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Dlouhodobý trvalý úspěch v jakémkoliv lidském konání není nikdy výsledek slepé náhody. 
Dosažení jasně vytyčeného cíle, ať se jedná o pohyb z bodu X do bodu Y, stavbu domu nebo 
organizování obchodu, je vždy výsledkem tří věcí: 
 
1) Duševních schopností nutných k pochopení problému, počítání s odporem a zvolení 
nejlepší cesty k překonání tohoto odporu na cestě k cíli; 
 
2) Vůle a odhodlanosti udělat vše, co je nezbytné k dosažení vytouženého cíle bez ohledu na 
překážky; 
 
3) Fyzických možností, síly a odvahy dokázat provést plán a bojovat s použitím rozumu a 
nezlomné vůle. 
 
Jestliže některý z těchto tří elementů bude v kterémkoliv směru nedostatečný, neúspěch je 
předpokládaným a nevyhnutelným následkem.  
 
Člověk, který je příliš hloupý k pochopení různých faktorů zahrnujících pohyb z bodu X do 
bodu Y, pro kterého životní cesta mezi námi připomíná džungli hemžící se hady, plnou 
nebezpečí a zimnice, který nedokáže zacházet se zbraněmi, mapami, léky a ostatním 
vybavením, nikdy nedosáhne bodu Y. Nepomůže mu jeho odhodlanost ani síla jeho svalů. 
Jiný člověk se pokouší o tu samou cestu. Jasně vidí nebezpečí, která mu hrozí a i když má 
silné svaly, je nerozhodný a má tak slabou vůli, že nevytrvá v boji a nemilosrdně nepoužívá 
sílu nezbytnou k rozdrcení a zničení překážek stojících mu v cestě. Díky nedostatku vůle také 
nikdy nedosáhne bodu Y. A třetí člověk, který chápe nebezpečí a připraví se na něj, má vůli a 
odhodlanost vybojovat si svou cestu i nejvyšším hrdinstvím, ale který je slabý tělesně, 
nemůže plně vládnout své mysli a jeho vůle podlehne silnějšímu protivníkovi. 
 
Se zápasem civilizací je to stejné jako se zápasem jednotlivých lidí. Tucty velkých civilizací 
byly zničeny, protože měly nedostatky v jednom nebo více z těchto tří elementů potřebných 
pro přežití. 
 
Primitivní společnosti obvykle zanikají, protože nemají dostatečnou vůli nebo fyzickou sílu, 
stejně jako vlohy k chápání skutečných problémů. Utápí se v pověrách a naráží na temnotu 
nevědomosti a následně jsou zničeny silou mocných přírodních živlů, katastrof a nemocí, 
které více civilizované a vzdělané společnosti dokáží překonat.  
 
V rukou jiných civilizací jsou častěji zničeny, protože nemají dostatek vůle, ztrácejí se 
v primitivismu a bezohledně se ženou k vládě, která přetvořila původní společnost. Stávají se  
egoistickými, povolnými, fyzicky slabšími a závislými na placení armád a policie. Bojový 
čestný duch jejich předků, obětování se a hrdinství ustupují rostoucí lásce k luxusu, 
pohodlnosti a zbabělosti, maskovaných pojmem „humanita“. 
 
Když civilizace dosáhne určitého stupně rozkladu, jak vidíme na mnoha příkladech v průběhu 
historie, jen velmi zřídka se může zastavit konečný kolaps společnosti, protože nárůst 



dekadence je zřejmý každým dnem. Pouze když má umírající společnost stále dostatek životní 
energie produkující velkou duševní sílu, přichází návrat božských hrdinů jejího lidu, který je 
schopen zdárně vyvést civilizaci z temnot slepoty  a smrti, se záští k sebevražednému odporu 
lidí dlouhodobě umírajících pouze pro „mír“ a snících smrtelný sen. Pak může společnost 
znovu na chvíli povstat. 
 
Západní árijská civilizace překročila historický bod, od kterého už není možný návrat z cesty 
do předpeklí v průběhu 19. století, jak bylo správně popsáno Spenglerem Chamberleinem a 
dalšími. K neuvěření byl zázračný příchod Adolfa Hitlera v posledním možném momentu, 
jediném přijatelném pro návrat ke vzdělanému, prozíravému a senzitivnímu člověku, jenž je 
zatím obklopen hnusnou a sebevražednou civilizací.  Ke člověku, který by se měl vzdát 
požitku pomíjivých potěšení, což je podmínkou duševního úniku z reality drcené judaismem a 
kanibalismem civilizace, ženoucí se střemhlav zpátky do džungle ve jménu „humanity“. 
 
Ale objevení se Adolfa Hitlera v naší historii je důkaz, že v západní civilizaci stále zůstává 
dostatečná jiskra, která zažehne oheň přežití bílého člověka snad na další tisíce let. Tato 
nesmrtelná drahocenná jiskra právě mizí ve tmě, jelikož úzká elitní menšina lidí prohnaně 
tvrdí, že Hitlerovo počínání bylo příliš egoistické, zbabělé a krátkozraké pro poučování 
historie a na změnu je stejně příliš pozdě. Hitler zažehnul jiskru, ze které se zrodil zářivý 
plamen, svítící naší civilizaci na cestě k nalezení jejích statečných předků a původních 
kořenů.  
 
Hitlerovi bojující hrdinové jsou strašlivě trestáni židovskými rozkladnými a destrukčními 
jednotkami. Většina lidí je tak ustrašená a zbabělá, že raději nebezpečí ani cestu k záchraně po 
Hitlerovu vzoru nevidí. Oni tolik lpí na svých životech, svobodách a pohodlí, že se 
neopovažují přijmout tuto posvátnou jiskru pro bílé přežití a ještě se ji vlastním dechem snaží 
sfouknout. To bude brzo muset přestat, jinak zmizí navěky.  
 
Árijská, bílá společnost se vznáší nad propastí temnoty a zapomnění. Rozbíjí se o tmavé 
útesy, pod kterými leží kosti těch, kteří toto nebezpečí úpadku nedokázali pochopit, i když 
byli obklopeni vnější silou a velkolepostí starobylé Říše. Nedokázali pochopit a prohlédnout 
totální hrozbu rostoucí slabosti a „humánnosti“, nebyli schopní totálního povstání a otočení 
chodu historie směrem od smrti a zapomnění. Byli příliš líní a sobečtí, chamtiví a zbabělí, než 
aby věnovali pozornost maličkostem, jako kdo je pálen, přibíjen na kříž, kamenován a házen 
lvům. 
 
Od té doby uplynuly tisíce let a jestliže tuto historii dnes někdo pozorně studuje, musí se divit 
neochotě a tvrdohlavému odmítání bílého člověka použít jeho ohromující síly, znalosti a 
vůdčí dar prozíravosti Adolfa Hitlera k vysvobození se z otrockého hrbení pod tlakem 
relativně nicotných skupin odporných, patologicky nevyrovnaných, fyzicky slabých, 
zbabělých, arogantních a tyranistických Židů. 
 
Naše dnešní problémy nejsou problémy americké, britské, francouzské, německé, evropské 
nebo africké – je to problém PŘEŽITÍ CELÉ BÍLÉ RASY.  
 
Co znamená dělení, jestli se Bartholomew Buckingham narodil poblíž Temže, Hans Schmidt 
u Rýna, Pierre Dubois u Seiny, Per Olafson ve Stockholmu, Eric Erasmus v Durbanu, Joe 
Doaks v Podunku v Ohiu, John Smith v Aucklandu na Novém Zélandu atd. v porovnání 
s otázkou „budou tady do budoucna ještě nějací Bartholomewové, Hansové, Pierrové, Perové, 
Ericové, Joeové nebo Johnové?“ 



 
Naše planeta se hemží barevnými kreaturami, které nás převyšují počtem v poměru více než 
ČTYŘI KU JEDNÉ a všem našim národům je tvrzeno, že jsou nám rovni, způsobilí 
spolurozhodovat o našich penězích, naší svobodě, našich životech a naší cti. V rámci starých 
představ o národu a demokracii pokládám já, Lincoln Rockwell, za cenné být loajální i k tomu 
nejpodřadnějšímu produktu džungle pod podmínkou, že se jejich černá hráz neprolomí, 
nevypustí je do světa a oni se neobjeví v nějaké americké stoce jako právoplatní „Američané“.  
Oni mají být „Američané“, protože „nepocházíme snad všichni ze zemí mimo Ameriku?“ 
 
Nebo snad mám být loajální a zemřít pro tato bídná a opovrženíhodná zvířata, mé 
„spoluameričany“, likvidující miliony a miliony ušlechtilých vlastností mojí vlastní rasy, 
protože skupina hollywoodských Židů nás učí, že Američané musí nenávidět Němce? 
 
Nebo je to jen tento kus země, kterému musím být věrný a pro který musím zabíjet lidi mé 
vlastní rasy a snad zemřít sám? Copak moje věrnost tomuto kusu země končí na kanadské 
hranici ? 
 
Ale asi je to „Amerikanizmus“, kterému mám být loajální a kvůli kterému jsem musel válčit 
proti německým mužům, ženám a dětem. Když jsem poznal, co je podle jejich slov 
„Amerikanizmus“, zjistil jsem, že to prvotně sestává z existence ochoty podrobit se 
jednoznačně židovské kontrole kultury, vlády, náboženství, zábavy a dokonce sexuálního 
života. 
 
Ne, všechno tohle jsou nesmysly. 
 
Jediná věc, které můžu být věrný se skutečným přesvědčením – jediná věrnost, která dává 
nějaký smysl – je má RASA a kulturní bratrství s mými lidmi bez ohledu na to, kde se 
narodili ! Za odmítáním věrnosti a za ohrožením mých lidí je obrovská lež, že nikomu 
nemůžeme důvěřovat, protože žijeme na druhé straně vymyšlené státní hranice a že na povel 
gangu mezinárodních Židů my, bílí muži, musíme pochodovat vstříc zabíjení a bombardování 
všech ostatních, stejně jako je musíme nenávidět, protože to jsou „obchodní rivalové“, 
v zájmu „americké demokracie“, pro „britskou říši“ nebo cokoliv jiné. 
 
Já jsem BÍLÝ MUŽ, jsem bratr všech bílých lidí, hodlám stát po jejich boku a pokud to bude 
nutné, tak je povedu do bitvy o přežití. Bitvy proti obrovskému ohrožení ze strany barevné 
populace, která vyrůstá k zabíjení a znásilňování bílých lidí pod vedením intrikářského Žida! 
 
Ale podobně, jako když šel první člověk zmateně hady zamořenou džunglí, mnoho našich 
bílých „vůdců“ nechápe celoplanetární rozsah problému a berou ho jako něco, co může být 
vyřešeno polovičatě v „jejich“ zemi. 
 
Jenom minimum těch, kteří vidí naléhavost potřeby změnit situaci bílého člověka, se pokusilo 
bojovat sjednoceně. Většina z největších vůdců měla představu, že malé skupiny odvážných 
bílých mužů, shromážděné na malém geografickém prostoru ohraničeném imaginární čarou, 
můžou přežít samy, odmítajíce lidi v jiných uniformách a s jinými zbraněmi. 
 
Židé NIKDY neudělali tu chybu, aby sami sebe rozdělili na tyto geografické „jednotky“. 
Naopak, Židé s jejich bolševismem a sionismem útočí na bílé lidi VŠUDE a VŽDY. Posílají 
svoje černé armády mezi všechny národy a společně útočí proti bílé světové elitě, absolutně 
bez uvažování hranic, vlajek, jazyků nebo kultur. Tváří této mezinárodní hrozbě totálního 



zničení rasy miliony těch, kteří toto nebezpečí nedokáží vidět, žvaní nesmysly o zlém „bílém 
imperialismu“,“britské říši“,“špinavém katolictví“,“nemorálních 
ateistech“,“Republikánech“,“zatracených běloších“,“německém diktátu“ a tak dál a tak dál, až 
k zblití. 
 
Na rozdíl od minulosti dnes nečelíme jen hrozbě dočasného zapomnění. V dnešní bitvě – 
jestliže to je bitva – bojujeme za PŘEŽITÍ BÍLÉ RASY! 
 
A k přežití bude muset bílý člověk znovu dobýt zem, kterou už jednou dobyli a civilizovali 
naši předci za cenu množství prolité krve. Pod praporem mezinárodního židovstva a 
barevných nám hrozí návrat od civilizovanosti k primitivismu. Pod znakem svastiky Adolfa 
Hitlera můžou bílí lidé uchovat civilizaci na celém světě. 
 
Židovská válka proti civilizaci je v současnosti světová síť, megarevoluce, během které se 
miliony lidí mají vzájemně vraždit, pořvávajíc „demokracie“, „Gott mit uns“, „svobodu 
otrokům“, „svoboda, rovnost, bratrství“! A nyní se chystají na konečnou krvavou lázeň, 
během které budeme řvát „kapitalismus“ a „komunismus“ jako dvě skupiny bílých mužů, 
zabíjející se vzájemně Židy financovanými bombami. 
 
Během těchto ničivých a sebevražedných válek se Židé nebudou obávat obětovat tisíce bratrů 
v jejich ďábelských plánech, stejně jako v posledním obrovském zabíjení ve čtyřicátých 
letech. Židé chápou to, co musíme pochopit i my : že hrají o vyšší cíle – ovládnutí celé Země 
– a neomezují se strategií a taktikou, které tyto cíle diktují. Jestliže chceme přežít, tak také 
musíme mít důvtip a sílu mysli přiznat si strašnost situace a jednat NEMILOSRDNĚ, 
RYCHLE A EFEKTIVNĚ. 
 
Židé mají téměř na dosah poslední krok v jejich 4000leté revoluci – uchopení světové moci. 
Dnes už dokážou naprosto skrytou silou manipulovat a kontrolovat veškeré světové dění, 
potřebují jen trochu víc vymývat mozky a zlomit vůli mas, aby přijaly jejich světovou 
dominanci a formální převzetí moci. Ve 20.století dosáhli neuvěřitelné moci díky 
nepřekonatelné odhodlanosti a železné vůli a pouze zázrak může zabránit konečnému 
vítězství těchto fanatických bojovníků, vítězství tragické, zkažené nemorálnosti. 
 
Právě ateističtí Židé – kterých je nejvíc – mají nevysvětlitelnou víru ve starobylé židovské 
proroctví, že až „zákon sestoupí z kopců Sionu a Jeruzaléma“, přijde začátek židovského 
milénia a oni získají vládu nad světem. V JERUZALÉMU UŽ JSOU a k této vládě jim chybí 
už jen několik kroků. Oni mají s vládou zkušenosti, protože jim vždycky umožňujeme totální 
vítězství a teď si předplácejí v Tel Avivu vítězné obětní orgie! 
 
Tváří této hrozbě představa, že my a celý svět upadneme do tyranie zločinných paranoiků, 
omezeného šovinismu, konzervativizmu a náboženství nejpravicovějších vůdců, je absolutní 
blbost. S mistry míšení ras, Židy, vedou miliony primitivů v celosvětovém spojení útok proti 
bílé elitě, tvořící a vedoucí civilizaci. Pouze nejvíc krátkozrací vůdcové mohou udržovat 
výchovu našich dětí v rozdělení za „týmy“ Američanů, katolíků, Němců, venkovanů, ateistů, 
Holanďanů, konzervativců, Irů atd. až na konec tohoto ubohého seznamu. Žid může být vším 
z těchto věcí – ale V PRVNÍ ŘADĚ JE TO ŽID! 
 
Prvním úkolem toho, kdo bude chtít zachránit civilizaci – což si vyžaduje záchranu bílých lidí 
– bude především vyburcování rasové uvědomělosti všech lidí. Naši lidé mohou být 
demokraté, Němci, katolíci nebo Angličané, jestliže chtějí a jestliže je to součástí jejich 



myšlení, ale V PRVNÍ ŘADĚ TO MUSÍ BÝT BÍLÍ LIDÉ! Žid nás uchovává rozdělené, slabé 
a neuvědomělé v otázce naší rasové jednoty a síly, ale on fanaticky bojuje za Židy bez ohledu 
na to, kde se nachází, to je celé. 
 
Svět televize, raket a tryskových letadel se stal příliš malým a to vedlo ke zjednodušení boje, 
neustále probíhajícího mezi bílými lidmi ve prospěch Žida. Boj probíhá pod záminkou 
udržení přepychu a bohatství a všichni podléhají této rozsáhlé propagandě. My si dnes prostě 
nemůžeme dovolit vzájemný boj, protože jsme pod neustálým tlakem a pod vedením 
takových fanatických ďábelských nepřátel, jako je marxistický, sionistický Žid. Jeden 
z důvodů, proč se bílý člověk žene do záhuby, je ten, že byl příliš dlouho na vedoucí pozici a 
nechtěl vidět naléhavost těchto problémů. Zabývá se milionem malých hloupostí, zatímco 
jeho rasa spěje skoro k vyhynutí.  
 
Podobně jako první člověk v džungli nerozumíme cestě, po které máme jít a co je nejhorší, 
nejsme schopni vidět cíl – vítězství nebo smrt. Tento cíl je a musí být získání půdy do rukou 
bílého člověka, protože civilizace závisí výhradně na tomto ovládnutí půdy. Jakýkoliv menší 
cíl je naprosto bezcenný, stejně jako by bylo bezcenné pro dosažení perfektního zdraví dělat 
jen to, že budeme brát vitamíny. 
 
Takový neskutečně velký a obtížný cíl, jako je světová vláda, nemůže být dosažen náhodně, 
pokoutně, mírnými metodami, prošením, doufáním, sladkým řečněním, brožurkami nebo 
občasným násilím. My se musíme zaměřit na světovou anti-revoluci proti židovsko-
marxistické revoluci. A revoluce nejsou nikdy, nikdy, NIKDY výsledkem spontánních a 
nahodilých povstání, ale VŽDY jsou výsledkem nelítostného, racionálního plánování a boje, 
založeného na neměnných zákonech velkých společenských převratů. Za vidlemi a 
barikádami vždy stojí osvícení tvůrci konspirací – jinak je v okamžiku po revoluci. 
 
Nejenom že spousty našich vůdců doposud zklamaly v realizaci našich cílů, o které musíme 
usilovat, ale zvláště zklamala jejich neschopnost plánovat. Čas od času vůdcové povstanou a 
vedou nás do bitvy v ubohé snaze štípnout tygra do ocasu, což je v podstatě neužitečné a svou 
krev proléváme v bitvě, která končí likvidací nejlepších jedinců. 
 
Židovská světová revoluce může být zlomena a zničena jen světovou anti-revolucí. 
 
Každá revoluce musí být plánována pečlivě a precizně v souladu se železnými zákony 
vládnoucí skupiny. Světová revoluce musí být tváří nestabilnímu židovstvu plánována a 
provedena s brilantností a tvrdostí, jaké nemají v historii srovnání. 
 
Základní pravidlo společenských převratů, jako je revoluce, zní : „Krev mučedníků je 
semínko, ze kterého roste celé náboženství“! Zřejmě to zní krutě a brutálně, ale je to pravda. 
Většina velkých převratů se uskutečnila za cenu množství prolité krve a slz, které je třeba 
obětovat. Hnutí, které může otočit současný sebevražedný sklon západního světa a které 
zajistí další tisíciletí přežití bílého člověka, nemůže být zahájeno - natož zvítězit - s nějakou 
předem danou jistotou úspěchu, bezbolestně nebo snadně. Obvykle utrpení a mučednictví 
zažehnou v hnutí plameny, které ho oživí. Jestliže chceme doufat ve vítězství, nesmíme 
couvnout. 
 
Velká hnutí vždy potřebovala k dosažení úspěchu miliony lidí ochotných se obětovat. A tyto 
masy lidí se nikdy nevrhnou do plamenů revoluce s výkřiky „příznivá obchodní bilance“ nebo 
„skvělé Státy“ atd. Jen zásah do hlubin lidské duše může probudit masy z jejich ignorance a 



apatie a vrhnout je na vlnu emocí, která je donese až na práh revoluce. Nic tak nezvedá emoce 
mas jako předvedené hrdinství a jenom velké hrdinství může zachránit bílého člověka před 
paralyzujícím strachem ze Židů. 
 
Nejsou tady jiné symboly než svastika a jiná jména než Adolf Hitler, které by dokázaly lépe 
pozvednout bílého člověka a zapojit ho do vlny anti-židovsko-marxistické revoluce. Do 
příchodu Adolfa Hitlera neměli bílí lidé na celém světě absolutně nic, co by se vymykalo 
obvyklým způsobům žití – obvyklí hrdinové, mučedníci, oltáře, jména a symboly. Ale nyní, 
když miliony německých mužů obětovaly své životy ve skutečně historickém boji za bílou 
elitu, konečně máme krví posvěcené svatyně, symboly a mučedníky, kteří jsou nejzákladnější 
podstatou pro uskutečnění revoluce. 
 
Ale v protikladu k tomu zároveň miliony bílých mužů bojují za ďábelské komunisticko-
sionistické Židy a ztrácí své životy naprosto zbytečně. Nebude to ale zbytečné, jestliže 
zajistíme, že nikdy více nebude drahocenná bílá krev prolévána za Židy a negry. 
 
Nicméně lidé, kteří jsou potomky těch, kteří se obětovali, odmítají jejich dědictví jako 
„nesmysl“. 
 
„My nikdy nemůžeme zvítězit s otevřenou věrností Národnímu socialismu a svastice,“ 
nejasně vysvětlují tito lidé. „Židé už lidem příliš vštípili nenávist k nim,“ dodávají. „Pokud 
budeme používat svastiku a schvalovat Hitlera příliš otevřeně, budou nás věznit nebo zabíjet!“ 
Copak nebyli vězněni všichni tvůrci světových revolucí včetně židovských tvůrců rudé 
revoluce ve vězení – a nebyli někteří z nich dokonce zabiti? Jsou snad Národní socialisté 
vystrašení a zbabělí víc než skupina Židů? Mnoho tak nerozhodných charakterů, které stále 
hledají nějaké okliky, je „sine qua non“ našeho vítězství! 
 
To nejsou jen prázdná slova. Já jsem se o jejich pravdivosti osobně přesvědčil tady 
v Americe, v centru světového židovstva, když jsem zaplatil mnoha ranami, zavíráním do 
kriminálu a do blázince, ztrátou mé drahé rodiny a žitím jako zvíře. Dvanáct dní ode dne, kdy 
toto píšu, opět budu čelit kriminálu. Tyto věci jsou nepříjemné a snad i srdcervoucí – ale ony 
MUSÍ BÝT! 
 
Já sám jsem se během dvou let vypracoval k vedoucí pozici v celosvětovém boji za bílého 
člověka, ačkoliv jsem stejně jako miliony jiných chudý, neznámý a osamělý jednotlivec – 
prostě jenom proto, že používám drahocenná jména a symboly, které byly zaplaceny mořem 
krve a slz – svastiku a jméno Vůdce Adolfa Hitlera. 
 
Dočasné a zlodějské politické úspěchy jsou vždycky snadné. Vždy je jednodušší postavit za 
řečnický pult vandráka v jednořadém saku, než strávit měsíce a roky úmornou prací. Za 
posledních 50 let stále upadala pravicová bílá hnutí, protože byla postavena právě na 
takových vandrácích. 
 
Schvalováním mateřství, cudnosti, patriotismu atd., spolu s vyhýbáním se vyhlášení 
skutečných záměrů tyto organizace mohou být tahákem pro velké skupiny směšných 
„patriotů“, „konzervativců“ a dokonce mála „zatvrzelých antisemitů“. Tyto organizace musí 
nutně vyrůstat z komunisticko-sionistických nepřátel a mohou být zárodkem. Tito lidé se ale 
těžko dokážou bránit útokům jejich protivníků v ulicích. Raději se proto spojí do různých 
sdružení „patriotů“ a pro zmenšení výčitek svědomí předstírají boj se Židy a svou zradu 
nazývají jako „chytré undergroundové metody“. Jednou týdně se zbavují své frustrace 



z tyranie Židů a negrů na shromážděních (samozřejmě soukromých) a potom spěchají domů, 
těšíce se na další týden vydělávání peněz, večírků a televize. 
 
Takové „velké myši“ jsou zděšeny, když je jim řečeno, že by měly rozdávat letáky v ulicích 
nebo demonstrovat proti hrubým příkladům židovsko-komunistické arogance. A když se 
někdo rozhodne odhalit, kdo skutečně Židé jsou a také odhalí ty politické povaleče, kteří žijí 
z podpory a síly skutečně bojujících, tito „hrdinové“ odpovídají pořváváním, že je to agent 
provokatér, který je chce dostat všechny na pranýř jako spolek nacistů – kterými, nehledě na 
hnusnou zbabělost, jinak jsou. 
 
Úkolem antižidovské světové revoluce není přitahovat a organizovat tyto opovrženíhodné 
hady, ale hnát je z naší cesty pryč, pokud nebudou schopní ničeho jiného, než vysávat 
podporu hnutí pro zbytečné „projekty“, jak to dělali roky. Nic nedělají a láska ke svastice pro 
ně představuje břemeno. Tito političtí trubci, prospěcháři, prostituti a zbabělci při pohledu na 
hákový kříž stáhnou ocas mezi nohy, protože se ho děsí jako ďábel svěcené vody. Na druhou 
stranu má svastika neodolatelnou atraktivitu pro svůj určitý druh smělosti, drzosti a 
neohroženosti, jaké mladý bojující člověk potřebuje. V Americe nejvíc z nich nenávidí negry 
prostě proto, že si zachovali čistý instinkt bílého člověka. Když se dozvědí o židovském 
podílu na hanebné situaci s negry, jakou tady máme, stávají se z nich nacisté během minuty. 
Než pochopí hlubší smysl a pravé záměry hnutí, je to otázka pouze několika měsíců. 
 
Ale ještě důležitější je fakt, že svastika má mimořádný efekt na Židy. Je to jenom několik 
černých čar, ale ty naprosto zbavují Židy jejich obvyklého vypočítavého a prohnaného rámce 
myšlení a dělají z nich hysterická a hloupá stvoření. Žene je k tomu velká hrozba odhalení a 
chuť pomstít se, protože jim výčitky svědomí říkají, že si svou moc a bohatství nezaslouží. 
Svastika je pro ně jako obraz elektrického křesla pro pronásledovaného vraha. 
 
Tichý, vypočítavý Žid je nejnebezpečnější šelma na Zemi. Neustálým trénováním jeho 
ďábelského, zvráceného, ale brilantního rozumu Žid skoro ovládnul nás všechny. Ale 
hysterický, ječící Žid plný strachu před trestem za jeho zločiny je slabý v rukou Národního 
socialismu. 
 
My přežijeme to, že židovské rady vydávají miliony dolarů na to, aby naše slova byla 
ignorována. Ale davy malých vinných hříšníků to nemohou udělat!Když vidí svastiku, slyší 
naší chválu Adolfa Hitlera a popis plynových komor pro zrádce, začínají divoká židovská 
ghetta hulákat, i když jindy roztrubují svoje žvásty o svém vítězství na konci věků. 
 
Výsledkem je životní míza politického hnutí – PROPAGACE! Židovská média a zdroje 
veřejných informací šíří proti nám zášť, takže svastiky a národní socialisté v ulicích nemohou 
být utajeni nebo ignorováni, aniž by se židovská hra prozradila. Oni můžou zakázat zprávy, to 
je jisté. Ale potom spousta lidí pochopí jejich moc nad tiskem a cenzuru. Pokud je mladé 
hnutí schopné donutit celonárodní televizní sítě, magazíny, noviny atd. publikovat zprávy o 
svojí existenci, je to jasné zvolání k milionům frustrovaných občanů, kteří se k tomuto hnutí 
můžou přidat. Skutečnost je taková, že my jsme oslovili po celém světě tisíce lidí, kteří nikdy 
předtím nebyli žádnými „patrioty“, ale nemohli odolat vábení Americké nacistické strany a 
Světového společenství národních socialistů (poznámka: Velitel formálně změnil název 
organizace na Národně socialistickou stranu bílých lidí - NATIONAL SOCIALIST WHITE 
PEOPLE'S PARTY – během poslední celostátní konference, které se v roce 1967 účastnil). 
Hitler, ačkoliv je vzdálen dnešní době, věděl, jaký aktuální a nekonečný problém pravice má – 
peníze! Když nemáte peníze na tisk letáků, zaplacení konferenčních sálů atd. – což naše 



strana nikdy neměla – můžete chodit po ulicích a rozdávat podomácku vyrobené letáky a 
demonstrovat – zadarmo. Židé zuří a vy pak volně využíváte miliony dolarů, které stojí 
provozování židovské televize, novin, magazínů atd. Samozřejmě, můžete dostat trest a jít na 
čas sedět do kriminálu, aby vás zastrašili. Ale to je jen malá cena, kterou musíte zaplatit. 
 
Když kromě propagace ještě otevřeně působíte jako nacista, tak zjišťujete, že taková velká 
odvaha přitahuje mladé bojovníky, které potřebujete. Dokonce i tehdy, když nic nevědí o 
politice a málo se starají o obchod. Oni obdivují otevřenou odvahu a smělost. Později, když 
získávají lepší znalosti faktů, jsou odhodláni bojovat za ideály bílého člověka. Pokud jim tyto 
znalosti neumožníte získat, může se stát, že budou bojovat jenom pro zábavu.  
 
Především svastika vás bude chránit před zásadní chybou pravice – myšlenkou, že jen 
samotný rozum změní svět a zachrání vás před židovskou tyranií. 
 
Rozum většiny lidí je určitým způsobem dětinský, vzácný vývoj vpřed je patrný jen u 
omezené menšiny homo sapiens. Dokonce i mezi génii je málo lidí schopných nezávislého 
myšlení. Mnozí žijí pod diktátem toho dětinského rozumu – který je jediným důvodem, proč 
mnoho z nich končí se zklamáním ze světa, který jejich nadání nedocenil.  
 
Svět řídí VŮLE, MOC A SÍLA. Nejlepší argumenty a bytostné přesvědčení o jejich 
správnosti samy o sobě ovlivnily jen málo změn v lidských společnostech. Ohromující masy 
včetně dnešních „intelektuálů“ změnily svoje nezávislé myšlení jen v sérii stereotypů a 
přizpůsobení. VŽDY se přiklánějí k většinovému názoru – názoru, který přinese prospěch a za 
jehož prosazování nehrozí žádný trest. 
 
Pravice zkoumá myšlenky, argumenty a fakta a označuje je za pravdivé a dobré – jestliže 
takové mohou být. Pak se setkáváme s urážkami, protože různí slintalové argumenty nevidí a 
nechtějí uznat jejich správnost. Velmi pravděpodobně vás vyhodí ze dveří pro kázání 
„nenávisti“. Slintalové se drží každého názoru, který vypadá, že může vést k získání síly a 
moci. Jejich myšlení je absolutně zkostnatělé a vždy, VŽDY preferují sílu stereotypního 
„pořádku“. 
 
Když naší svastice říkají „ne“, je to odraz jejich stereotypního myšlení, ale i tak má jejich 
„ne“ pravý význam: „Když přijmeš mé ne, tak jsi slaboch a nemáš žádné právo na mou 
přízeň. Ukaž, jestli máš chlapskou sílu říct mi ano!“ 
 
V současnosti nás nenávidí, protože jsme ještě slabí a bezmocní. Žádné naše myšlenky a 
ideály, ani v jakémkoliv přestrojení je nikdy nepřimějí, aby nás nebo naše ideály měli rádi, 
dokud si nevynutíme jejich RESPEKT A OBDIV K NAŠÍ VŮLI, odhodlanosti a síle! I přes 
jejich blbost si ještě svoje instinkty a vůli k moci zachovali čisté. Proto se někteří z nich snaží 
přiblížit národně socialistickým myšlenkám pod pláštíkem „vlasteneckých lig“ a jiných 
napodobenin. Jsou to skupiny, kterým nehrozí žádné nebezpečí, protože jejich akce jsou 
zbabělé a podlézavé.  
 
DO PEKLA se zbabělci! Čím se dostávají výš, tím je větší perzekuce vůči nám. Oni nás 
plíživě vedou od neúspěchu k neúspěchu až ke konečnému zbídačení; jestliže jsme poslední 
bílí lidé, kteří ovládají svět, jestliže budeme zničeni a pohřbeni skupinou krys, musíme až do 
konce čelit umírání naší rasy, jako naši předci. Nepřimíchejme se mezi krysy, které prosí o 
milost nebo se snaží utéct, jinak se krysami staneme my sami! 
 



Pochodujme na historické popraviště – pokud musíme viset – jako mučedníci v Norimberku, 
vzpřímeně a hrdě! Copak je bezstarostný život tak sladký, pohodlí tak drahocenné a práce pro 
Žida tak posvátná, že nedokážeme zachytit mohutné ruce ADOLFA HITLERA, které se snaží 
zastavit úpadek náš a naší slavné minulosti? Opět – DO PEKLA s takovými jistotami a 
zbabělci! 
 
Vlastností Židů je být proradný a prohnaný. Géniové našeho lidu vždy měli velkou pozitivní 
sílu, energičnost, přímočarost, osobní odvahu a zářné hrdinství. Židé s jejich ekonomickým 
terorismem, kriminály, šikanou a katy vyděsili bílé lidi natolik, že se těchto vlastností vzdali a 
naučili se žít v hanbě a porážce. Bílý člověk nikdy nemůže zvítězit pomocí podlézavosti a 
servilnosti! 
 
Na úsvitu nordické civilizace se krysy s podlézavostí a drzostí sobě vlastní modlily: „Pane, 
chraň nás před zuřivostí mužů ze severu!“ Muži ze severu byl ten druh lidí, který vybudoval 
západní civilizaci. Jestliže civilizace má být zachráněna před hordami zdegenerovaných Židů, 
jejich kanibalskými komplici a zkaženými liberálními přáteli, bude zachráncem opět tento 
druh lidí, nikdy servilní zbabělci! 
 
BÍLÍ LIDÉ! Ve vašich žilách teče stejně nezdolná krev, jako v žilách vašich předků! Památka 
ADOLFA HITLERA k vám vztahuje své ruce! Dost dlouho jste se hrbili před trpaslíky! TEĎ 
POVSTAŇTE! Vykopejte krysy a havěť! Ať na svých tělech pocítí podrážky i špičky vašich 
bot! Vyrazte je! 
 
Dosud jste spali. Vstaňte a postavte se do čela masy lidí a ta vás bude milovat, jako vás teď 
nenávidí. S jiskrou Národního socialismu, kterou zažehnul Adolf Hitler a která hoří ve tvém 
srdci, jsi nezdolatelný! IN HOC SIGNO VINCES! Pod znakem svastiky zvítězíme! 
 
Spojte se, hrdinové v Americe, Británii, Islandu, Dánsku a všech bílých zemích, kde vlaje 
vlajka se svastikou, kterou bráníte i za cenu vlastní krve! To, co povstane z popela Berlína, už 
nikdy nepadne! Stůjte při sobě až do doby, kdy na oltář Adolfa Hitlera položíme znovudobytí 
světové vlády bílé rasy. Nechte nás znovu naučit zrádce, krysy a trpaslíky plazit se opět 
v jejich chatrčích a prosit: „PANE, CHRAŇ NÁS PŘED ZUŘIVOSTÍ MUŽŮ ZE 
SEVERU!“ 
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