekazy Majów
Tak oto Anunnaki-Ariowie wyniszczali się wzajemnie, a na ich miejsce przybywali i osiedlali
się ich dawni niewolnicy. Wielu bogów odeszło w nieznane rejony, lub opuściło na zawsze Ziemię
odlatując na swych Vimanach. Stopniowo z istot boskich Anunnaki zmienili sie w ludzi, ci zaś potrafili upadać jeszcze niżej...
Wszechobecny upadek moralny i cywilizacyjny zmusił wielu Ariów to wędrówki w kierunki
Hiperborei-Europy. Tak oto na coraz większą skalę przebiegała tzw. Wielka Wędrówka Ludów. Ci z
Ariów, którzy pozostali na swych dawnych terenach powoli wymierali. Dawna technologia i chwała
przeminęły, aby zachować jednak wiedzę i by historia o czasach naszej potęgi nie zaginęła, przekazywano z pokolenia na pokolenie tę królewską wiedzę, zaś potem spisano ją w postaci przeróżnych poematów, ksiąg i manuskryptów, które zamknięto w sumeryjskich grobowcach i hinduskich świątyniach...
Oto drogi czytelniku doszedłeś ścieżką wiodącą od dalekiej historii naszego ludu, aż do w zasadzie czasów teraźniejszych. Znasz już dobrze swoje pochodzenie i tożsamość i wiesz doskonale, że my
Ariowie jesteśmy panami tej Ziemi. To my Ariowie-biali, którzy zamieszkują obecnie Europę i wiele
innych miejsc na Ziemi jesteśmy boskim rodem. Jesteśmy przeznaczeni do panowania i ponownego
utworzenia na tej planecie wielkiej ojczyzny wszystkich Ariów. To właśnie my przywrócimy dawną
chwałę naszego ludu i znów nastanie złoty wiek i wieczna szczęśliwość...
Niech żyje wielka Aria!
Koniec rozdziału 2
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Świadome działanie
Mój drogi czytelniku tak więc jak napisałem, świadomość i przestrzeganie praw natury jest
czynnikiem, który zadecyduje o Twoim szczęściu. Poznałeś też swoją prawdziwą historię, dzieje
białego człowieka, zostało już napisane, że wiedza to potęga... Tak więc.
Świadomy praw natury i swego pochodzenia, oraz wynikających z tego obowiązków możesz
czytelniku śmiało decydować o swoim losie i losie wszystkich Ariów. Jakże to możliwe? Musisz
wiedzieć, że wszystkie Twoje czyny mają wpływ nie tylko na Ciebie, ale także na otaczających cię
innych białych ludzi. Aby osiągnąć szczęście, należy patrzeć daleko przed siebie. Przede wszystkim
Aria! Czyli Aryjski Duch. Posługując się takim pojęciem mam na myśli generacje naszych przodków
aż do bogów, którzy przed tysiącami lat przybyli na tą Ziemię. Mam też na myśli cały żywioł Aryjski,
dorobek białego człowieka i kulturę jaką tenże człowiek stworzył. Roman Dmowski napisał takie oto
słowa: „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie.”
Dla nas Aryjczyków można by te piękne słowa sparafrazować: Jestem Biały, więc mam
obowiązki Aryjskie. Kategorycznie nie można się też zgodzić, że taka postawa to rasizm. Rasizmem
by to można było nazwać gdyby nasz gatunek ludzki dzielił się na jakąkolwiek inną rasę. Ale ludzie
to my- biali. Należy pamiętać, że Negroidzi i błotne rasy, oraz wszelkiego rodzaju mieszanki to tylko
plugawe nasienie naszych niewolników z lat chwały. Niewolników, którzy powstali z małp, czyli od
zwierząt, a zwierzęta nigdy nie będą ludźmi. Choćby nie wiadomo jak daleko posunęli się w rozwoju
zawsze będą gorsi od nas. To jest zupełnie oczywiste ze względu na pochodzenie. Oni wywodzą się od
małp, zaś my od bogów. Co za tym idzie? Oni są dla nas zwierzyną, a my jesteśmy panami, bogami!
Co robi myśliwy kiedy widzi, że na jego terytorium łowieckim jakiś gatunek zwierzęcia
rozmnożył się tak, że zagraża to zachwianiem stabilności ekosystemu? Oczywiście usuwa nadmiar
organizmów tegoż gatunku.
Jest to ważne, abyśmy w ten sposób patrzeli na te zwierzęta, które bądź co bądź nie zasługują
nawet na to by nazwać je podludźmi, ponieważ jedynymi ludźmi jesteśmy my- biali. Ale nie można
ich też traktować jak zwierzęta. Dlaczego? Otóż zwierzę jest nierozumne, kieruje się instynktami i wrodzonymi zachowaniami. Oni zaś mimo całego swego upodlenia i zwierzęcości wykazują
możliwość myślenia abstrakcyjnego i rozumnego korzystania z mózgu. Oczywiście te zdolności są
u nich upośledzone i zauważyć można nawet diametralną różnicę w ilorazie inteligencji- IQ, który
u nich jest na tak niskim poziomie, że w standardzie Europejskiej psychologii należy ich uznać za
umysłowo upośledzonych. Więc kim oni są?
To zwierzęta, ale chore, zwierzęta, które niestety zostały skrzywdzone przez naszych praprzodków, kiedy to DNA małp zostało zmodyfikowane. Patrząc na to w ten sposób możemy szybko
znaleźć odpowiednie rozwiązanie problemu ich istnienia.
Ich los jest po prostu przypieczętowany, ponieważ bądź co bądź nie są to organizmy naturalne
bo powstały na skutek manipulacji kodem DNA.
Drogi czytelniku. Są oni życiem niegodnym życia. Wypaczeniem natury, spadkiem po przod-
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kach – nieudanym eksperymentem, który wymknął się spod kontroli. To gangrena, która powoli zżera
nasz świat. Gdziekolwiek się nie pojawią roznoszą smród, upadek, gwałt i zbrodnię. Musimy być wobec
nich bezwzględni, abyśmy mogli przeżyć. Powtarzam, że jesteśmy za to odpowiedzialni, ponieważ te
przeklęte istoty to nasz spadek po przodkach. Dlatego drogi czytelniku.
Jedynym rozwiązaniem jest ich całkowita eksterminacja – w ten sposób uchronimy siebie,
naszą ziemię, nasz kraj i nasz świat przed śmiercią.
Nieudany eksperyment po jego zakończeniu należy zlikwidować i zutylizować, aby nie wynikły
z jego tytułu szkody i konsekwencje.
W świecie nie ma miejsca dla nie-białych!
Ta planeta należy do nas!
Oczywiście te śmiecie to nie jest jedyne życie nie warte samego siebie. Należy bezlitośnie tępić
chore i spaczone popędy seksualne takie jak; homoseksualizm, pedofilię, zoofilię i wszelkiego rodzaju
inne zboczenia. Dla nas Ariów jedynym związkiem może być tylko związek kobiety i mężczyzny,
z którego ma zrodzić się wspaniałe potomstwo. To jest w zgodzie z prawami natury. Natomiast
wszelkich zboczeńców nie można akceptować i należy ich z miejsca uśmiercać, dla dobra ogółu.
Dlaczego nie można pozwolić im żyć?
Ponieważ ich czyny są haniebne i sromotne, plugawią oni Aryjskiego Ducha i mieszają z
błotem wszystkie naturalne zachowania i ideały, co prowadzi do upadku i śmierci, a tym bardziej
gorszącej śmierci, ponieważ śmierci haniebnej!
Śmierć dewiantom i zboczeńcom!
Z pewnością zapytasz czytelniku co z jednostkami słabymi i chorymi, o których wspomniałem,
przy prawach natury. Wszelako natura jest bezlitosna. Oczywiście my, biali tworzymy wspaniałą
cywilizację, a nasza medycyna stoi na dosyć wysokim poziomie. Dlatego jeśli możemy pomóc
cierpiącemu w chorobie białemu człowiekowi to musimy to zrobić. Nawet jeśli jakaś jednostka zostanie
trwale okaleczona, lub fizycznie będzie niepełnosprawna, to nasza wspaniała medycyna jest w stanie
tu pomóc. Implanty, sztuczne kończyny i organy, przeszczepy, lekarstwa i wszystko co złoży się na
to, że jednostka taka będzie mogła znów dumnie walczyć dla chwały białego człowieka i ponownego
tryumfu Aryjskiego Ducha jest zobowiązane, aby wyleczyć naszego brata, lub siostrę. Każdy Aryjczyk jest dla innego Aryjczyka rodziną! Musimy o siebie dbać! Starzy natomiast liczą na nas i musimy
otoczyć ich odpowiednią opieką.
Co jeśli jednak wspaniała medycyna nic nie wskóra, a człowiek jest upośledzony psychicznie,
lub zmieniony w roślinkę na siłę utrzymywaną przy życiu?
Łaskawa śmierć jest jedynym co możemy im dać.
Jak już napisałem wszyscy Ariowie to bracia i siostry. Dlatego swoją agresję musimy skierować
przeciwko wrogom i zdrajcom, a także jak już powiedziałem dewiantom, upośledzonym, Negroidom
i reszcie błotnego ścierwa. W ten sposób w jedności i braterstwie przywrócimy dawną chwałę naszej
cywilizacji.
Ale pojawią się wśród nas ludzie, którzy mimo całego szacunku jakim ich obdarzymy-szacunku dla białych, staną przeciwko nam. Dla takiego ścierwa nie może być szacunku.
Od razu należy dojrzeć tego wewnętrznego wroga, jest on bowiem dla nas wysoce szkodliwy,
można go porównać do zakażenia, jeśli nie zostanie usunięte, doprowadzi do spaczenia i rozkładu
całego ciała – ciała białej cywilizacji.
Kimże jest ten wewnętrzny wróg? Przede wszystkim są to biali ludzie, którzy nie uznają
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naszej predestynacji do rządzenia tym światem i stawiają nas na równi ze wszelkim niepodobnym do
człowieka ścierwem takim jak czarni, żółci, czerwoni, bądź mieszańcy.
Często tacy ludzie starają się nas ośmieszyć, nazywają nas rasistami, ale przecież doskonale
wiemy, że prócz nas nie ma innej ludzkiej rasy więc jest to technicznie nie możliwe. Szeroko pojęte
ruchy
anty- rasistowskie i anty-nazistowskie, które w samych swoich założeniach przeczą już
Aryjskiej dumie to także nasi wrogowie. Komuniści i lewicowe ścierwo musi zostać także usunięte,
bowiem czerwony socjalizm, będący żydowską manipulacją jest najbardziej zbrodniczą i szkodliwą
ideologią, a w zasadzie pomysłem na świecie. Drogi czytelniku. Poruszyłem przed chwilą kwestię
żydów, jest ona jednak o tyle istotna, że przeznaczę na nią osobny rozdział, abyś dobrze zrozumiał, że
należy ich zniszczyć.
Degeneraci, narkomani, zwyrodnialcy, oni wszyscy muszą także zginąć, abyśmy mogli żyć
Każdy biały, który wyrzekł się swej białości i złamał prawa natury staje się podczłowiekiem i zasługuje
jedynie na okrutną i bezlitosną śmierć!
WALKA TRWA!
Koniec rozdziału 3
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Kwestia żydowska
Kim są żydzi? Skąd pochodzą? Dlaczego ich kwestia jest tak ważna? Jakie jest rozwiązanie
tego problemu?
Ten rozdział mój drogi czytelniku odpowie ci na wszystkie te pytania i także wiele innych.
Tak więc od początku. Na początku, jeszcze w czasach starożytnych nie używano określenia
„żyd”. Funkcjonowało za to określenie hebrajczycy, które wzięło się od nazwy starożytnej grupy ludów
– Habiru, która zamieszkiwała tereny Syropalestyny. Już starożytne ludy wiedziały jak się do nich
odnosić, bowiem nazywano ich; dusicielami (od ideogramu SA), mordercami (od ideogramu GAZ),
rabusiami ( od formy qattal rdzenia habatu – plądrować), nieuczciwymi (od formy nomen professionis
rdzenia habatu-pożyczać, uzyskać). Jak widać jeszcze zanim zaczęto ich nazywać żydami, już było
wiadomo, że są to obłudni i fałszywi złodzieje, gotowi wbić nóż w plecy kiedy tylko by się na chwilę
odwrócić.
Wspólnym dla nich wszystkich było to, że chwalą jednego boga i łączyła ich także wspólna
kultura, lub raczej brak jakiejkolwiek kultury. Tam gdzie się pojawili przynosili śmierć i siłą zmuszali
do wiary w jahwe.
Należy wspomnieć, że Anunnaki dysponując dosyć dobrze zaawansowaną inżynierią
genetyczną, eksperymentowali nie tylko z małpami zastanymi na Ziemi. Na skutek mieszanek swojego
i gadziego DNA stworzyli oni gatunek humanoidalnych gadów. W historii jest on znany i określany,
jako „wężowy lud”, niektórzy badacze próbują wskazywać, także jakoby ten lud węży pochodził z rejonów Oriona. Skądkolwiek by nie pochodził wiadome jest, że rozwinął się wyjątkowo szybko i szybko
też przeciwstawił się Anunnakim. Temu gatunkowi udało się stworzyć dość rozwiniętą cywilizację,
a nawet samemu przeprowadzać eksperymentu z zakresu inżynierii genetycznej. Co to jednak ma
wspólnego z żydami?
Otóż jahwe jak wskazują analizy Starego Testamentu i inne przekazy ludów starożytnych
był jednym z tych „wężów”. Co ewidentnie pokazuje po, której stronie barykady znajdują się żydzi w
odniesieniu do Ariów i jaka jest ich dziejowa rola.
Co ciekawe ze względu na jakieś powiązania z sumeryjskimi bogami ( Anunnakami ), tego
węża można zaliczyć także do samych synów niebios. Co jest perfidnym spaczeniem i ukazuje jak
bardzo w czasach starożytnych cywilizacja Anunnakich podupadła i spodliła się.
Otóż do takich mieszanek z wężami dochodziło jednak najczęściej na linii węże- negroidy.
Co doprowadziło do znacznej ekspansji węży na naszej planecie. Wiele osobników na ziemi ma
w sobie krew wężowego ludu. Ogromna ilość węży- Reptilian przebywa też dzięki swoistej technologii
w ciałach negroidów i błotnych ras, a także w ciałach ludzi. Głównym siedliskiem wężowych ludzi,
a także czystych form Reptilian ( oczywiście utajonych pod otoczką ciała ssaków) jest współczesny
„naród” żydowski. Aby dowiedzieć jak to się stało należy cofnąć się właśnie w czasy kiedy to pomiędzy
Reptilianami, a negroidami dochodziło do mieszania się.
W wyniku takiego mieszania powstały dwa ludy. Hebrajczycy i Chazarowie. Dla tych
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pierwszych bogiem stał się jahwe, który z resztą wysyłał swoich emisariuszy jako bogów dla wielu
starożytnych cywilizacji gatunku niewolników.
Przykładem są choć by wężowaci bogowie Majów. Hebrajczycy są wyjątkowo dobrze znani w
starożytnym świecie, Chazarowie natomiast pojawili się na arenie historycznej u schyłku starożytności,
choć wcześniej żyli na stepach dalekiego wschodu, ponieważ zaobserwowano u nich podobieństwa kulturowe do Mongołów. Chazarowie byli wyjątkowo zjadliwi i wojowniczy, a raczej barbarzyńscy i
niepohamowani w swojej dzikości. U kresu starożytności władca Chazarów, aby zjednoczyć swoje
królestwo, które graniczyło z Bizancjum od zachodu i z ziemiami Słowian od północy postanowił
wprowadzić jednolitą religię dla całego państwa. Ze względu na nieprzypadkowe podobieństwo (a raczej więź krwi) Chazarowie zbratali się z Hebrajczykami i przyjęli jako religię judaizm. Od tego czasu
określenie żyd stało się określeniem na wszystkich wyznawców judaizmu.
Oczywiście ta Reptiliańska zaraza nie mogła istnieć bez konfrontacji z właściwymi panami
tej Ziemi- Anunnakami. Wojny prowadzone u kresu złotej ery i w starożytności, wojny bogów. To
między innymi wojny Anunnakich przeciwko Reptilianom. Węże wyszły z tej wojny raczej jako
zwycięzcy, choć z początku wyglądało to bardziej jako chwilowe zawieszenie broni.
Niedbałość i upadek Anunnakich doprowadziły jednak do sytuacji, w której kontrolę na tej
planecie sprawować zaczęli Reptilianie. Kiedy jednak „bogowie” opuścili Ziemię, lub ukryli się ( przypada to na okres schyłku starożytności z niektórymi wyjątkami ). Ośrodkiem kultury węży stało
się plemię Izraela – żydzi. Co ciekawe, zanim jeszcze fala żydostwa zalała Europę poprzez Rzym
i Hiszpanię, udokumentowany został w wielu źródłach i przekazach ludów Słowiańskich napływ
tajemniczych, nieznanych i krwiożerczych osobników, którzy porozumiewali się dziwnym językiem i
pismem. Ci tajemniczy przybysze przybywali ze wschodu, z upadającej Chazarii. Owi przybysze mój
drogi czytelniku, nakłaniali ludy Europy do porzucenia starych, dobrych i mądrych praw. W ten sposób
zaczęła się szerzyć anarchia. Prawa zgodne z zaleceniami białych bogów- Anunnakich, którzy, wciąż
jeszcze żyli w kurczącej się Hiperborei, były zgodne z prawami natury i gwarantowały ludziom pokój
i przetrwanie. Na skutek łamania tych praw ludy zaczęły obracać się przeciw ludom, plemiona przeciw
plemionom,
Żydom udało się skłócić ze sobą Aryjczyków zamieszkujących Europę, przez co stali się podatni
na wpływy kolejnej idei stworzonej przez węży – judeochrześcijańatwa. Omówione zostanie ono teraz,
bowiem jest ono nierozłączną częścią problemu żydowskiego.
Pewien sprytny żyd- Reptilianin, Joszua- Jezus. Postanowił zarobić na siebie filozofią
i mędrkowaniem. Sprytnie umiał manipulować ciemnymi masami i zanim się obejrzał, pojawił się
wokół niego spory oddział wiernych mu ludzi, a także otaczał go swoisty kult. Tenże żyd ogłosił się też
synem Jahwe, co by było nawet możliwe, ze względu na szczególne upodobanie Reptiliańskich bogów i
herosów do ziemskich kobiet. Jahwe mógł więc uprawiać seks z niejaką Marią czego bękarckim owocem
stał się Jezus. Tenże Jezus jako, że był Reptilianinem, sprytnie potrafił manipulować materią i energią
za pomocą zdolności psionicznych, które takowi posiadali. W ten sposób w końcu przez ogromną rzeszę
żydków został uznany za syna bożego. Do czego to doprowadziło wiadomo. Zazdrość chytrych faryzeuszy była ogromna. Co zresztą pokazuje, że żyd wystąpi nawet przeciw swojemu, jeśli w ten sposób
zdobędzie władzę, albo pieniądze. Jezusowi jednak o to chodziło, on chciał zginąć męczeńską śmiercią,
aby potem cudownie zmartwychwstać i stać się bogiem tego świata.
Dobrze się do tego przygotował i udało mu się kiedy był na krzyżu wpaść w głęboką śpiączkę
– hibernację. Kiedy jego serce praktycznie przestało bić, a oddech był zupełnie niewyczuwalny. Jak
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to zrobił? Otóż w zupełnie banalny sposób, zażył wyciąg z mandragory. Dokładnie to podano mu
ten wyciąg wraz z octem, którym go pojono. Zaraz potem według Biblii skonał, a raczej wpadł w
śpiączkę, tak głęboką, że rzymscy legioniści „obsługujący” ukrzyżowanych wzięli ją za śmierć. Dlatego
też uniknął on połamania kości, co z pewnością o śmierć by go przyprawiło, a jedynie dla pewności przebito mu bok włócznią. Jak mówi Biblia, wypłynęła wtedy krew i woda, u trupa krew by nie wypłynęła,
ponieważ w ciągu najbliższych licząc od zgonu minut krew w żyłach nieboszczyka krzepnie. Jako,
że ciało Jezusa pracowało wtedy na bardzo zwolnionych obrotach, to wiele krwi mu nie wyciekło.
Następnie złożony do grobu i wysmarowany wonnymi olejkami ( cucącymi olejkami ).
Po trzech dniach obudził się ze śpiączki – „zmartwychwstał” i poprzez kolejne manipulacje
stał się panem i zbawicielem. Widać tu opiekuńczą „boską” rękę jahwe, który napomknął żydom znacznie wcześniej o rzekomym nadejściu mesjasza. Tak więc tym o to mesjaszem stał się Jezus. Jego
kult rozwinął się i na cały świat rozniósł pożogę, mord, bratobójcze wojny, anarchię, upadek kultury i
upadek moralny.
Kiedy judeochrześcijaństwo rozpleniło się w Europie, Rzym- kościół postanowił odzyskać
Jerozolimę, która była by symbolem zwycięstwa żydostwa nad białym światem. Aby to zrobić, papiestwo potrzebowało sojusznika, na wschodzie, a raczej idiotę, który odwali brudną robotę za chrześcijan.
Ludy nomadów z pustyni bliskiego wschodu świetnie się do tego nadawały. Aby zjednoczyć te ludy
by poszły walczyć ze swoimi pobratymcami żyjącymi w „ziemi świętej” najlepiej nadawałaby się religia. Papiestwo postanowiło skorzystać tu z pomocy niejakiego Mahometa, który przebywał na różnych
chrześcijańskich dworach i tam pobierając nauki, mógł wykorzystać je do stworzenia nowej religii.
Poprzez mistyfikację i manipulację ciemnymi masami udało mu się stworzyć Islam. Kolejną religię
wywodzącą się z tego samego żydowskiego gnoju.
Jednak kiedy muzułmanie przybrali na sile postanowili odwrócić się od wcześniejszych panów
i tak oto twór przeznaczony jedynie to rozszerzenia wpływów papiestwa na resztę świata obrócił się
przeciw twórcom . Pokazuje to, że mimo całego sprytu i bezczelnej przebiegłości, żydzi zawsze są łasi
i niesamowicie zachłanni, co doprowadza ich do nieostrożności i klęsk.
Tak o to mamy trójgłowego potwora stanowiącego przekleństwo współczesnego świata, a jego
poszczególne łby to; judaizm, chrześcijaństwo, islam.
Jak widać żydzi- Reptilianie mocą w ludzkich umysłach i upodlają Aryjczyków od 2000 lat
poprzez religię i systemy filozoficzne z religią związane.
Kolejnym mechanizmem jaki doskonale te ścierwa opanowały jest inżynieria społeczna- wszelkiego rodzaju manipulacje opinią społeczną i nastrojami. Co od wieków z powodzeniem czynią.
Jednak ulubionymi przymiotami dla żydów są oczywiście pieniądze i wszelkie dobra materialne, oraz władza. Udało im się do dzisiejszych czasów świetnie opanować rynek i finansowość we
wszystkich państwach świata, kontrolują oni z góry całą światową gospodarkę i handel, narzucają
swoją wolę, nakładają podatki. Są pasożytami, które ukorzeniły się głęboko w organizmie Aryjskiej
cywilizacji i wysysają z nas wszelkie siły życiowe. Pozbawiają nas środków do życia poprzez ogromne
podatki i kontrolę finansową, niszczą naszą gospodarkę i przemysł, na dodatek faszerują nas tysiącami
szkodliwych i niebezpiecznych substancji, aby nas ogłupić i zrobić z nas posłusznych niewolników.
Stoją na szczycie, to oni nami rządzą. O drogi czytelniku, spójrz na współczesnych polityków, spójrz
kto to jest. Spójrz na ich twarze, poznaj ich życiorysy. Czerwone świnie, o żydowskim pochodzeniu.
Czyż nie widać ich przebiegłych, gadzich spojrzeń? Czyż nie oblizują sobie ust jak węże?
Czyż jak węże nie syczą na wszystkich dookoła i na siebie wzajemnie?
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Spójrz też drogi czytelniku jak kontrolują żydzi media i opinię publiczną. Jak wstrętne
kłamstwa snują przeciw wszystkim i wszystkiemu. Jak ogłupiają poprzez telewizję i fałszywe słowa
pisane w gazetach. Jak odzierają Cię z połowy dochodu i śmieją się prosto w oczy, jak mają Cię za
nic. Jak niszczą edukację i zacierają prawdę pisząc nową historię. Spójrz mój drogi czytelniku, a ujrzysz jak z tego gniazda żmii, wężowego narodu,
zło rozpleniło się na cały świat! Spójrz jak powoli
wprowadzają swój nowy porządek świata. Zobacz jak My- biali stajemy się niewolnikiem w służbie
dla żydowskiego pana. Zobacz jak umiera najwyższa kultura, a na jej miejscu powstaje okrutne spaczenie, Reptiliański nowy świat.
BIAŁY CZŁOWIEKU!
OBUDŹ SIĘ NIM BĘDZIE Z PÓŹNO!
KONIEC ROZDZIAŁU 4
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Kwestia czerwonej zarazy
Mianem czerwonej zarazy o drogi czytelniku określam czerwony socjalizm, w szczególności
komunizm, a także oczywiście anarchizm wraz z wszelkimi jego odmianami. Ojcem tej plagi był Karol
Marks, żyd i krętacz. Jak widać, cały ten smród znów można przypisać żydom, co wyraźnie pokazuje
jak przydatne i pożyteczne są te ideologie dla białych. Kolejny natomiast żyd- Lenin dopracował te
wypaczone idee na potrzeby zbrodni dla świata i stworzył właściwy komunizm, który potem miał
opanować cały świat poprzez światową rewolucję. Światowa rewolucja jednak została powstrzymana
przez Polaków podczas wojny polsko-bolszewickiej, kiedy to Trocki wraz z Leninem chcieli przynieść
Europie rewolucję z zewnątrz ( czytaj: mord, pożogę i gwałt ). Jednak bohaterscy Polacy uchronili
Europę przed bolszewicką dziczą. Potem jednak komunizm znów mógł otrzymać szansę na światową
rewolucję ( z zewnątrz ). Żydom udało się tak zmanipulować białymi narodami, że wybuchła kolejna
bratobójcza i bezsensowna wojna. Jednak dzięki waleczności i heroicznej śmierci tysięcy wojowników,
którzy kroczyli w otchłań śmierci, dumnie walcząc za swastykę. Niezliczeni bohaterowie Wehrmachtu, i oddziałów Waffen SS, którzy są obecnie oczerniani, a którzy pod Stalingradem ginęli za to
aby czerwony komunizm nie zalał Europy. Oni to byli bohaterami swoich czasów i muszą być bohaterami dla nas. Oni ginęli za słuszną sprawę! To dzięki nim armia radziecka doznała tak głębokiego
uszczerbku, że nie była zdolna potem podbić Europy i zanieść światu rewolucji. Obecnie jednak żydzi
oczerniają tych bohaterów nazywając ich niesłusznie zbrodniarzami. Jak to żydzi, ktokolwiek się im
przeciwstawia zostaje oczerniony w oczach świata.
Komunizm zabił miliony ludzi i doprowadził jeszcze więcej białych do upodlenia i upadku,
a także zniszczył gospodarkę światową i co gorsza trwa do dziś, tylko inaczej nazwany. Należy też
powiedzieć, że kapitalizm i komunizm choć na pozór wydają się przeciwstawne, są odmianą tej samej
żydowskiej oligarchii wymierzonej przeciw całemu światu.
Wszelkie odmiany czerwonego socjalizmu są szkodliwe, stworzone przez żydów przeciwko
białym.
Do takiego czerwonego socjalizmu zaliczyć można: komunizm, wraz z kapitalizmem ( drugą
stroną jednego medalu), socjaldemokrację, lewicę demokratyczną, socjalizm, współczesną „demokrację” (
która demokracją nie jest, w przeciwieństwie do demokracji w Greckich polis, lub demokracji wojennej
u Słowian), anarchizm.
Anarchizm wymaga bardziej szczegółowego omówienia, ponieważ jest on obecnie szczególnie
popularny wśród rozwydrzonej młodzieży i życiowych nieudaczników nie potrafiących poradzić sobie
w problemach. Anarchizm jak sama nazwa mówi dąży do anarchii czyli do bezładu i zaburzenia
wszelkiego porządku gwarantującego życie i możliwość istnienia ludzi.
Jak sami anarchiści próbują tłumaczyć, anarchizm dąży do obalenia władzy. Do czego jednak
by to doprowadziło? Czyż nie do anarchii w jak najbardziej destruktywnym znaczeniu. Czyż jednostki
pozbawione odgórnego zarządzania nie wystąpią przeciw sobie? Nikt nie lubi władzy, ale dlaczego?
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Ponieważ obecna władza to uzurpacja, a nie władza!
Kiedykolwiek pojawiał się wielki i natchniony wódz, biali powierzali mu swój byt, nawet
ginęli za niego, ponieważ taka władza jest dla nas Ariów naturalna. Nie fałszywa demokracja, nie
czerwony socjalizm, komunizm , czy kapitalizm. Żadne z tych parszywych żydowskich wypaczeń.
Ale silna władza, zcentralizowana, która poradziła by sobie z problemami, która była by sprawiedliwa,
która działała by w interesie Ariów, a nie jak czynią to obecni politycy. Władza nie może dążyć do
własnych korzyści. Władza musi być silna i zdecydowana. Władza musi dążyć do dobra narodu i
państwa. Władca jest najwyższym obywatelem!
Anarchiści mówią o zniesieniu wszelkich podziałów, o zniesieniu własności prywatnej. Do
czego to może doprowadzić? Czyż podziały nie są naturalne? Społeczeństwo musi się dzielić, to pozwala każdemu robić to co lubi i potrafi. Rolnik nie może pracować w kopalni, a stoczniowiec nie może
nauczać dzieci w szkołach.W ten sposób społeczeństwo może istnieć i każdy może pełnić w nim jakąś
rolę. W ten sposób (oczywiście gdyby żydzi nie motali ludziom w głowach) jedni nie mogą pasożytować
na drugich.
Zniesienie własności prywatnej doprowadziło by do zupełnie absurdalnej utraty poczucia jakiegokolwiek bezpieczeństwa i ostoi. Wyobraź sobie mój drogi czytelniku co by było gdybyś siedział u siebie
w domu i nagle wpadła by naćpana hołota, zrobiła dziką imprezę i dokonała różnorodnych zniszczeń
( użyłem takiego zobrazowania, ponieważ tak wygląda ruch anarchistyczny). Co by było gdyby ludzie
byli wyrzucani z domów, przez innych ludzi, bo przecież w anarchii nie ma własności prywatnej?
Zgroza! Kompletna głupota!
Czyż te wszystkie lewicowe (lewackie) poglądy i ideologie nie są zbrodnią przeciwko ludziom?
Dlaczego więc tylu młodych ludzi pada ich ofiarą? Skąd się bierze bezmyślna moda na komunizm, na
Che Guevare-komunistycznego zbrodniarza? Skąd się wziął taki popyt na sierpy i młoty?
O drogi czytelniku, widząc to wszystko musisz się wyraźnie temu przeciwstawiać. NIE
DLA LEWICY!!!
RAZ SIERPEM, RAZ MŁOTEM, W CZERWONĄ HOŁOTĘ!
KONIEC ROZDZIAŁU 5
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Droga do upadku
Droga do upadku-czyli oblicze żydowskiej okupacji. Drogi czytelniku. Pozwolę sobie zacytować
w tym momencie słowa wielkiego wizjonera, a dla wielu białych patriotów wodza- Adolfa Hitlera.
„Jeżeli żyd z pomocą swojego marksistowskiego credo podbije narody świata, jego panowanie będzie
końcem ludzkości, a nasza planeta, bezludna jak przed milionami lat, będzie pędzić w eterze.”
Sens tych proroczych słów jest bardzo prosty.Walka z żydostwem i jego sługusami, oraz
narzędziami, którymi się żyd posługuje jest dla Nas Białych WALKĄ O PRZETRWANIE.
Żyjemy w okrutnych czasach, okrutnych, ale także wspaniałych. Bowiem właśnie w tych czasach, za
naszego życia dokona się ostateczne zwycięstwo Ariów i ich powrót do korzeni, czyli do boskości. Ostateczne zwycięstwo! Jeśli jednak nie powstaniemy z kolan i nie zerwiemy kajdan jakie narzuca nam
żydowski system okupacyjny, wtedy wszyscy zginiemy. To jest walka o nasze życie, naszą przyszłość i
przyszłość naszych dzieci! Nasi przodkowie spoglądają teraz na nas i liczą, że ich krwawy wysiłek nie
pójdzie na marne, że dokonamy tego, co dla nich było już niemożliwe. ZWYCIĘŻYMY! Powstańcie
biali ludzie, oto nadszedł czas naszego tryumfu, oto dni chwały. Tylko razem możemy zwyciężyć
nieprzyjaciół i przeciwności losu, po to aby razem świętować zwycięstwo. Zwycięstwo, lub śmierć! Albowiem od naszego zwycięstwa zależy nasze życie. Mamy tylko jedno wyjście. WALCZYĆ! Walka
przyniesie nam zwycięstwo. Jeśli jednak ktoś pożuci walkę, postanowi stać z boku, lub gorzej, postanowi sprzymierzyć się z naszym wrogiem. ZGINIE! Tak więc widzisz mój drogi czytelniku, że tylko
walka jest rozwiązaniem, wszelkie inne kompromisowe rozwiązania oznaczają dla Nas śmierć.
Mamy przygotowaną drogę, wszystko czego potrzebujemy jest w nas, lub dookoła nas. Nasz
siła i wiara w zwycięstwo wynikać będzie z naszego oddania walce. Historia daje nam niezbędne
wskazówki, o ile można tak powiedzieć, teorię mamy po swojej stronie. Praktyka to tylko nasze czyny,
których musimy dokonać. Po to aby żyć! Po to aby zwyciężyć!
Aby walka była efektywna należy znać wroga. To oczywiste, takie zabiegi był stosowane w
historii przez wszystkich wybitnych wodzów i sprawdzały się. Uważam mój drogi czytelniku, że
czytając te skromne dzieło dowiedziałeś się już wiele o swoim-naszym wrogu.
Abyś jednak mógł w pełni zrozumieć zagrożenie, śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie ten wróg
stanowi, ukaże Ci teraz jego metody działania i plany wobec Nas.
Aby zrozumieć istotę działania systemu należy cofnąć się nieco w czasie. Żydostwo uciekając z
Europy w czasach kolonializmu i czasach kiedy USA, zostało uznane za niepodległe państwo , szybko
bogaciło się na nowo zajętych terenach. Bardzo szybko na czołówkę takich żydowskich społeczności
wychodziły duże, bogate rody, które szybko zdobywały władzę i wpływy. Organizowali się w masońskich
lożach i swoim lobby wymuszali korzystne dla siebie decyzje władzy. Z czasem zaczęli tworzyć rządy
cieni, bez których przyzwolenia w zasadzie żadna ważniejsza ustawa, czy reforma nie mogła wejść w
życie. Zaczęli nazywać siebie Illuminati, oświeceni, bądź oświecający. Illuminati, od iluminacji, czyli
od fałszywego obrazu świata. Sztucznego hologramu jaki tworzyli.
Iluminacja mami umysły gojów, a Illuminati stoją na szczycie i wszystko kontrolują. Illuminati, a w zasadzie Reptilianie, żydzi. Pewne rody takie jak Rothschildowie, czy Rockefellerowie są
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wręcz ostoją i matecznikiem dla gadoidalnych istot siejących iluminację. Pozycja USA rosła, rody iluminatów bogaciły się na cierpieniu jakie wynikało z bratobójczych wojen zwanych I Wojną Światową,
oraz II Wojną Światową. Gady widząc jednak, że Ariowie ostatecznie zatryumfują postanowiły
stworzyć globalny system okupacyjny. Poprzez podzielenie świata na dwie strefy, strefę kapitalizmu i komunizmu. Świetnie udało im się zmanipulować masami. Na zachodzie komunizm przejął
ostateczną formę. Państwo w rzeczywistości kontroluje poprzez globalną finansjerę i media wszystkich obywateli. Tak więc kapitalizm to ostateczna forma komunizmu. Na wschodzie czerwony pies
podniósł swój łeb i warczał na zgniły zachód. Była to jednak sprawnie zaplanowana gierka, która miała
odwrócić uwagę od rzeczywistego celu Zimnej Wojny, a mianowicie upodlenia białego człowieka i poddaniu go całkowitej kontroli ZOG- syjonistycznego systemu okupacyjnego. Komunizm- ostateczna
forma kapitalizmu, w którym państwo pod przykrywką socjalizmu stało się burżuazją.
Państwo zajęło wszystko, dla szarych ludzi, klasy robotniczej- klasy tworzącej kraj nie zostało
nic. Państwo, a w zasadzie partia stały się globalnym właścicielem, uosobieniem kapitalistycznego
myślenia zachodu. Wzajemne przepychanki zachodu ze wschodem okazały się jednak szczenięcymi
igraszkami, a kiedy małe szczeniaczki dorosły okazały swoją prawdziwą formę. Pokazały, że w
rzeczywistości są globalną żydowską machiną okupacyjną, potworem, który zjada świat.
Wśród przeróżnych rad stosunków międzynarodowych (czytaj w żydowskim lobby) pojawiło
się przeświadczenie o tym, że biały człowiek jest już całkowicie wyzuty ze swych przymiotów i pozostaje bezbronny wobec żydowskiego okupanta. Coraz częściej pojawiały się głosy mówiące o globalnym
Nowym Porządku Świata- New World Order ( dla ułatwienia będę skrótem określał ten nowy ład,
ład żydowskiej okupacji jako NWO).
NWO jest to przede wszystkim globalne lobby, grupa Illuminati, która poprzez swoje wpływy
i pieniądze decyduje o losach współczesnego świata.
Przechodząc już do sedna. Metoda działania NWO jest prosta. Z jednej strony wpływają
na rządy, a z drugiej strony wpajają ludziom swoją propagandę poprzez media, kościoły, szkoły itd.
Jednocześnie kontrolują oni przepływ pieniędzy, stwarzają „kryzysy”, nieposłusznym odbierają środki
do życia. Kontrolując gospodarkę, nie zapominają o jej integralnej części – przemyśle żywieniowym
i rolnictwie. Wprowadzają produkty szkodliwe i upośledzające organizmy, oraz umysły. Sztuczne
dodatki, barwniki, zapachy, konserwanty i polepszacze smaku, substancje uzależniające, sztuczne
substancje słodzące. Jednym słowem-sztuczna żywność. Rolnictwo jest kompletnym wypaczeniem
produkcji żywności nadającej się do spożycia. Nawozy, środki ochrony roślin, modyfikacja genetyczna
organizmów, to wszystko nie pozostaje obojętne dla naszego zdrowia. Produkty wielokrotnie przetworzone, ze szkodliwymi dodatkami, ostatecznie na nasze stoły trafia ładnie przybrana trucizna, która
ma na celu powolne zabicie nas. Toksyny niszczą nasz organizm, często prowadzą do bezpłodności, ale
przede wszystkim mają nas ogłupiać, tak abyśmy nie przeciwstawiali się żydom.
Jednocześnie także medycyna przyczynia się do powolnego wyniszczania białych. Szczepionki
są w rzeczywistości biologiczną bronią, która upośledza system immunologiczny. Lekarze zamiast
leczyć choroby- przyczyny, leczą tylko skutki, czyli stany chorobowe. Faszerują nas sztucznymi lekami,
które są toksyczne. Wiele popularnych środków takich jak aspiryna, czy ibuprofen są wysoce szkodliwe
i toksyczne.
W obiegu są też legalne odżywki takie jak alkohol, wyroby tytoniowe, wyroby herbaciane, czy
kawa, bądź jej substytuty i środki z kofeiną, bądź tauryną. Niszczą one organizm i ogłupiają człowieka.
Są to najzwyczajniej w świecie narkotyki. Ich działanie tak jak innych narkotyków polega na tworze-
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niu zmian w układzie nerwowym, co prowadzi do zmian w świadomości. Zmiany w układzie nerwowym prowadzą do niszczenia komórek nerwowych, komórek mózgu, upośledzają człowieka.
Na narkotykach, tych legalnych i nielegalnych czerpią ogromne sumy wielkie koncerny-żydowskie
korporacje.
Żydzi stojący za NWO nie kryją się wcale ze swoimi zamiarami. Im zależy na globalnym
i radykalnym zmniejszeniu populacji ludzkiej – populacji białych. Prowadzą cichą sterylizację, poprzez toksyny czynią nas bezpłodnymi. Kontrolują liczbę narodzin poprzez pogarszanie warunków
socjalnych, w ten sposób mało ludzi decyduje się na dzieci. Propagują nienaturalne zboczenia takie jak
homoseksualizm, czy pedofilię.
Ich najbliższymi planami jest wprowadzić system elektronicznej identyfikacji (kontroli) jednostek w społeczeństwie. Opracowali już odpowiednie chipy i tylko czekają na odpowiedni moment,
aby wprowadzić obowiązkowe wszczepianie chipów. Na początku będą chipowani więźniowie, potem
policja, wojsko itd., a na końcu zostaną elektronicznie oznakowani zwykli obywatele. Chipy takie nie
będą miały na celu tylko i wyłącznie identyfikacji danego człowieka.
Umożliwią one żydowskim oprawcom namierzenie w każdej chwili danego obywatela z dokładnością
co do metra, umożliwią detekcję poszczególnych funkcji organizmu takowego obywatela, pozwolą na
wyjątkowo efektywny podsłuch i poprzez impulsy elektryczne umożliwią kontrolę układu nerwowego.
Co oznaczać będzie całkowitą kontrolę nad takim człowiekiem. Czym w istocie będzie kontrola układu
nerwowego? Przechodzi impuls elektryczny i człowiek traci panowanie nad własnym ciałem, może
nie umożliwi to nikomu zdalne sterowanie takowym nieszczęśnikiem, ale np. upośledzi funkcje mózgu
i układu nerwowego, a w konsekwencji doprowadzi do paraliżu, bądź śmierci. To oznacza, że jeśli
obywatel nie będzie posłuszny, wtedy żydowski kat wymusi posłuszeństwo uruchamiając odpowiedni
układ w chipie i w ten sposób upośledzając układ nerwowy takiej osoby. Nieposłuszny pada na ziemie
tknięty nagłym paraliżem, jeśli będzie miał szczęście to przeżyje, ale już do końca życia będzie kalekom
na wózku. Jaką funkcję będzie pełnił jeszcze chip? Płatniczą. Najłatwiej będzie żydom kontrolować
przepływ pieniędzy, jeśli będą one całkowicie wirtualne i elektroniczne. Będzie wystarczyć, że
żydowska świnia kliknie „ENTER” i już oszczędności całego naszego życia znajdą się na jego koncie.
Poprzez chip każdy będzie miał dostęp do swojego konta bankowego. Będzie to wszczepiona na stałe
wersja karty kredytowej. Tak więc bez chipa nie będzie można nawet kupić bułki. Co oznacza, że jeśli
obywatel będzie nieposłuszny, żydowska władza wyłączy mu dostęp do pieniędzy i zostanie on bez
środków do życia. Posiadanie aktywnego chipa będzie też jednoznaczne z ubezpieczeniem i wszelkimi
składkami na rzecz rządu, z elektronicznego konta ogromne podatki na rzecz żydowskich okupantów
będą odprowadzane automatycznie, składki na ubezpieczenie i emerytalne także. Tak więc bez chipa
żaden człowiek nie otrzyma nawet pomocy medycznej. Totalna kontrola obywatela.
Obywatel kompletnie kontrolowany, a na skutek polityki depopulacji liczba obywateli drastycznie zmniejszona. Biali skundleni, wymieszani z dawnymi niewolnikami i zamknięci w wielkich
metropoliach. Oto jest obraz przyszłości jaką szykuje nam światowe żydostwo- NWO. Obraz śmierci
i rozpaczy.
Wiedząc co szykuje nam ZOG nie możemy pozostać bierni. Mój drogi czytelniku rozwiązanie
jest jedno i doskonale je znasz.
Walka nas połączy! Walka aż do zwycięstwa!
KONIEC ROZDZIAŁU 6
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Droga do zwycięstwa
Mój drogi czytelniku, doszedłeś właśnie do momentu jakże ważnego w tej niewielkiej książce.
Doszedłeś bowiem do momentu, w którym znasz już swoich wrogów, oraz ich metody działania i
plany. Umocniony tą wiedzą możesz śmiało powiedzieć proste, a zarazem święte słowa. BĘDĘ
WALCZYŁ!
Na czym jednak będzie polegała ta walka? Przede wszystkim naszym zadaniem jest uratowanie jak największej liczby białych braci i sióstr. Aby tego dokonać musimy rozmawiać z ludźmi,
ukazywać im ich wrogów, oraz ich rzeczywiste oblicze i predestynację. Tak jak Ty mój drogi czytelniku,
także i inni muszą się dowiedzieć o boskości białego człowieka. Każdy biały musi się o tym dowiedzieć.
Wszelka forma agitacji jest jak najbardziej wskazana. Musimy zmieniać światopoglądy naszych braci i sióstr, światopoglądy ukształtowane przez ZOG. Musimy to zrobić aby ich ocalić. W końcu jednak
każdy taki człowiek, który przejrzy przez zasłonę narzuconą przez żydowskiego okupanta zapyta się co
dale? Co robić?
Otóż naszym zadaniem jest doprowadzenie do tryumfu białej rasy ludzkiej-jedynej rasy ludzkiego gatunku. Do tryumfu wszystkich białych. Jednak biali nie zatryumfują jeśli nie będą stali na
solidnym gruncie.
Taki grunt przygotowali dla nas bohaterowie wszystkich białych patriotów. Bohaterowie tacy
jak Adolf Hitler, czy Rudol Hess. Tym gruntem jest NARODOWY SOCJALIZM!
Narodowy socjalizm jest jedyną drogą do ocalenia białych ludzi i ich kultury, oraz ich ostatecznego tryumfu. Narodowy socjalizm do nasza droga do zwycięstwa! Jest on urzeczywistnieniem w
formie fizycznej idei wszystkich praw panujących w naturze. Jest ucieleśnieniem odwiecznych sił
rządzących wszechświatem, oraz uosobieniem wszystkich ideałów i przymiotów białego człowieka.
Jest co najważniejsze nie tylko filozofią i światopoglądem, jest żywą ideą. Jest systemem politycznym, jako że jest żywą ideą jest najlepszym systemem jaki mógł kiedykolwiek powstać.
Demokracja, monarchia, kapitalizm komunizm? Systemy do cna nieludzkie i pozbawione jakiejkolwiek energii i żywotności. Narodowy socjalizm jest jednak ideą, która porywa serca, napełnia
niezwykłą energią i daje wolę walki, oraz istnienia. Mimo swej prostoty i przyziemności Narodowy
Socjalizm uosabia całą duchową wzniosłość i mistykę aryjczyka. Wyraża odwieczny ład.
Być może jesteś teraz mój czytelniku oburzony, oburzony na moje słowa. Przecież nazizm to
zło. Tak wpajano Ci od dzieciństwa, tak wychowywał Cię żydowski system. Musisz wiedzieć jedno.
Narodowy Socjalizm jest najgorszym z najgorszych form zła dla żyda. Bowiem jest ideą zdolną do
zniszczenia jego sromotnej okupacji. Natomiast dla Ciebie-białego człowieka, dla wszystkich białych
ludzi Narodowy Socjalizm jest najwyższą i najwznioślejszą formą dobra.
Na początku tej książki wspomniałem o Twoim osobistym szczęściu. Teraz musisz wiedzieć,
że to Narodowy Socjalizm zagwarantuje ci owe szczęście. To on wyraża wszystkie prawa natury,
które są niezbędne do tego szczęścia i tylko on je całkowicie dopełnia.
Żydzi chcą jednak Abyś wciąż uważał Nazizm za zło i najgorsze co może być, ale doskonale
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wiesz, że żydzi nie pragną Twojego szczęścia. Oni chcą jedynie napełnić swoje portfele i tłuste brzuchy.
Ty jednak nie dasz im zmienić się w niewolnika. Doskonale wiesz, że to oni piją krew białych ludzi ze
złotych kielichów na szczycie władzy.
Będziesz walczył dla NARODOWEGO SOCJALIZMU, bo wiesz, że jest to jedyna
szansa na wygraną!
Z pewnością podjąłeś taką decyzję już po przeczytaniu wcześniejszych rozdziałów, ale teraz jesteś z całą pewnością całkowicie pewien co do drogi jaką właśnie obierasz. JESTEŚ TEGO
CAŁKOWICIE PEWIEN!
NARODOWY SOCJALIZM!
Ta książka nie ma na celu ujawnienie wszystkich żydowskich kłamstw, jednak dla spokoju
twoich myśli wyjaśnię ci pewne zagadnienia, które możesz uznać za kontrowersyjne, co jest zrozumiałe,
biorąc pod uwagę, że system wychowywał cię na wzorowego obywatela – żydowskiego pachołka.
Narodowy Socjalizm nigdy nie był jako idea przeciwko żadnemu białemu narodowi. Pojęcie
jakoby „niemiecki nazizm” był od początku tylko dla Niemców i przeciwko każdemu innemu narodowi
jest całkowicie fałszywe i jest ono podstawowym argumentem mającym godzić w Nas- Narodowych Socjalistów. Argumentem ukutym i stosowanym przez światowe żydostwo! Cofnijmy się teraz
do czasów Adolfa Hitlera. Ujrzyjmy państwo, które leżało na kolanach, szargane przez żydowskie
świnie, państwo, któremu w każdej chwili groziła rewolucja na wzór tej w Rosji. Państwo, które
na skutek idiotycznej polityki ówczesnej władzy zostało zupełnie poniżone i zmuszone do podpisania
hańbiących traktatów po I Wojnie Światowej. Obudziła się z dawna zasiana przez żydów zaraza,
jad zaszczepiony Niemcom wieki temu-nacjonalizm. Nacjonalizm w jak najbardziej niepozytywnej
formie. Można bowiem rozróżnić dwie formy nacjonalizmu, a mianowicie: szowinizm narodowy i
biały nacjonalizm (tudzież biały patriotyzm ). W Niemcach w tamtym okresie obudził się szowinizm
narodowy co było oczywistą reakcją obronną na sytuację państwa.
Pojawił się nagle wódz, który podniósł naród z kolan i uczynił go dumnym. Państwo stało się
potęgą. Powstała III Rzesza i Narodowy Socjalizm. Jednak szlachetny Narodowy Socjalizm był
otoczony zewsząd otoczony zgnilizną komunizmu i żydostwa. Żydzi podjudzali inne białe narody
przeciw Rzeszy. Wiedzieli, że ta jest dla nich śmiertelnym zagrożeniem, wiedzieli też, że jeśli białe
narody się zjednoczą, to będzie kres ich panowania.
Adolf Hitler chciał zjednoczenia się białych pod wspaniałym sztandarem swastyki. Chciał
ich ponownego tryumfu, chciał sprzymierzyć się z innymi białymi państwami i przywrócić dawny
porządek z czasów złotej ery, chciał podbić resztę świata i ocalić białych:
„Mieszkańcy Europy stanowią na Świecie jedną, wspólną rodzinę. Dlatego wyobrażenie, że
w tak ograniczonym „domu”, jakim jest Europa, utrzymanie różnego porządku prawnego i różnych
wartości dla jednej wspólnoty mieszkańców, jest wyobrażeniem fałszywym.”
Wiedział, że aby biali mogli przetrwać potrzebują niezbędnej przestrzeni życiowej, którą zajmowali im wszechobecni żydzi i komuniści. Wiedział, że biali muszą się zjednoczyć. Jednak żydzi do
tego nie dopuścili. Podjudzili inne białe narody przeciw Niemcom, skutek oczywiście był natychmiastowy. Niemiecki nacjonalizm nie mógł tego znieść. Wybuchła bratobójcza wojna.
Jednak mimo okropieństwa wojny. Adolf Hitler dalej pragnął zjednoczenia białych, oto jego
opinia o narodzie polskim: „Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi
spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie... Polacy, według mojej opinii oraz na podstawie
obserwacji i meldunków z Generalnej Guberni, są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie
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wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem. Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyją
ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie niespotykany. Na podstawie ostatnich badań, prowadzonych przez Reichsrassenamt uczeni niemieccy doszli do przekonania, że Polacy powinni być asymilowani do społeczności niemieckiej jako element wartościowy rasowo. Uczeni nasi doszli do wniosku, że połączenie niemieckiej systematyczności
z polotem Polaków dałoby doskonałe wyniki.”
Kolejnym zagadnieniem jest kwestia rzekomych obozów zagłady i komór gazowych. Takowych
nigdy nie było, udowodniono, że nie było możliwości technicznych na osiągnięcie wyników eksterminacji
takich jakie są przedstawiane w dokumentacji z pseudo procesów w Norymberdze. Jednak państwa zachodu bez namysłu uznały za fakt fałszywą liczbę rzekomych ofiar jaka została zaprezentowana przez
stronę radziecką, a oparta na zeznaniach osób, ściągniętych na tą okazję z głębi terytorium ZSRR. Na
wszelki wypadek ci „świadkowie” potem zaginęli w niewytłumaczonych okolicznościach, aby bardziej
dociekliwi nie mogli odkryć prawdy.
Wiele jeszcze kłamstw można wytknąć żydowskim okupantom. Kłamstw, które mają na celu
zdyskredytowanie Narodowego Socjalizmu. Jednak ty mój drogi czytelniku doskonale zdajesz sobie
teraz sprawę, że Narodowy Socjalizm to droga do zwycięstwa i to poprzez NS osiągniesz ostateczne
szczęście.
HEIL HITLER!
KONIEC ROZDZIAŁU 7
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Idea
Narodowy Socjalizm będąc odzwierciedleniem praw natury i duchowej wzniosłości Arjów jest
jednocześnie niezwykle prosty i przyziemny. Mimo swojej przyziemności emanuje z niego ogromna duchowa siła zdolna zmieniać świat. To jest siła żywej idei. Idei politycznej, która umożliwi stworzenie
Aryjskiego Imperium!
Jako doktryna polityczna Narodowy Socjalizm opiera się na tym co w państwie najważniejsze
– na ludziach. Ludziach, którzy budują kraj. Budowniczymi kraju jest biała klasa robotnicza, natomiast inteligencja i klasa posiadaczy stanowi dopełnienie klasy robotniczej. W kraju kontrolowanym
przez ZOG wszystko kręci się wokół pieniądza- machiny wojennej światowego żydostwa. Narodowy
Socjalizm odrzuca ten kult pieniądza i materializm, oraz ślepy konsumpcjonizm. Takie zapędy nie są
zgodne z duchową naturą białego człowieka, który potrzebuje o wiele wznioślejszych ideałów.
Narodowy Socjalizm jest uosobieniem tej wzniosłości.
Pieniądz, który jest żydowskim bożkiem nie jest wartością godną białego człowieka. Pieniądz
nie jest celem samym w sobie, nie jest także środkiem do realizacji celów, z czym mamy do czynienia
w systemie żydowskiej okupacji. Pieniądz jest jedynie wyrażeniem. Jest wyrażeniem, które oddaje w
realnej rzeczywistości wysiłek. Wysiłek pracy danej jednostki. W państwie Narodowo Socjalistycznym praca jest motorem napędowym gospodarki, co przekłada się na osobiste szczęście wszystkich obywateli. Od wieków wśród Ariów panowała zasada „jaka praca taka płaca”. Są to święte słowa, bowiem
wynagrodzenie jakie otrzymuje dany człowiek musi być proporcjonalne do pracy jaką wykonuje. W
państwie opanowanym przez żydów jest zupełnie na odwrót. Wielu świnią płaci się tylko za to, że są,
lub za tytuły. To oburzające jak naród pracuje w pocie czoła, a elita leni się i zgarnia wszystkie ciężko
zarobione pieniądze zniewolonemu narodowi. W Narodowym Socjalizmie każdy zna swoje miejsce i
zajmuje się tym co najlepiej potrafi i lubi robić. To oczywiste, przecież nie karzemy lekarzowi pracować
na roli, a farmerowi leczyć ludzi. Podział pracy i obowiązków według wieku, płci, umiejętności i chęci
jest zatem zupełnie naturalny.
Władza natomiast jest wyrażeniem woli narodu, władza jest uosobieniem państwa, grupą
najwybitniejszych obywateli, godnych piastować urzędy. Jednak nie oznacza, to że władza stoi ponad
narodem,
co przejawia się przede wszystkim w tym, że każdy biały jest równy innemu białemu.
Zostaliśmy obdarzeni przez natura przeróżnymi cechami i predyspozycjami, które musimy wykorzystać
w jak najlepszy sposób. Za pracę otrzymamy pieniądze, stosowne do pracy jaką wykonamy. Nie oszukujmy się, nie stworzymy utopii, bo utopia jak sama nazwa wskazuje jest tylko marzeniem chorych
umysłów. Równość wszystkich białych oznacza wzajemny szacunek, wzajemną pomoc i lojalność.
Dlatego nie może być mowy o wywyższaniu się jakiejś grupy ludzi tylko ze względu na fakt piastowania jakiś stanowisk, bądź wykonywania jakiejś pracy. W tym sensie sprzątający, który zamiata ulice
jest równy osobie sprawującej władzę. Każdy jest elementem układanki- państwa.
Jeśli zabraknie jakiegoś elementu wtedy państwo będzie się rozpadać. Każdy element jest
ważny i wyjątkowy. Dlatego pamiętaj mój drogi czytelniku, możesz być najmniejszym z najmnie-
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jszych, ale jesteś niezbędnym elementem w państwie.
Bezrobocie istnieje tylko w systemach żydowskiej machiny okupacyjnej. Rozejrzyjmy się
dookoła, ile jest do zrobienia. Tyle rzeczy trzeba zmienić, naprawić, zbudować, bądź stworzyć. Jak tu
mówić o braku pracy. Narodowy Socjalizm nie zna pojęcia bezrobocia. Zawsze znajdzie się praca, bądź
zajęcie, za które można otrzymać wynagrodzenie. Narodowy Socjalizm w przeciwieństwie do czerwonego socjalizmu nie zna także pojęcia ukrytego bezrobocia. Bezsensownym jest bowiem upychać na
siłę ludzi na jednym stanowisku, skoro jest tyle do zrobienia. Każdy cel to nowe miejsca pracy. Świat
jest nasz. Tyle jest zasobów i środków, tyle jest pracy, bezrobocie to pojęcie stworzone przez żydów, po
to żeby zamknąć białych ludzi w błędnym kręgu służby dla ZOG. Bezrobocie nie istnieje! Praca jest
obowiązkiem każdego obywatela!
Pojawi się z pewności pytanie co ludzie będą robić z tymi wszystkimi pieniędzmi. Przecież
nieskończona ilość zajęć i prac, za które człowiek może otrzymywać wynagrodzenie, oznaczać będzie
nieustanny napływ pieniędzy. Pieniądze najczęściej będą zamieniane na towary. Co jeśli towarów
zabraknie? Nie zabraknie! To bardzo proste. Mój drogi czytelniku. Z założenia chcemy opanować i
opanujemy resztę tego świata, tej planety.
Wyobraź sobie tą niezliczoną ilość dóbr i towarów, które tylko czekają aż ktoś wyciągnie po
nie rękę. Co jest potrzebne do życia? Woda. Żywność. Schronienie. Te trzy podstawowe towary są
niezbędne. Żywność można produkować w nieograniczonych ilościach. Co doprowadzi do sytuacji, w
której nadwyżki będą przyznawane wraz z wynagrodzeniem za pracę każdemu obywatelowi.
Oznaczać to będzie w praktyce brak konieczności kupowania żywności. Będą kupowane towary
luksusowe i specjalne, których ilość będzie zależeć od tego jak wiele ich sobie obywatele wyprodukują.
Tak więc widać, że o pożywienie nie musimy się obawiać ani trochę. Najważniejsze żeby żywność
była zdrowa, naturalna i jak najmniej przetworzona. Woda. Wody mamy w rzeczywistości bardzo
dużo. Konieczna jest tylko rozsądna gospodarka i nie zanieczyszczanie potencjału wodnego naszej
planety. Obecnie technologia pozwala na całkowite oczyszczanie wody, a jeśli zajdzie taka potrzeba
można wodę nawet produkować. Wody nie zabraknie! Schronienie jest bardzo ważną kwestią. Każdy
potrzebuje te cztery ściany i dach nad głową. W systemie kontrolowanym przez ZOG dom jest elementem poprzez, który żyd kontroluje białych.
Nieograniczona ilość dóbr i towarów pozwala jednak na budowanie domów w dowolnej ilości,
dla każdego człowieka i w zgodzie z jego potrzebami. Narodowy Socjalizm przewiduje dom
dla każdego pełnoletniego człowieka. Dom jego marzeń.
Kwestia dóbr nierozłącznie potrzebnych człowiekowi może wydawać się problematyczna,
kiedy chodzi o pracę jednej jednostki na rzecz innej jednostki. Odpowiedź jest prosta. Jeśli żywność
została otrzymana nakładem pracy jakiegoś człowieka to jest ona płatna, jeśli żywność „wyrosła” w
naturze wtedy jej cena jest minimalizowana. Woda jest naturalnym dobrem i żaden człowiek nie
będzie płacił za to, że może z niego korzystać. Jednak po użyciu wody przez jakiegoś obywatela,
będzie ona uzdatniona i oczyszczona, przy czym z pewnością będzie pracował inny obywatel, dostanie
on oczywiście wynagrodzenie i nie widać potrzeby pobierania jakiś szczególnych podatków w tym
względzie.
Jeśli chodzi o kwestię domów. Posiadanie domu jest naturalnym prawe każdego białego
człowieka. Dom ze względu na nieograniczoną ilość budulca jest więc czymś, co każdy obywatel
po osiągnięciu pełnoletniości otrzyma od państwa za darmo. Jeśli jednak dom nie będzie spełniać
oczekiwań i rozwijając się, oraz tworząc rodzinę takowy obywatel zapragnie mieć inny dom. Wtedy
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za pieniądze, które zarabia będzie mógł kupić inny dom. Aby jednak panowała powszechna uczciwość
i żaden obywatel nie tworzył na własną rękę rynku nieruchomości, każdy pełnoletni obywatel będzie
mógł posiadać tylko jeden dom. Oczywiście takowe schronienie będzie musiało odpowiadać potrzebą
tego obywatela i jego rodziny, a także będzie ono musiało stanowić dostateczną przestrzeń życiową
konieczną dla życia i rozwoju obywatela. Jeśli w skutek jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia obywatel
utraci swoje mieszkanie, wtedy państwo przyzna mu od razu takie samo jakie otrzymał gdy osiągnął
pełnoletniość. W taki sposób Narodowy Socjalizm rozwiązuje problem bezdomności i problemy wielu
młodych ludzi, którzy pragną mieć własne mieszkanie. Dom to naturalne prawo każdego Aryjczyka!
Zaspokajając swoje naturalne potrzeby obywatel „produkuje” śmieci i odpady. Będą one usuwane i
utylizowane tak, w sposób nieszkodliwy dla człowieka i natury. Przy procesie wywozu i utylizacji
śmieci oczywiście będą pracować ludzie, którzy otrzymają wynagrodzenie za swoją pracę. Opłaty w tej
kwestii będą zależeć tylko i wyłącznie od tego jaką ilość odpadów dany obywatel wyprodukuje. Będzie
obowiązywać próg, do którego pewna ilość odpadów będzie usuwana za darmo, co zachęci obywateli do
ekologicznego i naturalnego stylu życia i przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska
naturalnego.
Pojawi się z pewnością ważne pytanie. Skąd więc państwo będzie brać pieniądze? Otóż państwo
będzie brało pieniądze nie z podatków i wyzysku jak dzieje się w państwie kontrolowanym przez
ZOG. Państwo może czerpać pieniądze tylko i wyłącznie z pracy. Tak z pracy. Nikt i nic nie otrzyma
pieniędzy za darmo. Państwo będąc właścicielem przedsiębiorstw i fabryk czerpać będzie pieniądze ze
sprzedaży środków produkowanych przez takowe instytucje.
Oczywiście sprzedażą takich towarów będą się zajmować określeni ludzi, którzy dostaną
wynagrodzenie. Jednak właściwe zyski będą zasilać budżet państwa. Z budżetu pieniądze będą zasilać
poszczególne elementy państwa, będą przeznaczone na wydatki państwa i po części będą zasilać
obieg pieniędzy obywatelskich. Dlatego ze względu na to większość przedsiębiorstw i firm będzie
upaństwowionych. Oczywiście miejsca pracy będą tworzone w miarę potrzeby i państwo będzie w tym
celu powoływać do życia kolejne firmy. W przeciwieństwie do komunizmu własność prywatna będzie
jednak istnieć. Obywatel będzie mieć możliwość tworzenia niewielkich firm i przedsiębiorstw. Rynek
produkcyjny będzie jednak opanowany przede wszystkim przez państwo, z wyjątkowym pominięciem
rolnictwa. Rolnictwem zajmą się niewielcy przedsiębiorcy-farmerzy, którzy będą produkować
żywność zasilającą ich własne potrzeby, oraz potrzeby ich rodzin, a także duży nadmiar, który będzie
sprzedawany przez nich bezpośrednio innym obywatelom, bądź państwu. Państwo będzie miało jednak
możliwość kontrolowania cen, aby uniknąć nadużyć. Dzięki temu uniknie się nieróbstwa, które mogło
by panować w państwowych gospodarstwach rolnych.
Jak już zostało wspomniane państwo będzie mieć możliwość ustalania cen i ilości danych towarów, ale tylko i wyłącznie po to aby nie dochodziło do nadużyć, wyzysku, lub problemów gospodarczych. Żaden kryzys nie dotknie państwa Narodowo Socjalistycznego, gdyż poprzez planowanie
wydatków i pracy gospodarki gdy zajdzie taka potrzeba państwo będzie mogło interweniować.
Jak widać gospodarka centralnie planowana będzie miała jedynie charakter zabezpieczenia
bezpieczeństwa obywateli i nie będzie blokować wolnego rynku.
Wolny rynek będzie przede wszystkim rynkiem usług i specjalizacji. Tak więc mój drogi
czytelniku zepsuje Ci się w domu instalacja wodna wezwiesz hydraulika, który prowadzi własną
działalność gospodarczą, aby naprawił usterki.
Bardzo ważną sprawą jest kwestia dostępu do dóbr takich jak ciepło, gaz, prąd elektryczny,
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będzie ustalona ilość tego dobra, która będzie odpowiadać potrzebom danego obywatela i jego rodziny.
Ta ilość będzie prawem, będzie dostarczana obywatelowi za darmo. Ważną rolę będą pełnić tu generatory wolnej energii, baterie słoneczne, kompostowniki służące do produkcji gazu i materiału opałowego
i inne rozwiązania techniczne prowadzące do uprywatnienia dóbr takich jak prąd elektryczny, ciepło,
czy gaz. Państwo nie będzie pobierać podatku od tych dóbr. Państwo nie będzie pobierać żadnego podatku.
Jeśli chodzi i sam charakter własności prywatnej będzie miała ona charakter prawa, które
będzie zbywalne tylko w wyjątkowych przypadkach dotyczących bezpieczeństwa państwa, lub innych
obywateli.
Charakter polityczny Narodowego Socjalizmu jest prosty. Władza i media w rękach narodu.
Oznacza to, że ludzie pełniący władzę są najwyższymi reprezentantami narodu, wybranymi, najbardziej wartościowymi obywatelami. Będą oni otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę, ale nie
będzie to wyglądać tak jak w państwie kontrolowanym przez żydowskie hieny. W rzeczywistości
władza służy obywatelom i państwu, nie sobie. Tak więc muszą to być odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach, którzy poprzez swoje umiejętności i ciężką pracę przyczynią się do chwały i
tryumfu Narodowego Socjalizmu, do powszechnego dobrobytu i bezpieczeństwa obywateli, oraz dobra
kraju.
Parlament wraz ze swoimi prawami będzie miał wyjątkowo ograniczone pole działania, jego
zadaniem będzie wyrażanie woli narodu. Rzeczywistą władzę ustawodawczą będzie sprawować
jeden człowiek. Człowiek ten będzie piastować odpowiedni dla tego celu urząd, będzie posiadał władzę
ustawodawczą, zaś zadaniem parlamentu i ministrów będzie pomagać mu, doradzać i tworzyć projekty
praw, które ten mógł by zatwierdzać. Władza silnej ręki jest konieczna. W państwie żydowskiej dominacji władza spoczywa w teorii w rękach ludu. Ale jakiego ludu? Grupki bogatych i wpływowych świń?
Przecież to jest oligarchia. Nawet jeśli jakaś frakcja postanawia wprowadzić reformy i zaprowadzić
porządek, reszta na to nie pozwala. W ostateczności powstaje chaos i szerzy się anarchia. Aby tego
uniknąć władza spoczywa w rękach silnego człowieka. Wola narodu jest wyrażana poprzez parlament i w ten sposób człowiek stojący na szczycie nie staje się bezdusznym dyktatorem. Jego zadaniem
jest kontrolowanie silną ręką całego państwa, aby mogło funkcjonować w pokoju i dobrobycie. Władca
taki w żadnym wypadku nie będzie dążył do zaspokojenia własnych celów i ambicji. Jego celem będzie
Narodowy Socjalizm i dobro białych ludzi.
Organem sądowniczym będą małe zgromadzenia niezawisłych sędziów. Aby wydać jakiś wyrok
będzie musiało obradować nad daną sprawą minimum 10 sędziów. Będą oni publicznie całkowicie zakonspirowani i utajnieni, aby uniemożliwić przekupstwo, oraz dopilnować, by panowała bezstronność.
Prawo musi wyrażać sprawiedliwość! Jeśli tak nie jest prawo musi zostać nagięte, aby
było sprawiedliwe, może się to stać tylko za zgodą zgromadzenia sędziów –sądu. Sąd będzie miał na
względzie dobro obywatela i państwa. Sędziowie nie będą otrzymywać wynagrodzenia za swoją pracę,
sędziowanie będzie przywilejem dla wybranych-najbardziej sprawiedliwych i prawych obywateli.
Organem stojącym na straży prawa będzie żandarmeria, która będzie nierozłączną częścią
armii, w taki sposób uniemożliwi się wyzysk i usunie nieuczciwość jakie panują w policji w państwie
kontrolowanym przez ZOG. Żandarm będzie wykonywał rozkazy, dzięki temu nie dojdzie do nadużyć.
Żandarmeria będzie współpracować z obywatelami, którzy będą zorganizowani w ochotniczych grupach
ochrony prawa wzorowanych na bojówkach SA z czasów Adolfa Hitlera. Takie bojówki będą miały
na celu patrolowanie ulic i nie dopuszczanie do przestępstw, oraz ochronę obywateli. W początkowej
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fazie przejmowania władzy i wprowadzania Narodowego Socjalizmu bojówki będą stanowiły ochronę
wieców, zgromadzeń, oraz siłę do walki z wrogami Narodowego Socjalizmu- wrogami Arjów.
Armia będzie polegała przede wszystkim na żołnierzach zawodowych. Będzie jednak obowiązywać
obowiązkowa roczna wojskowa służba zasadnicza. Bez możliwości odwołania się od niej. Służba ta
będzie przeznaczona dla wszystkich mężczyzn, którzy ukończyli 18 rok życia, w przypadku gdy taki
obywatel się uczy ureguluje on stosunek do służby kiedy zakończy edukację. Podczas tej służby obywatel
zostanie gruntownie przeszkolony. Po ukończeniu służby zasadniczej obywatel będzie miał możliwość
zostania żołnierzem zawodowym. Na potrzebę wojny o naszą planetę będą mobilizowani obywatele,
którzy przeszli szkolenie wojskowe. Żołnierze zawodowi będą natomiast automatycznie pełnić służbę
na froncie, natomiast najsprawiedliwsi, najbardziej posłuszni i prawi żołnierze będą pełnić służbę w
żandarmerii.
Po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej, obywatel przechodzi do rezerwy i musi raz do roku
stawić się na ćwiczenia wojskowe. W początkowej fazie walki o dominację białych na świecie, oraz
przy przejmowaniu władzy przez Narodowych Socjalistów do służby w Narodowo Socjalistycznej
armii będzie zobowiązany każdy biały mężczyzna i kobieta, oczywiście każdemu będą przydzielone
zadania, takie jakie będzie potrafił wykonać i uwzględni się przy tym umiejętności, predyspozycje
i płeć danego żołnierza. Po przejęciu władzy przez Nas Narodowych Socjalistów kobiety zostaną
wycofane do służby pomocniczej. Wojna będzie trwała dopóki nie zdobędziemy całej Ziemi. Dopóki nie
spadnie na ziemię ostatni żydowski łeb. Dopóki nie zostanie eksterminowany ostatni przedstawiciel
niewolniczego ludu i podludzia. Dopóki wszyscy wrogowie i zdrajcy białych ludzi i Narodowego Socjalizmu nie zginą. WALKA TRWA!
Po osiągnięciu ostatecznego zwycięstwa armia będzie funkcjonować jako gwarancja bezpieczeństwa
wszystkich białych i Narodowego Socjalizmu.
Media takie jak gazet, Internet, telewizja, czy radio będą tuż po przejęciu władzy przez Nas-Narodowych Socjalistów kontrolowane przez państwo, po utrwaleniu się NS media przejdą w ręce narodu.
Każdy obywatel w państwie w, którym panuje Narodowy Socjalizm ma prawo do opieki zdrowotnej i
pomocy medycznej, niezależnie od piastowanego stanowiska, bądź wykonywanej pracy. Koszta opieki
zdrowotnej i pomocy medycznej będzie ponosić państwo.
Edukacja jest obowiązkowa i darmowa dla każdego obywatela, który nie ukończył 18 roku życia. Program nauczania będzie stworzony w zgodzie z prawami natury, oraz kulturą i duchem Aryjskim, a
także NS.
Wobec przestępców będą wyciągane kary bezpośrednie polegające na między innymi: przymusowej służbie wojskowej w warunkach możliwie jak najcięższych, przymusowej pracy, pieniężnych
świadczeń na rzecz strony poszkodowanej. W uzasadnionych przypadkach będzie stosowana kara
śmierci.
Narodowy Socjalizm to szczęście i dobrobyt dla wszystkich białych ludzi. Narodowy Socjalizm wyraża wolę narodu, dlatego szczegółowe prawa zostaną ustalone przez naród i powołanego
władcę w chwili przejęcia przez Nas- Narodowych Socjalistów władzy.
Najlepszym rozwiązaniem będzie dokonanie przewrotu w każdym państwie osobno przez
Narodowych Socjalistów będących obywatelami danego państwa.
NS musi jednak zatryumfować na całym świecie. Kiedy w każdym białym państwie NS zatryumfuje, wtedy każde takie państwo połączy siły z innym białym państwem Narodowo Socjalistycznym. Tylko w ten sposób dokonamy ostatecznego zwycięstwa. Kiedy to się stanie zbudujemy Wielkie
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Imperium Aryjskie- imperium wielu ojczyzn. Ku chwale Narodowego Socjalizmu!
Ostatnim zagadnieniem jakie omówię w tym rozdziale o mój drogi czytelniku będą kwestie
Aryjskiej Polityki Społecznej. Oczywistym jest konieczność oczyszczenia społeczeństwa z elementów
obcych i chorych, będzie to dokonywane wszystkimi możliwymi sposobami, aby w końcu Aryjskie społeczeństwo było uosobieniem praw natury i powróciło do swojej świetności sprzed tysięcy lat.
Konieczne jest tu też uwolnienie naszych ludzi od wszelkich używek i promowanie zdrowego- Aryjskiego stylu życia i kultury. Konieczna jest także ochrona dziedzictwa kulturowego i naukowego
Ariów, a także ochrona genotypu Aryjskiego. Bardzo ważne jest stosowanie eugeniki, aby rodziły
się coraz bardziej doskonałe jednostki. W ten sposób znów staniemy się Annunaki-synami niebios,
znów zapanuje złota era i będzie trwać wiecznie. „Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem a
nadczłowiekiem.”
SIEG HEIL!
KONIEC ROZDZIAŁU 8

Zamiast epilogu- czyli kilka rad na koniec
W państwie kontrolowanym przez ZOG działalność Narodowo Socjalistyczna najczęściej
przyjmuje charakter niejawny. Mój drogi czytelniku, jeśli nie dołączysz do jakiejś grupy działającej
na rzecz NS podejmij samotną działalność. Zdecyduj jak najlepiej potrafisz walczyć dla NS i jakimi
środkami będziesz się posługiwał. Propaguj ideę wśród innych białych braci i sióstr, rozprowadzaj
białą propagandę, zwerbuj innych, poszerzaj swoją wiedzę. Już niedługo system padnie na kolana,
a wtedy powstaniemy, oczekuj tego dnia, musisz być gotowy,
szkodź systemowi tak jak potrafisz.
Dzięki temu przyśpieszysz jego upadek. Zawsze pamiętaj o innych białych, kieruj się zasadami: „Krew
i honor”, oraz „Moim honorem jest wierność”. Idea zapewni Ci szczęście i dobrobyt. Zapewni Ci
przetrwanie i zwycięstwo.
Pamiętaj!

NARODOWY SOCJALIZM PONAD WSZYSTKO!
WYCIĄGAM PRAWĄ RĘKĘ I SALUTUJĄC POZDRAWIAM CIĘ!
HEIL HITLER!
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