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Malý bílý knížce 01  

V co věříme  

  

1. Věříme v věčných zákonů přírody jak bylo zjištěno prostřednictvím vědy, historie, 

logiky a zdravého rozumu.  

2. Věříme, že nejvyšší zákon přírody je přežití našeho druhu všemi prostředky a za 

každou cenu.  

3. Věříme, že náš závod je naše náboženství.  
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4. Věříme, že rasové Loajalita je největší ze všech poct a rasové zrada je nejhorší ze všech 

trestných činů.  

5. Jsme přesvědčeni, že co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší ctnost, a co je špatné pro bílé 

rasy je konečný hřích.  

6. Věříme, že bílá rasa je nejlepší a nejušlechtilejší stvoření přírody.  

7. Věříme, že C REATIVITY je podstatou Bílé rasové duše.  

8. Věříme, že bílá rasa je a vždy byl původcem a tvůrce všeho hodnotné kultury a 

civilizace.  

9. Jsme přesvědčeni, že bez bílé rasy jakýkoli smysl kultura a civilizace jsou nemožné.  

10. Jsme přesvědčeni, že pro bílá rasa přežít, expandovat, a předem musíme v první řadě 

revolucí hodnot prostřednictvím náboženství; Proto jsme zcela a kategoricky odmítají 

židovsko-křesťansko-demokratická-marxista-Liberálně-feministických hodnoty dnes, a 

nahradit je novými a základními hodnotami, z nichž RACE je základem.  

11. Věříme, že Žid-plodil křesťanství je smrtelný jed mysl, který zničil slavnou White 

římské civilizace a je v současné době ničí všechny bílé rasy; Proto křesťanství musí být 

vystavena, poražena a odstraněna, aby zachránil bílé rasy.  

12. Jsme přesvědčeni, že jediný, pravý a revoluční White Rasové Religion- C REATIVITY - 

je ve všech představitelných způsobem daleko logičtější, konzistentní, komplexní, smysluplné a 

inspirativní, než všechna ostatní náboženství, ideologií a politických stran v kombinaci; Proto 

se snažíme, aby to nakonec nahradí všechna ostatní náboženství, ideologií a strany pokud 

nedojde k žádné.  

13. Věříme, že v jednotě naší bílé rasové náboženství s naší bílé rasové státu.  

14. Věříme v celkovém sjednocení bílé rasy na základě jedné rasové náboženství (C 

REATIVITY) a jeden rasové jazyk (latinsky) v celosvětovém bílé rasové společenství.  

15. Jsme přesvědčeni, že jediný, pravý a revoluční White Rasové Religion- C REATIVITY - 

má potenciál nejen vedoucí bílí lidé na celém světě vítězství, ale také, že vede kupředu pro 

příštích miliónů let směrem k nové bílé renesance, A bělejší a jasnější World a slavné éry 

Bílého Superman.  

16. Věříme, že bílá rasa, její biologické a kulturní dědictví, je nyní pod útokem našich 

smrtelných nepřátel rasových: Židé, negři a bláto závodů.  

17. Jsme přesvědčeni, že vzhledem k Žid-podněcoval demografické exploze z bahna 

závodů, musíme (jako záležitost života a smrti!) Nejen začít, ale také vyhrát celosvětový White 

rasové svatou válku během jedné generace.  

18. Věříme, že RAHOWA (rasová svatá válka), na základě vítězného vlajkou jednoho a 

pouze pravdivé a revoluční bílé rasové náboženství-Creativity-, je jedinou cestou ke vzkříšení a 

vykoupení bílé rasy.  

Malý bílý knížce 02  

Pět Základní Víry tvořivosti  

Které mají být uloženy do paměti a opakuje jako posvátný náboženský rituál každý tvůrce pětkrát 

denně.  

  

o věčných zákonů přírody, historie, logiky a zdravého rozumu jsme Tvůrci věří založen:  



 

- 3 -   

1. Věříme, že náš závod je naše náboženství.  

2. Věříme, že bílá rasa je Nature Finest.  

3. Věříme, že rasové Loajalita je největší ze všech poct a rasové zrada je nejhorší ze všech 

trestných činů.  

4. Jsme přesvědčeni, že co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší ctnost, a co je špatné pro bílé 

rasy je konečný hřích.  

5. Jsme přesvědčeni, že jediný, pravý a revoluční White Rasové Religion- C REATIVITY - 

je jediná záchrana pro bílé rasy.  

Ke splnění těchto náboženských vír my Tvůrci navždy připíjím naše životy, naše posvátné cti a naší 

náboženské Zeal.  

RAHOWA!  

TOTAL WHITE vítězství!  

*****  

 Naučte se rozlišovat mezi nároky a podložených faktů.  

 Stejně jako kouření opia, křesťanství je letový od reality.  

 Christ-Insanity slibuje "koláč na nebi, když zemřete".  

 Kreativita, založené na věčné zákony přírody, historie, logiky a zdravého rozumu, je 

bílý muž je přirozené náboženství.  

Malý bílý knížce 03  

Esence Stvořitele  

1. Stvořitel klade loajalitu ke své vlastní rasy nad každou jinou loajalitu.  

2. Stvořitel je zodpovědný, produktivní a konstruktivní.  

3. Stvořitel klade velký důraz na čest a sebeúctu, a budou bránit svou vlastní čest, čest své 

rasy a jeho rodiny za každou cenu.  

4. Stvořitel rozpozná lásku i nenávist jako dvěma nejsilnějšími hybných sil v životě: že 

obě emoce jsou zdravé a nezbytné k životu, a vlastnit pouze jeden a nemůže být zbaven druhý 

má být jako zmrzačený jako pták jen s jedním křídlem ,  

5. Stvořitel si uvědomuje, že jak láska a nenávist, aby byly konstruktivní, musí směřovat 

do příslušných kanálů a udělat jinak je destruktivní a sebevražedné.  

6. Stvořitel tedy dělá pečlivé rozlišuje mezi svými blízkými a jeho nepřátel. Miluje, 

pomůcky a abets ti jeho vlastní rasy a jeho vlastního druhu, a nenávidí své nepřátele, jmenovitě 

Židé, negři a závodů bláta.  

7. Stvořitel touží, optimistický, agresivní, energický a obětavá v nejlepším zájmu svého 

lidu.  

8. Stvořitel se snaží udržet fyzicky fit a udržet své tělo v nejlepším zdraví po celou dobu.  

9. Stvořitel je zvědavý, dobrodružný, a má veselý chuť do života.  

10. Stvořitel je tvrdý, houževnatý, odhodlaný, vytrvalý, vytrvalý, nezkrotná a neúnavný, 

stejně jako staří Římané.  
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11. Stvořitel je praktický, nohama pevně na zemi a soustředí se na těchto cílech a činností, 

které jsou smysluplné a užitečné.  

12. Stvořitel je statečný a odvážný a vždy hrdý čest svému lidu.  

13. Stvořitel klade velký důraz na postoj, se snaží neustále udržovat zdravý, pozitivní a 

dynamický postoj k životu.  

14. Stvořitel je Achiever a producent.  

15. Stvořitel je řešit problémy.  

*****  

 Poté, co jsme se narovnal bílý muž myšlení, bitva je stejně dobrý jako vyhráli!  

 Šiřte-slova jsou mocné zbraně.  

 Nic není důležitější než přežití a rozvoj naší rasy.  

 Naším cílem je zmenšit barevné závody a rozšířit bílé rasy.  

 Civilizace je zjevně vytvoření a majetkem bílé rasy.  

 Nechceme tolerovat toleranci přesvědčení druhých lidí, pokud jsou urážkou naší 

inteligence.  

Malý bílý knížce 04  

Co Stvořitel není  

  

1. Stvořitel není naivní, a není snadné přijmout jakékoliv prohlášení, domněnka, tvrzení 

nebo předpoklad, že se mu chybí na důkaz a / nebo není rozumné ve světle svých vlastních 

zkušeností.  

2. Stvořitel není pověrčivá a pohrdá víru v nadpřirozeno. Bude neztrácel čas vyjádřili 

důvěru, nebo hrát hloupé hry s imaginární strašidel, duchů, bohů a démonů.  

3. Stvořitel není zájem v budoucnu nebo dobrých životních podmínek hliněných závodů, 

a vyhýbá závod mísení nebo jakýkoli společenský styk vůbec s nižšími bláta závodů.  

4. CREA TOR straní sexuální deviace.  

Stvořitel není kňučet, stěžovat, nebo si dopřát v 

sebelítosti, ale místo toho čelí problémům 

realisticky, dostane ke kořenům problémů a 

určuje jejich řešení. 
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Malý bílý knížce 05  

Šestnáct přikázání kreativity  

1. Je doznal povinnost a svatá odpovědností každé generace ujistit a zajistit pro celý čas 

existenci bílého závodu na tváři této planety.  

2. Buďte plodní a množte se. Dělat svou roli v pomoci k naplnění svět s vlastním druhu. Je 

to náš posvátný cíl obsadit přes země této zemi s bílými lidmi výhradně.  

3. Nezapomeňte, že dolní barevné závody jsou naši smrtící nepřátelé, a to 

nejnebezpečnější všichni je židovský závod. Je naším bezprostředním cílem je neúprosně 

rozšířit bílé rasy, a udržet zmenšuje naše nepřátele.  

4. Vůdčí princip všech vaše akce musí být: Co je nejlepší pro bílé rasy?  

5. Vy uchová vaše rasa čisté. Znečištění bílého závodu je odporný zločin proti přírodě a 

proti své vlastní rasy.  

6. Vaše první loajalita patří k bílé rasy.  

7. Ukazují přednostní zacházení v obchodních jednáních se členy vašeho vlastního 

závodu. Vyřazovat veškerého nakládání s Židy co nejdříve. Nepoužívají negry ani jiné barevné 

lidi. Mají společenské kontakty jediný se členy vaší vlastní rasové rodiny.  

8. Zničit a vyhnat všechny židovskou myšlenku a vliv od společnosti. tvrdě pracovat, aby 

co nejrychleji dosáhnout bílé světě.  

9. Práce a kreativita jsou naše genialita. Považujeme práci jako ušlechtilý pronásledování a 

naši ochotu pracovat jako požehnání k našemu závodu.  

10. Rozhodnout v raném mládí že během svého života budete dělat přinejmenším jeden 

hlavní trvalý příspěvek k bílé rasy.  

11. Obhájit čest vašeho závodu po celou dobu.  

12. Je to naše povinnost a naše výsada k dalšímu Nature plánu tím, že usiluje o povýšení a 

zlepšení našich budoucích generací.  

13. Budeš ctít, chránit a ctít svatost jednotky rodiny a držení to posvátný. To je přítomen 

odkaz v dlouhodobém zlatý řetěz naší bílé rasy.  

14. V celém svém životě musí věrně dodržovat naše stěžejní krédo krev, půdu a čest. Cvičit 

pilně, protože to je srdce naší víry.  

15. Jako hrdý člen bílého závodu, myslet a jednat pozitivně, být odvážný, jistý a agresivní. 

Využít konstruktivně vaše tvůrčí schopnosti.  

16. My, rasové Soudruzi z bílé rasy, jsou určeny získat úplnou a bezpodmínečnou kontrolu 

nad naším vlastním osudem.  

Malý bílý knížce 06  

Čtrnácti Principy zdravý Living  

1. Věříme, že žije v souladu s naší lidské biologické dědictví, a to vše v souladu s 

přírodními zákony.  

2. To znamená jíst čerstvé zdravých potravin ve svém přirozeném stavu, jak je příroda 

dala nám ho. Musí být tepelně neupravené, v surovém stavu, bez konzervačních látek a 

nepozměněná jiným způsobem. To dále znamená, že musí být organicky pěstované bez použití 

chemických látek.  
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3. Využíváním sami o čistém a zdravém prostředí: čerstvé, neznečištěná ovzduší; čistá 

voda; a prospěšné terapie před přímými slunečními paprsky, každý den.  

4. Nějaká forma namáhavá fyzická zátěž několikrát týdně.  

5. Odpočinek a relaxace, a to jak fyzické a duševní, včetně řádného a účinného spánku.  

6. Forma rekreace, který je potěšitelné náš pocit z vykonané práce.  

7. Smysl života, bezpečnosti a důvěry k dosažení našich cílů pro úspěch a žít dobrý život. 

Musíme cíle a musíme být motivováno.  

8. Úmyslné sebeovládání našeho života a naší práce.  

9. Stádní žijící v rámci naší kreativní náboženství, naší bílé společnosti a společenského 

styku s našimi White rasové kamarádů. Jsme společenská zvířata.  

10. Zdravé vyjádření našich sexuálních pudů.  

11. Bydlení v příjemné a zdravé prostředí.  

12. Nedomníváme se, že při používání jakýchkoli "léky", drogy, nebo chemikálie jako s 

jakoukoli léčení nebo terapeutickou hodnotu. Ve skutečnosti jsou všechny léky, léky, narkotika 

a chemikálie jsou jedovaté a toxické pro lidské tělo. Kromě toho, a ze stejného důvodu, že 

nevěříme v užívání vitamínů, minerálních látek, enzymů nebo doplňky, ani používání umělého 

potravinářského barviva, konzervační látky, ani rafinované nebo fragmentovaných potravin.  

13. Pevně věříme, že v praxi půstu jako nejlepší způsob zbavit tělo nahromaděných jedů a 

toxinů. Jsme přesvědčeni, že půst je nejpřirozenější a efektivní prostředek tělo má překonat 

všechny formy nemoci a obnovení se zpátky do zdraví.  

14. Living in a prosazování eugenickou bílé společnosti. To znamená, že budeme věnovat 

zvláštní péči nejen zajištění zvěčnění našeho vzácného bílého závodu, ale my se úmyslné 

pozor, aby se lidé na nesprávných místech jsou vytříděný a že každý pokrok generace k vyšším 

a zdravý úrovních, fyzicky, esteticky, tak psychicky. (WMB: 39-40 & SL: 8-9)  

Malý bílý knížce 07  

Tři krátké Pravidla pro zachování vynikající zdraví  

1. Jíst pouze syrové potraviny v jejich přirozeném stavu, v podstatě ovoce, zeleniny, 

obilovin a ořechy.  

2. Získat dostatek tělesného cvičení, nejlépe takovou, která roztočit srdce a plíce. Mezi 

nimi jsou jogging, tenis, plavání a podobné činnosti.  

3. Drž se od umělých chemikálií všeho druhu. Patří sem alkohol, nikotin, kofein, cukr, 

konzervační látky, insekticidy, omamných látek a drog všeho druhu, ať už lékařského předpisu 

nebo nepředepsání (WMB: 46).  

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:  

Na tomto místě bychom Tvůrci chtěli vyjasnit velmi převládající mylnou představu, že nikdo nemůže 

vstoupit do Hnutí kreativity, aniž byste změnili své stravovací návyky. To prostě není pravda! Naše cíle 

zdravý živoucí, latina jako univerzální jazyk, ekologického zemědělství, eugeniku, etc., jsou dlouhodobé 

cíle POKROK-představit.  
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Proto je jejich okamžité provedení není nutné, aby 

se stal Creator. My Tvůrci uvědomit, že i nejdelší 

cesta začíná s prvními kroky! Apelujeme na 

všechny bílá osoba číst naše knihy, spojit naše 

hnutí a podniknout první kroky v dlouhou a 

slavnou cestu k nové Bílé renesance, bělejší a 

jasnější svět a Nádherné éry v Bílém Superman. 
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Malý bílý knížce 08  

Klasická latina: univerzální jazyk bílé rasy  

Velkou jazyk starověkých Římanů White byl univerzálním jazykem všech vzdělaných Evropanů do 

Žid-zinscenované "francouzské revoluce" z roku 1789 rozdělil Evropu na polyglot jazykových bázi 

"národy". Aby bylo možné přežít a prosperovat, bílá rasa musí klást rasové loajalitu nad národní 

loajality, a sjednotit v celosvětovém WHITE rasového obec s jedním bílé rasové náboženství 

(kreativita) a s jedním bílé rasové jazyk (latinsky). RAHOWA!  

  

Kartágo musí být zničeno!  

  

Roman Senátor Cato starší použil tento slogan, aby ukončila veškeré jeho řeči v římském senátu. To 

se stalo bojovým pokřikem všech Římanů, a nakonec Kartágo bylo zničeno vítězných římských legií. 

Nyní válečný pokřik tvůrců a celá bílá rasa musí být:  

Delenda EST Judaica! 
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Malý bílý knížce 09  

Podstata jedné a pouze skutečného bílé rasové náboženství TVOŘIVOSTI  

1. Tvořivost je White rasové náboženství vychází z věčných zákonů přírody jak bylo 

zjištěno prostřednictvím vědy, historie, logiky a zdravého rozumu.  

2. Tvořivost je čtyři rozměrný náboženství, jejíž základní přístup je založen na myšlence 

zdravou mysl ve zdravém těle v Sound společnosti ve zdravém prostředí. Především se zabývá 

bílé rasy jako nejlepší a nejušlechtilejší stvoření přírody, a je opravdu první skutečný rasové 

náboženství bílé rasy nikdy neměl v 6000-letou historii Bílého civilizace. Jsme tvůrci jsou hrdí 

na to, říci: Závod se koná naše náboženství!  

3. Tvořivost je rasové náboženství, které ztělesňuje nejlepší hodnoty genetiky, biologie, 

antropologie, filozofie, ekonomie, umění, literatury, lékařských věd, vláda, morálka, 

environmentálních věd a všech ostatních aspektech života, který bílé rasy nashromáždil přes 

zkušenosti v průběhu tisíciletí.  

4. Tvořivost je celosvětově White hnutí pro přežití, expanze a povýšení bílé rasy a bílé 

rasy samotné. Snaží se sjednotit všechny bílé národy světa na základě jedné rasové náboženství 

(C REATIVITY) a jeden rasové jazyk (latinsky) v celosvětovém bílé rasové společenství.  

5. CREATIVITY odmítá židovská lež o oddělení církve a státu a usiluje o jednotu naší 

bílé rasové náboženství s naší bílé rasové státu.  

6. CREATIVITY první řadě si klade za cíl dosáhnout revoluci z hodnot prostřednictvím 

náboženství, a proto zcela a kategoricky odmítá židovsko-křesťansko-demokratický-

marxisticko-liberalfeminist hodnoty dneška a nahradí je novými a základními hodnotami, z 

nichž RACE je základem.  

7. CREATIVITY 's hlavními kritérii je: co je nejlepší pro bílé rasy. Co je dobré pro bílé 

rasy je nejvyšší ctnost; co je špatné pro bílé rasy je konečný hřích. To je naše zlaté pravidlo.  

8. Tvořivost, namísto překrucovat myšlení jejích příznivců se fantomového světem nikdy 

Neverland, se zaměřuje na život na této zemi, jedinou doménu, ve které člověk nikdy byli 

známí žít duchovně či jinak. Snažíme se, aby život na této zemi bohatší, plnější, větším, a 

přínosnější než jakýkoli civilizace, která kdy existovala.  

9. Kreativity, zatímco se soustředíme na tady a teď, klademe velký důraz na minulost a 

budoucnost naší rasy. Považujeme naši rasu jako dlouhý nekonečný zlatém řetězu, které jsme z 

přítomen pouze jako odkaz. Ctíme prestižní předky a máme v plánu a připravit pro naše 

ohromně vynikající potomstva budoucnosti.  

10. Tvořivost je konstruován tak, že bílá rasa může prospívat, prosperovat a postoupit na 

další milion let. To můžeme s jistotou předpovědět, protože C REATIVITY je založena na 

věčných zákonů přírody pro přežití našeho druhu, a pro modernizaci budoucích generací naší 

rasy. To je v přímém kontrastu s odporně židokřesťanství víry, který podporuje přežití a rozvoj 

nižších bláta ras a nejhorších prvků naší rasy na úkor našich lepších prvků. Kreativita je jediná 

cesta k White vítězství!  

Malý bílý knížce 10  

Poučení z přírody pro White Survival  
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1. Musíme si uvědomit, a oddělit vlastní biologické druhy, naše vlastní drahocenný bílá 

rasa, z toho bláta závodů.  

2. Musíme si uvědomit, naše přirozené nepřátele, jmenovitě závodů bláta, z nichž Židé 

jsou nejproblematičtějším, zrádné a smrtící. Delenda EST Judaica!  

3. Musíme si uvědomit, že naším nejdůležitějším úkolem v životě je přežití, expanzi a 

rozvoj našeho vlastního druhu, a že musíme učinit svět bezpečnější, ne pro demokracii, ale pro 

budoucnost našeho vlastního potomstva, pro všechny časy.  

4. Místo toho, aby přijímání a podlehl nemocné a degenerativních židovské myšlenky, 

jako je svoboda, rovnost a bratrství; Křesťanství, komunismus a demokracie; závod míchání a 

podpora a dotace z pěny a nižší bláto závodů, musíme mít naprostou revoluci těchto hodnot 

ceníme, hodnoty, které jsou vyhlášených bílé rasy, v nejlepším zájmu bílé rasy a bílé rasy 

výhradně.  

5. K tomu musíme mít jasnou a konzistentní, komplexní víru a program naše vlastní, na 

základě těchto hodnot, které jsou v našem vlastním zájmu. Taková víra a program musí 

přijmout takové klíčové hodnoty, jako rasové Loajalita, White rasové týmová práce, rasové 

čistoty, princip vedení, praxe eugeniky a modernizace našich rasových druhů, a mnoho dalších 

životně důležitých pojmů, jak je stanoveno v našem vlastním N Povaha "S E terních R ELIGION, T HE 

W HITE M o "S B Pohledové a jiné náboženské knihy C REATIVITY.  

6. Musíme si uvědomit, že ať se nám to líbí nebo ne, my, bílá rasa, se zapletl do smrtící 

rasovou válku, válku ne naší tvorby, ale nepřirozený a řízený celosvětovou židovskou sítě. 

Nyní jsme v prekérní situaci, že budou vyhubeni, krize, která se blíží k rychlému vyvrcholení. 

Ledaže by bílá rasa brzy dozví, vzrušený, organizovaný a militantní, budeme brzy an vyhynulý 

druh.  

7. Musíme si také uvědomit vlastní jmění: že jsme přírody Finest, a také musíme uznat 

naše vlastní síly a prostředky. Vzrušený, a organizovanou bílá rasa je nejmocnější síla na 

povrchu země.  

8. Musíme si uvědomit, že nemůžeme zachránit celé lidstvo, a že nemáme žádnou 

povinnost tak učinit. Musíme dostat naše priority jsou jasné a zachránit naši vlastní drahocenný 

bílá rasa v souladu se zásadami třídění. (Viz RL # 67.)  

9. Nyní se musíme sebrat a mobilizovat tyto síly máme k dispozici, a vést celá vnější válka 

zničit naše nepřátele a zachránit bílou rasu před vyhynutím. Musíme mobilizovat a polarizovat 

kolem jedné výkonné, komplexní a militantní víry zachránit sami sebe a náš budoucí 

potomstvo. Že víra a program je C REATIVITY a C REATIVITY exkluzivně.  

*****  

● Musíme si uvědomit, že jsme nyní v zoufalé a zásadní krizi v délce života naší rasy a musíme 

věnovat sami na získání tohoto rozhodující bitvu o Bílý přežití za každou cenu, bez ohledu na to, co 

tato cena či jiné oběti potřeby. Jsme přírody Finest, a v souladu s nejvyššími právu Nature přežití 

druhově musíme a použijeme veškeré prostředky k zajištění přežití našeho druhu. Konec (White 

Survival) světí prostředky (jakékoliv a všechny prostředky za účinné a nezbytné). RAHOWA! BÍLÁ 

SÍLA!  

Malý bílý knížce 11  

Kreativita: Creed a program  
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1. C REATIVITY je rasové náboženství, jehož primárním cílem je přežití, expanze a 

povýšení bílé rasy.  

2. Naše organizace je známá jako The W Orld C hurch vozu C REATOR. Naše hnutí a 

náboženské filozofie se nazývají C REATIVITY a členové naší církve se nazývají tvůrci.  

3. Každá otázka, zda náboženských, filozofických, politických nebo rasových, je viděn 

očima na bílého muže, a výlučně z hlediska bílé rasy jako celku.  

4. Test kardinál jakékoliv teorie, plán nebo program, je toto: Bude to připadá ve prospěch 

bílé rasy?  

5. Věříme, že bílá rasa je nejlepší výtvor přírody všech dob a že naše nejvzácnější poklad 

je naše White genofond. Střeží čistotu naší celosvětové Gene bazénu, je posílení a modernizaci 

našich budoucích generací je naší nejvyšší odpovědností a naše nejposvátnější povinnost.  

6. Čtyři základní základy našeho náboženství víry jsou: zdravou mysl ve zdravém těle ve 

zdravém společnosti v zvukového prostředí.  

7. Naše Zlaté pravidlo zní: Co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší ctnost; co je špatné pro 

bílé rasy je konečný hřích.  

8. Důkladné a komplexní studium historie nás přesvědčil, že Židé s jejich hnusný 

Talmudic a židovském náboženství, jsou nejvíce hrozivé a nebezpečné parazity v celé historii, a 

že nyní kontrolovat a manipulovat s nimi finance, propagandy, média a vlády na celém světě. 

Je naší svatou povinností a neochvějné cílem získat tyto parazity off zadní části bílé rasy, a 

umožnit bílá rasa znovu převzít kontrolu nad svým osudem a obnovit ji do svých schopných 

rukou. Delenda EST Judaica!  

9. Máme na mysli, aby očistil své vlastní území všech Židů, negři a bahenních závodů, a 

poslat je zpět do jejich původního prostředí. Počínaje první se Spojenými státy jsme se pak 

chceme pomoci každému White zemi osvobodit své území kontaminace bláta závodů, a 

zabránit nejen racemixing, ale geografické míšení ras v rámci některého ze zemí nyní obsazený 

bílé rasy.  

10. Obrovské zbraní v celosvětovém židovské pohonu závodního míchání a šíření bláta 

závodů bylo židovské křesťanství, vymyslel pro samotného účelu mongrelizing a zničení bílé 

rasy. Je naším Zjevným cílem odhalit tuto židovským podvodem a nahradit ji zvukovým a 

zdravé rasové náboženství naše vlastní.  

11. Naše první řadě problémem při záchraně bílé rasy z mongrelization a genocidy je 

narovnat zmatené a vyškrábal na mysli bílé rasy sám. Poté, co jsme dosáhli, že hodně, jak se 

Židy negry a bahenní závody off našimi zády bude poměrně snadné. Když toto bylo dosaženo, 

pak jsme navrhnout pomalu a postupně rozšiřovat území bílého muže, podobně jako historické 

"Vítězství Západu" na začátku Americe, dokud White Man obývá všechny dobré pozemky této 

planetě Zemi.  

12. Současně s výše uvedeným, máme na mysli, aby podporovaly a praxe eugenika pro 

modernizaci a rozvoj lidského druhu sám, jak je vysvětleno v našich třech základních Knihy: N 

Povaha "S E terních R ELIGION, T HE W HITE M o "S B Pohledové a S ALUBRIOUS L IVING.  

13. Jsme také hluboce znepokojeni nyní rychle se zhoršující životní prostředí naší planety 

Země, která se stala nejen rasově znečištěné, ale se stává vysoce kontaminovaná ohromující 

masami chemických odpadů, jaderných odpadů a dalších nebezpečných a toxických jedů. 

Jakmile je bílá rasa má opět kontrolu nad svým vlastním osudem, máme na mysli tento proces 

zvrátit, vyčistit planetu a znovu, aby bylo čisté, příjemné a životaschopný místo pro bílé rasy k 

životu.  

14. Také jsme v úmyslu řešit problém zemědělskou půdou a úrodnosti půdy, což je 

problém, který je nyní mimo kontrolu. Jak je uvedeno v T HE W HITE M o "S B Pohledové (Creative 

Credo č.13, 14 a 15), máme v plánu dát  
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do provozu program obnovení úrodnosti půdy a zachování její stabilitu v celosvětovém měřítku.  

15. Jsme také znepokojeni fyzického a duševního zdraví našich lidí. S cílem posílit a 

zkvalitnit péči o fyzickou pohodu mladé i staré, máme na mysli, aby podporovaly přirozenou 

životní styl, jak je uvedeno v bělocha Bibli, a dále zesílen ve zdraví prospěšné bydlení. 

Nejvýraznější komponenty tohoto programu jsou shrnuty v obou knihách pod čtrnácti základní 

východiska zdraví prospěšné bydlení.  

16. Naší základní filozofií je vysvětleno pod hlavičkou ze šestnácti přikázání v obou 

přírody věčného náboženství a bělocha bibli, a je nedílnou součástí naší víry.  

17. Naše Deklarace nezávislosti ze židovských tyranie je uvedena v T HE W HITE M o "S B 

Pohledové (Creative Credo No.67).  

18. Náš program překonat tyranii a násilí namířené proti bílé rasy je vysvětleno na straně 

401 bílého člověka bible, a máme na mysli řídit a realizovat tyto kroky, včetně článků 7 a 8 v 

uvedeném pořadí, zda a kdy čas by měl přijít, když jsme nuceni učinit.  

19. V Creative Credo No. 65, máme další krédo naší církve umožňující bílé rasy chránit se 

před nepřátelským vlády pod nadpisem článků pro obranu bílé rasy. I to je nedílnou součástí 

naší víry a programu.  

V rychle degeneruje světě, který je nyní 

přeplněné a překročení s explozí méněcenných 

ras bláta; svět, který je droga přepisovat a již 

příliš znečištěna toxickými chemikáliemi a 

jaderných odpadů; svět nyní ponořený do 

anarchie, chaos a terorismus, přesto je naším 

hlavním cílem a pokračuje postavit na jeho 

místo se bělejší a jasnější svět pro naše budoucí 

generace. 
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Malý bílý knížce 12  

Prohlášení nezávislosti od židovského Tyranny  

Vzhledem k tomu, pronikavou studií jak soudobé a dávnou historií 

má přesvědčivě odhalil následující situaci:  

  

1. Židovské rasy z vlastní vůle již vedl smrtící, neúprosnou válku proti nám, bílá rasa, aby 

nás zničit.  

2. Židovský lid se spolčili v různých rasové, náboženské a politické spiknutí s cílem získat 

kontrolu nad všemi penězi, všechny ekonomické a finanční zdroje, celou zemi a území a 

nemovitosti světa, Stručně řečeno, jeho celková bohatství.  

3. Židé dělali to jejich primárním cílem je mongrelize, zabít, decimovat i jinak zničí bílou 

rasu.  

4. Židé jsou odhodláni zotročit všechny závody světa, včetně finálního produktu 

mongrelized bílé rasy, o svém úmyslu způsobovat.  

5. Židé v minulosti úspěšně a postupně zničil naší bílé s rasovými předky, abychom 

jmenovali alespoň některé: Bílé Egypťanů; vysoce kreativní a nadaný Řeků v klasické historii; 

velké a vznešené Římanům z dávných dob.  

6. Židovský spiknutí nyní vlastní, monopol, a / nebo kontroluje většinu běloch průmyslu, 

financí, školských zařízeních, sdělovacími prostředky, televizních sítí, vláda, náboženství a 

monopolizes všechny nebo téměř všechny nástroje kontroly myšlení.  

7. Bílá rasa je nyní obsazené a zotročených lidí pod krutým paty židovské tyranii. Právě 

proto jsme se o W Orld C hurch jednotky C REATOR, ve jménu všech našich bílých rasové Soudruzi 

po celém světě, hlásat to, naše vlastní Deklaraci nezávislosti.  

  

Tímto vyřešit, že je naší svatou povinností a svatá povinnost, a to nejen pro sebe, ale i 

mimo ušlechtilých předků, které nás a náš drahocenný potomstva vyrobených, kteří nás 

budou následovat, aby o situaci ve světě, ve kterém jsou stanoveny:  

  

1. Shodit jho židovského tyranie a kontroly.  

2. Chcete-li bojovat o kontrolu bílý muž osudu do věrných a schopných rukou našich 

vlastních lidí.  

3. Věčně bojují o přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy.  

4. Zmenšovat naše nepřátele, jmenovitě Židů a dalších závodů bláta, a rozšířit území, sílu 

a počet našich vlastních White rasové kamarádů.  

5. Aby to bylo nemožné pro Židy a další bahna závody ještě někdy ohrožují existenci a 

pohodu bílé rasy.  

K tomu, naše prohlášení nezávislosti, máme navždy zavazujeme naše životy, naše posvátné cti a naší 

náboženské Zeal.  
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Malý bílý knížce 13  

Kreativita Unique- Není omílání filozofie nacistického  

  

My Tvůrci věří, že Adolf Hitler byl průkopníkem, který udělal obrovský průlom pro bílé rasy, ale 

bohužel neměl zlomit páteř židovského monstrum. Naopak, Židé vyšla vítězně z popela poraženého 

Německa. Když druhá světová válka skončila, Židé byli desetkrát silnější než předtím, že holocaust 

začal. Nyní, po více než čtyřiceti letech mají dále upevnit tuto pravomoc a zpřísnily své smrti 

přilnavost na světě, a na bílé rasy. Zbývá jen na nás, současná generace bílí lidé, rozbít, že židovští 

pevnost. Nikdo jiný to za nás neudělá.  

My Tvůrci se naučili hodně z nacistické zkušeností a omylu při řešení židovské monstrum. 

Nacionální socialismus byl první mohutný průlom v bílé rasy, ale nebylo to celková odpověď. 

Kreativity, bílá rasa má konečně CELKOVOU odpovědí na problémy z bílého rasového přežití, 

expanze a povýšení! My Tvůrci přišli s úplně jiný přístup a používat stejné zbraně Židé používají tak 

úspěšně za více než 3500 let, a sice POWER náboženství.  

1. Existují nejméně osm zásadní rozdíly mezi hnutím kreativity a nacistického hnutí, které 

byly uvedené v Rozšíření kreativity (p.56-57) a budování Bílou r a jasnější svět (p.50-51):  

2. Zatímco obavy Hitlera a nacistické hnutí bylo zachránit Německa od nepřátel, které ji 

obklopovaly, ohromující cíl kostela Creator je zachránit bílé rasy a pojistit přežití, expanzi a 

povýšení bílé rasy na celosvětový základ. Kážeme není nacionalismus, ale Rasismus.  

3. Hitler sám uvedl, že nacistické hnutí bylo politické hnutí výhradně pro Němce a ne pro 

export. C REATIVITY je, v kontrastu, náboženské hnutí určen pro globálních rozměrů obejmout 

všechny bílé lidi této planety Země.  

4. Zatímco Hitler nikdy řešit otázku židovského křesťanství, a ve skutečnosti, někdy 

dokonce mírně identifikoval se s ním, budeme konfrontovat křesťanství head-on, vystavit své 

zrádné a podvodnou povahu a jeho židovský původ.  

5. Hitler nám zanechal tíživé dědictví, které stále přetrvává v myslích mnoha jeho 

obdivovatelů, a tou je, že židovský problém musí být řešen jako politický problém. My Tvůrci 

říkají: tak není, je to náboženský problém, který lze vyřešit pouze tím, že nahradí židovské 

křesťanství se silným rasovým vyznání bílé rasy.V jedinému, pravdivé a revoluční White 

rasové Religion- C REATIVITY - máme takové řešení. 

6. Zatímco nacistické hnutí vzal krutý a nepřátelský postoj k mnoha svými bílými 

neighbors- Francouzi, Poláci, Češi a další, C REATIVITY , na druhé straně, se snaží obejmout a 

sjednotit všechny bílé národy světa duch bílé rasové loajality a solidarity. 

7. Zatímco Hitler vytvořil vojenské spojenectví s jedním z více silných hliněných závodů, 

a to Japonci, aby pomohl zabít bílé národy, aby nás Autoři to je naprostá zrada a nesmí už 

nikdy nestane. Základní pravidlo kostela Stvořitele je: nikdy, nikdy se bílé rasy se zapojily do 

sebevražedné války proti jejímu vlastnímu druhu, ale soustředí svoji sílu a nepřátelství místo 

proti jeho rasové enemies- Židů negrů a bláto závodů. 

8. Out "Mythos" je americká scéna z našich bílých pionýrských předků, Manifest Destiny 

a vítězný Západu, což považujeme za nejlepší kapitolu v historii celé bílé rasy. Na rozdíl od 

nacistické mythos byl úzce nacionalistický v orientaci, s výlučným důrazem na německého 

jazyka a historie. 
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9. My vyhýbají "kult osobnosti" přístup k drtivé problém, který nás konfrontuje a místo 

toho se spoléhá na logice a zdravému rozumu, na základě zkušeností z historie, a na věčných 

zákonů přírody jako obsáhlý a spolehlivý, na nichž lze stavět naše mocné náboženské pohyb 

pro Bílý rasové přežití, expanze a povýšení.  

*****  

 Musíme se dostat do říje jen omílání problém donekonečna. Pojďme místo toho 

nasměrovat svou energii konstruktivně k řešení problému tím, že staví masivní White rasové 

pohyb. C REATIVITY je řešení. 

 Tam nebude nikdy lepší čas, aby si naše jednat společně než nyní. Nebudeme mít 

druhou šanci. 

 V případě, že bílá rasa se nevyplatí šetřit, co je?  

Práce církve tvůrce je obnovit přirozené 

instinkty Příroda dala bílé rasy.
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Malý bílý knížce 14 

Poučení z vítězného Západu  

Před sto lety, 29. prosince 1890, v bitvě u Wounded Knee Creek, Jižní Dakota, bílé rasy konečně a 

naprosto triumfoval v Americe. Čest a oslavit toto nádherné den-den triumf BÍLÉHO Amerika- každý 

rok, a dejte nám učit se a pamatovat si následující důležité poučení z našich dějin: 

1. Nejviditelnější a důležitá lekce se musíme naučit je, že Amerika, jako každá jiná země, 

říše, či civilizace, byl postaven dobývání. Bylo silou boje tím, že prolití krve, a podrobovat 

nepřítele, že Bílý muž v Americe násilně převzal zemi od Indů a Mexičanů, a získal nezávislost 

od Britů. 

2. My White Rasové Loyalists- Tvůrci považují války proti Indy a Mexičany as daleko 

větší význam než války americké revoluce proti Anglii. Koneckonců, Kanada dařilo stejně 

dobře, i když to nikdy formálně se odtrhly od Anglie. Jeho menší populace je pouze kvůli 

tomu, že pouze jeho jižním okraji ležet v pohostinné prostředí. 

3. V případě, že američtí války tlačí zpět závodů bláta a vypořádání dobytá území s bílými 

lidmi byli tak produktivní v minulosti a byli na "americký způsob", proč šrot vítěznou formuli? 

Proč ne použít stejný úspěšný program se zbytkem pozemních oblastech světa, a to nejen pro 

USA, ale pro bílé rasy jako celku? My White Rasové Loyalists- Autoři navrhují, že to je přesně 

to, co jsme nejen může dělat, ale musí udělat, chceme-li přežít. Máme inteligenci, máme sílu, a 

jako příroda Finest máme všechny Nature-dána právo tak učinit. Náš White Rasová Religion- C 

REATIVITY - dodá nám to nejen morální právo tak učinit, ale také morální povinnost tak učinit. 

4. Pro ty self-nenávidět White krvácení srdce (jejichž mozky byly znečištěny a zvrácené 

židovskými propagandou) jsme shodit tuto výzvu: Pokud opravdu věří, že bílý muž byl v 

dobývání Ameriky špatně, pokud nechcete věřit v americkém cestě , proč si jít příkladem 

demonstrovat své přesvědčení činy? Dejte svůj majetek zpět do mexické nebo indické, vzdát se 

svou amerického občanství, zalézt do díry a umírají. To je spodní linie vašich idiotský závěry, 

ať už to vědí nebo ne. 

5. My White Rasové Loyalists- Tvůrci mají opačný postoj. Bereme postavení, které oba 

přírody a historie mají učil od nepaměti, a to je: Land a Race jsou všechno. Pozemek je důležité 

pro život a zachování naší rasy. Přežití, expanzi a rozvoj naší rasy je nejdůležitější gól v naší 

existence. My White Rasové Loyalists- Tvůrci věří nejen v rozšiřování amerického území, 

stejně jako naše slavné předky během devatenáctého století, ale podle stejného skvělý 

"americký způsob" rozhánění obytnou plochu bílé rasy po celém světě, dokud bílá rasa obývá 

každý pohostinné čtvereční míli na tváři země. RAHOWA! Tato planeta ALL OURS! 

*****  

 Věříme, že realita je tisíckrát větší smysl než fantazie.  

 Cesta k běloch spásy: obětavost, propaganda, organizování, vedení.  

 Naším minimum cílem je dostat Židy z našimi zády a bojovat o kontrolu bílý muž 

osudu zpět do našich vlastních schopných rukou. Odtud ven, nebe je limit. 

 Křesťanství je židovský mysl rušivé, že zaměnil vypadnout bílé rasy již více než 1800 

let. Přidejte se bílý muž náboženství. Staňte se Creator. 

 Jste na plný úvazek aktivista nebo na částečný úvazek amatér?  
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Malý bílý knížce 15  

Jsme hrdí na to být bílý Rasové Loajalisté  

My Tvůrci tento postoj: Ano, jsme hrdí na to být rasisty. Ano, jsme předsudky ve prospěch bílé rasy 

po celou dobu, ve všech věcech. Jen nazýváme tento rasové věrnost, a každý, kdo není loajální k bílé 

rasy jsme určili jako opovrženíhodné zrádce své vlastní rasy. ( WMB: 25) 

1. Přírodní dekrety, že každý druh pečovat o své vlastní výhradně a chrání proti jeho 

nepřátelům. Zavoláme tuto filozofii ke každému jeho vlastní, nebo rasové Loyalty, v odkazu na 

lidi. 

2. Nikdy nesmíme znovu zabývat otázkami z bodu někoho jiného pohledu, nikoli očima 

hada, ne přes očima žid, nikoli očima toho negra je, nebo bod veškerých jiných nepřátel 

pohledu. Musíme měřit vše od našeho vlastního úhlu pohledu. Musíme vzít v úvahu všechny 

otázky od bělocha pohledu a nikdo jiný. 

3. Třetí závěr logicky vyplývá druhý a bude základním kamenem našeho náboženství 

myšlení, a to: Co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší ctnost; co je špatné pro bílé rasy je konečný 

hřích. Už jsme ustanovil to jako naše zlaté pravidlo. ( WMB: 25-26) 

*****  

● nikdy musíme být zrádcem naše vlastní. Jak 

jsme se přistoupit k budování filozofii našeho 

náboženství pro přežití bílé rasy, dejte nám 

nikdy dívat se na svět očima hada. Nemáme 

zájem v bodě hada pohledu. Máme jen jednu 

pozornost: bílý muž pohledu, nejlepší zájem bílý 

muž má, bílý muž je pohoda. V opačném 

případě je hrát na zrádce naší rasy a urážku 

proti zákonům samotné přírody. ( WMB: 26) ● 

White Man Vaše první loajalita patří k bílé 

rasy!
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Malý bílý knížce 16 

Kreativita: White rasové Teamwork  

V jazyce C REATIVITY sledujeme zkušenosti z dějin. Věčný boj je cena za přežití. Vítězové těchto 

bojů jsou ti, kteří organizují, kteří mají bitevní plán, kteří praktikují rasovou týmovou práci. V jazyce C 

REATIVITY , jak rozvinout naši víru a program se snažíme poskytnout bílé rasy se všemi těmito 

náležitostmi a další. ( WMB: 32) 

1. V kreativity klademe důraz zodpovědnost a povinnost nad zhýralec filozofie.  

2. Upřednostňujeme producenta nad spotřebitele.  

3. Poučili jsme se z pevného zkušeností z historie, že všechny Libertine společnosti končí 

v anarchii, a že anarchie je nejkrutější a nejvíce destruktivní všech tyranů.  

4. Věříme v plném výkonu svobody v kontextu organizované společnosti a odpovědnost 

vůči této společnosti.  

5. Věříme, že nejsvobodnější jedinci jsou v rámci organizovaného White vlády, bez cizí 

kontrolou a bez znečištění mimozemských ras.  

6. Věříme, že historie a zkušenosti ukázaly, že pouze na základě rozpoznání své nepřátele, 

ničit a / nebo jejich vyloučení a procvičování rasovou týmovou práci může stabilní trvající 

vládní být postaven na pokroku, prosperity a pokroku bílé rasy. ( WMB: 32) 

*****  

 C REATIVITY je náboženství pro přežití bílé rasy. 

 Čas se krátí. Čas k akci je nyní!  

 Žid je pánem perverze.  

 Když Kreativita triumfuje bílé rasy bude žid-důkaz pro všechny časy.  

 White Men of the World, spojte se! Nemáte co ztratit, leda židovské tyranii. 

Malý bílý knížce 17  

Kroky k záchranu bílé rasy  

1. Za prvé, musíme se vrátit k základům přírody, která je srdcem našeho religion- C 

REATIVITY . 

2. Musíme si uvědomit, v první řadě, že přežití naší vlastní rase Bílé rase nahrazuje 

jakékoliv a všechny ostatní cíle na významu. Musíme se podívat na všechny otázky očima bílé 

rasy a bílé rasy samotné. 

3. Musíme si uvědomit, že nejsme tady pomáhat druhým, nejméně ze všeho spodinou 

společnosti, ale pomoci sami.  

4. Musíme si uvědomit, že pouze tvrdé boje na našem vlastním zájmu můžeme přežít a 

vybudovat lepší závod.  

5. Musíme si uvědomit, že pouze tím, že staví lepší závod můžeme někdy vybudovat lepší 

svět. Tyto dva góly sloučit dohromady. 

6. Musíme si jasně vědomi své rasové enemies- Židů negry a muds- a zacházet s nimi jako 

takový.  
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7. Musíme si uvědomit, že taková slova jako "pomoc", "charitu", "soucitu", "humanity", 

"pomoci potřebným", etc., jsou židovští slogany navrženy (a) fleece bílý muž, a (b) přenést 

těžce vydělané látku běloch, aby negry, bláta závodů a freeloaders, a (c), čímž zničí bílou rasu.  

8. Musíme si uvědomit, že většina dnešních charity je podporován a směřované Židy a jde 

ve prospěch Židů, negrů a bahenních závodů.  

9. Musíme si uvědomit, že neselektivní a nevybíravé charita není ctnost, ale rasová hřích, 

který je mimořádně ničivé účinky na bílé rasy.  

10. Nikdy nesmíme podílet se na žádnou charitu, která je prospěšná našim nepřátelům.  

11. Musíme se zaměřit naši pomoc, dobročinnost, příspěvky ve prospěch bílé rasy jako 

celek a být opatrní, že i mezi naše vlastního druhu nejsme napomáhání a navádění k těm, které 

by mohly a měly pomoci sami.  

12. Musíme si uvědomit, že dotováním ty, které jsou schopné pomoci sami jsme 

povzbuzovat, aby se stal freeloaders, my jsme tím, že opravdu pomáhá jim ale podkopává jejich 

schopnost stát se nezávislými, užitečné členy naší bílé společnosti.  

13. Můžeme poskytnout nejužitečnější podporu tím, že učí naší bílé s rasovými Soudruzi, 

jak nejlépe pomoci sami a starat sami o sebe. To platí zejména pro své vlastní potomstvo. 

14. Musíme si uvědomit, že podpora parazity na úkor produktivní skupiny rychle rozšiřuje 

parazity z kontroly a ničí producenty. To bohužel je samozřejmě jsme nyní sledují, a to 

samozřejmě vede ke kolapsu rasy, ekonomiky a civilizace. 

15. Hlavním záměrem našeho snažení musí tedy být právě opačný: podpořit a zvýšit 

výrobní základny a odradit, snížit a jatečných ven neschopné se k ničemu a freeloaders. Jedině 

tak můžeme vybudovat silnější, schopnější závod a lepší svět zítřka. ( WMB: 394-395) 

Malý bílý knížce 18  

Priority bílé rasy  

1. Naší první prioritou je přežití, expanze a povýšení bílé rasy. K dosažení tohoto cíle není 

žádná cena příliš vysoká, žádné oběti je příliš velký, a budeme a musíme využít veškeré 

prostředky nezbytné k dosažení tohoto cíle má prvořadý význam. 

2. Aby nám umožnila dosáhnout svého vlastního přežití, musíme v první řadě dostat 

parazitní Žida off zadní části našich lidí, a to nejen v Americe, ale po celém světě. Příliš mnoho 

tisíc let, které byly Scrooge lidstva. Delenda EST Judaica! 

3. Aby můžeme zorganizovat sebe a nabrat sílu rozbít židovského sevření, musíme nejprve 

zničit a nahradit židovské křesťanství, jejich nejlepší a zákeřnou zbraň, se zdravou rasové 

náboženství naše vlastní.  

4. Základní filozofií takové náboženství musí být: Co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší 

ctnost; co je špatné pro bílé rasy je konečný hřích. Rasová Loyalty and White rasové týmová 

práce musí být základem našeho programu. 

5. Už nikdy musí být bílá rasa euchred do bratrovražednými válek bělochy zabíjejí 

bělochy. Pokud musíme jít do války, dejme zatraceně jistý zamíříme takové války proti naší 

realitní enemies- Židů negrů a bláto závodů. 

6. Stejně jako příroda má svůj směr a bahenní závody odumře ze své vlastní neschopnosti 

a neschopnosti uživit sebe, musíme rozšířit naše vlastní druh a kolonizovat všechny dobré 

pozemky této planetě Zemi.  

7. Jsme přesvědčeni, že naše planeta má určitou mez, pokud jde o počet lidí, to může 

pohodlně živit, dům i ubytovat. Domníváme se, že číslo je v blízkosti jedné miliardy lidí. Poté, 
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co jsme na starosti našeho vlastního osudu, můžeme stabilizovat naši světovou populaci u 

tohoto počtu, a přes praxi eugeniky neustále inovovat zdraví, inteligenci a genetické jakosti 

našich lidí, a tím budovat zdravější, šťastnější a více prosperující život Příroda je nejjemnější 

pro celý čas přijít. 

*****  

 Říkat, že úspěch C REATIVITY pohybu bude znamenat tolik tolik je slabé slovo. Do vaší 

strany. Pomůže přivést ji kolem. 

 Tam nebude nikdy lepší čas, aby si naše jednat společně než nyní. Nebudeme mít 

druhou šanci. 

 Chceme začít položení základu nyní pro budoucnost vedení kádr bílé rasy.  

 Jen lepší lidé mohou vybudovat lepší svět. Bez nekontaminované bílé rasy, to je 

nemyslitelné. 

 Vzpomeňte si na Alternativa: Je to ďábelský posedlost židovského zřízení, které se 

narodí ne více Bílé miminka. Nezapomeňte, že je alternativou k C REATIVITY . 

Malý bílý knížce 19  

Program překonat tyranii a násilí proti bílé rasy  

Náš program překonat tyranii a násilí proti nám, je třeba postupovat v následujícím pořadí, z jednoho 

nouze na další:  

1. Není naším cílem je vyhlásit válku násilí proti Židům, negři a dalších bahenních 

závodů. Budeme prosazovat sami nenásilně, ale být neústupný v naší snaze svobodně 

praktikovat své náboženství, jak je zaručeno Prvním dodatkem k ústavě. Budeme požadovat, 

jako všichni ostatní, právo pokojně shromažďovat, jak je zaručeno ústavou, a právo 

organizovat. 

2. Jako pořádáme naše kostely, budeme distribuovat N Povaha " S E terních R ELIGION a naše 

W HITE M AN ' S B Pohledové , dokud jsme umístili výtisk do rukou většiny našich bílých rasové 

kamarádů. Budeme se ujistěte se, že každý běloch, žena a dítě chápe židovského spiknutí, která 

je nyní na nás. 

3. Vzhledem k tomu, bílá rasa stane jednotní, informovaný a vzbudil, budeme bojkotovat 

každého Žida a každý aspekt židovského vlivu v naší společnosti. To zahrnuje bojkotování 

Židů v podnikání, ve své profesi, ve své politické činnosti, ve školství, v náboženství, ve 

sdělovacích prostředcích, divadla, atd. Nejen, že je budeme bojkotovat, ale budeme je odhalit, 

upozornit je ven a mzdové propaganda boj proti nim, stejně jako jsou v současné době dělají 

proti bílé rasy. To, co můžeme dělat legálně a velmi efektivně jakmile dostaneme naše 

náboženské struktura organizována. 

4. čímž chceme vyhnat z naší společnosti ve všech fázích vlivu a moci, stejně jako Hitler 

udělal v Německu. Budeme nechat v klidu "uschne na vinné révy" nebo nechat pokojně migrují 

do Izraele, kde Arabové mohou potýkat s nimi. V žádném případě budeme jim déle dotovat, 

obchodovat s nimi, nebo umožnit našim Bílé Rasové Soudruzi, které mají být použity jako 

oběti na podporu dobrých životních podmínek těchto parazitů na zádech. 

5. Jakmile budeme mít rozehnal z politické funkce, budeme sledovat tento krok s právními 

opatřeními, aby navždy vyloučit Židy z mocenských pozic, nebo vlivy ve vládě, školství, 
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propagandy, umění a divadla nebo jakékoliv jiné smysluplné vlivu v naší společnosti, stejně 

jako Hitler v Německu, a stejně jako byzantská říše přes tisíc let dříve, a jako bandita stát Izrael 

učinil všem lidem, kteří nejsou židovské narození.  

6. Do té doby, zatímco my jsme stále v procesu znovuzískání kontroly nad naším vlastním 

osudem, v žádném případě budeme někdy vzdát některý z našich kulometů nebo zbraně, za 

žádných záminkou, lest nebo zdání práva vůbec. Nikdy, nikdy, nikdy, ani jednou pistolí. Druhá 

změna nám dává ústavní právo ponechat si naše zbraně a my jsme zatraceně dobře znamenat 

toto právo vykonávat za každou cenu. 

7. Zatím je vše legální. My jsme požadovali nic víc, než naše ústavní práva, stejně jako 

každý jiný občan. Doufáme, že budeme muset jít dál. Nyní se dostáváme k jádru našeho 

postavení: V případě, že židovská vláda použít síly, aby porušovat naše ústavní práva svobodně 

praktikovat své náboženství; pokojně se shromažďovat; mírumilovně organizovat; distribuovat 

naše W HITE M " S B Pohledové , používat e-maily a jinou výsadu při podpoře a rozšiřování naší 

právní náboženskou organizaci a plnou praxi našeho náboženství, pak máme plné právo 

deklarovat jako otevřené zločince porušují ústavu a nejvyšší právo země. Oni pak samozřejmě 

jsou zločinci, a pak můžeme s nimi zacházet stejně jako trestné psi se nacházejí, a vzít zákon do 

vlastních rukou. To je zřejmé, logická věc. Musíme se poté splnit sílu silou a otevřené válčení 

existuje. To pak bude lovecká sezóna na všech Židů 

8. V případě, že Židé používají atentát proti našim členům, nebo našich vůdců, pak se bílá 

rasa musí splňovat ohněm proti ohni a odplaty a pomsty bude naše odpověď. Neboť každý, kdo 

z nás zabijí budeme vymáhat desetkrát své číslo, počínaje rabíny. Když zákon a přesvědčování 

už ne chránit naše práva k přežití, pak jsme musí- jako vše zdarma, odvážný, inteligentní lidé 

udělali přes ages- zase na našich trýznitelů se zuřivým pomsty a zničit je až do posledního 

muže. To je věc, kterou Židé obávají výše All násilí přímo proti jejich rasy, a právem. S našimi 

přesilou a bojovat kvalit, Židé by být vymazán dotazy nemilosrdně, měly by porušují naše 

ústavní práva a zasadit násilí proti nám. ( WMB: 401-403) 

*****  

● Nebuďte pasivním divákem. Staňte se 

militantní aktivista v bílé rasové revoluce. ● 

Ideologie bez akce je sterilní.
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Malý bílý knížce 20  

Každý Creator Ctihodná:  

Výhody stát vysvěcen ministr světové církve tvůrce  

Nyní, když máme plán nakreslený, položeny základy a rámec pro bílé rasové náboženství 

budoucnosti ve výstavbě je nutné, abychom se dát svalu na kosti tak rychle, jak je to možné. To se 

snažíme dělat a prostředky, jak to udělat s lidi- jsou více dobrých, agresivní, bílá aktivisty lidí. Musíme 

využít naše zdroje na maximum a využít všech prostředků, které máme k dispozici. ( EC: 196) 

Jak jsem již poukázal na to, kolikrát chcete, náboženství je bezpochyby nejsilnější motivací a zdroj 

energie, který kdy ovlivňovat lidské složky v celé historii. Zkombinujte to s rasovým zápalem jako 

židé a muslimové udělali a máte kombinaci, která je intenzivně silný. V jazyce C REATIVITY konečně 

máme takovou kombinaci pro bílé rasy. ( EC: 196) 

NÁBOŽENSTVÍ, jako oheň, je mocnou silou, ale jako oheň, může to být buď konstruktivní, nebo 

destruktivní v závislosti na tom, jak se používá, kým a na koho. Jak jsem již uvedl nesčetněkrát, Židé 

vymysleli Christ-šílenství pro nás vyprazdňovány to na nás, a používá ji jako účinný nástroj proti nám 

a pro naši vlastní sebezničení. Avšak nyní, C REATIVITY přišel spolu můžeme trvat dlouhou historickou 

výhled na celé této náboženské anarchie, která bílé rasy utrpěl a zisk z poučení, že nás učí. Můžeme a 

měli poučit se ze zkušeností. Můžeme a musíme především poučit se z katastrofální zkušenosti, jako 

noční můry mongrelization bílé rasy je podroben právě teď. Můžeme se naučit stejných metod, technik 

a postupů naši nepřátelé využívají a dát je do práce pro naše vlastní nejlepším zájmu. Teď, když tvůrci 

jsou již nemá zájem šetřit (spodina) lidstvo, ale místo toho se podívat na každém čísle od základu naší 

vlastní zlatého pravidla ( "co je nejlepší pro bílé rasy?"), I my, může dělat mnoho silných věci s 

náboženstvím, našeho vlastního náboženství. ( EC: 196) 

Toto krátké pojednání je navržen tak, aby zdůraznil pouze jeden omezený fázi té všeobjímající 

programu, a to je plně využít mimořádnou prestiž a vliv náboženské tituly cvičení v naší kultuře a 

společnosti. Židé se chlubil, znovu a znovu, že prakticky každý nový problém (jako je integrace a 

mongrelization), které chtějí rozlít na bílé rasy, aby podporovaly nejprve přes ministrů (běloch), a na 

kostely jako morální problém. Proč?Protože tam je neodmyslitelný "úcta" k "reverend". Jsou nejen 

používat tento trik s bílým "Reverends", ale také, a to především prostřednictvím černou "Reverends", 

který, ačkoli oni jsou teprve nedávno vynořil z džungle, jsou nyní téměř okamžitě přeměněn na blízké 

božstva otočením jejich límec kolem a zavěšovat je s náboženským pláštěm "ctihodný". ( EC: 197) 

Když si vybral údajnou Communist, panderer a zloděje aut pod jménem Martin Luther Koon na 

hlavu nahoru "občanských práv" pohyb šedesátých let, ale v první řadě se ujistil, že má titul 

"ctihodný". Oni dělali to samé s jeho nástupce, "ctihodný" Abernathy, když někdo pozorně dívat do té 

temné a zlověstnou tvář může viditelně vidět v něm více maligní trestní nenávist k bílé rasy, než 

jakýkoli takzvané křesťanské lásky a dobročinnosti. To samé platí i pro "Reverend Jesse Jackson", a 

celou řadu dalších černou "Reverends", jehož jungle English lze jen stěží chápal. ( EC: 197) 

No, dva mohou hrát tu hru. Nyní máme náboženství naše vlastní, běloch náboženství, ustavený pro 

přežití bílé rasy, o dávku bílého muže. To je nazýváno C REATIVITY . Vzhledem k tomu, náboženství je 
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jako oheň, dejte nám ujistit, že jsme využít naše spálit zrádného fasádu, která je používána proti nám, a 

k dosažení našich vlastních motory parní válec Židů a dalších závodů bláta z naší kultury. ( EC: 197) 

V jazyce C REATIVITY máme legitimní, silný náboženství, které má plné právo, výsady a ochranu jak 

se uvádí v rámci občanských a náboženských záruky Prvního dodatku americké ústavy. My TVŮRCI 

NEPTEJTE židovského zřízení, zda i my, mohou tato práva vykonávat stejně jako k nějakým Židem 

nebo nigger. Nechceme tam stát, kloboukem v ruce, žebrání. Požadujeme, aby máme tato práva 

nesporně, a běda jakékoliv žid, negerskou nebo závodní zrádce, kteří by stát v cestě a fain odmítnout 

nám naše zákonná práva a stejné ochrany podle právních předpisů země. ( EC: 197) 

Takže pojďme pokračovat a uplatníme naše svaly a ústavně zaručených práv. Pojďme se moc jste 

ordinovanými a Reverends dostala do čela naší vznešené a posvátné příčinu. ( ES: 197-198) 

To je v našem hnutí nic nového. Byli jsme ustanovovat Ministers W Orld C hurch OF  

C REATOR více než deset let, a prezentující kvalifikovaní členové s ministerskými certifikáty. Mormoni 

v celé jejich historii zavedli praxi zavazující každého člena, aby se stal laický misionář. Co nyní 

chceme udělat, je, aby zvýšily svou kampaň a mít každý platný člen W Orld C hurch NA C REATOR 

požádat, a pokud je kvalifikován, obdrží certifikát ministrů, a stal se ministrem Ordinovaná. ( EC: 198) 

Jaké jsou výhody jak toho dosáhnout? No, existuje mnoho a já chci stručně rekapitulovat je zde: 

1. Prestiž a uznání, které se automaticky jít s titulem jsou nejcennější aktivum, které již 

dlouho považována křesťany, židy a negrů. I my, mohou těžit z ní. 

2. Právní ochrana podle Prvního dodatku je mnohem všudypřítomná pro náboženské 

skupiny, vpředu, organizace nebo cokoliv, než říci, politické skupiny (jako nacisty), nebo 

bratrské organizace nebo "charitativní organizace" (vždy podezření z podvodu ), nebo občanské 

sdružení, nebo jiné. Vzhledem k tomu, média nebo jakékoliv politické hack dychtivě kopat 

nacistického kolem jako nějaký pes, budou jinak zacházet v rukavičkách jakékoliv "Ctihodné", 

který vede až náboženskou organizaci. Proč? Protože na něj zaútočit případně otevírá stejné 

obvinění proti všem ostatním "náboženských" organizací a mohl by přinést hněv náboženské 

"usazení" dole na jejich hlavách.  

3. To vytváří základ pro zákonný nárok uplatnit výjimku z tyranských a nenasytných 

židovských celníky. Že není žádná záruka, ale je to silný tvrzení, že můžeme a musí bránit. 

Pokud židovské synagogy dostat daňové úlevy, proč by ne? V případě, že negři "" náboženské 

"zařízení dostat daňové úlevy, proč by ne? V případě, že katolická církev, která má sídlo v 

cizině, dostane osvobození od daně, proč by ne? Odpověď zní: existuje ve světě není důvod, 

proč bychom neměli a nesmíme požadovat a bránit naše náboženských a občanských práv 

zaručených Prvního dodatku (také se Fourteenth- "Equal Ochrana podle zákona" klauzule). 

4. Protože většina náboženských skupin v této zemi (a na celém světě) jsou založeny na 

nejtransparentnějším podvod (Podvod strašidlo-in-the-sky), ale přesto ovládat spoustu 

politického a morálního vlivu, židovský založení (tj government) je nejvíce plaché o 

argumentovat problém u soudu, protože to může a bude vyvedu tolik zjevné nedostatky, 

podvodů, falešné zprávy a rozpory, které by se mohlo svrhnout celý hnusný domeček z karet. 

My C REATORS třeba si uvědomit to, a to je náš trumf CARD- jsme pravděpodobně jedinou 

legitimní náboženství na světové scéně, jejíž přesvědčení, vyznání a filozofie jsou založeny na 

pravdě a realitě. Všichni ostatní, ať už křesťanství, židovské, Mormon nebo muslim, jsou zcela 

založeny na kolekci trik. Jejich základem je postaven na flotsam daleko-out pověr, na mýtech, 
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svědeckých a lží, že nebude kandidovat na denní světlo. Nemohou ani doložit ani ospravedlnit 

své super-přirozený nároky a podvodů. Naše je založen na skutečnosti, o věčných zákonů 

přírody, na realitě, a to na pravdě. Nemůžete porazit že- ale přesto, když jsme nuceni, musíme ji 

bránit za každou cenu. ( ES: 198-199) 

V pořádku, nyní realizovat výhody náboženské hnutí, a to zejména naše. Uvědomujeme si výhody 

toho, že vysvěcen ministr církve a má titul Reverend. Takže, proč ne využít této výhody ke každému 

dobrému činu, vzpřímeného člen W Orld C hurch NA C REATOR ? 

( EC: 199) 

Proč ne, opravdu? Proč jste se stal vysvěcen ministru W Orld C hurch NA C REATOR ? Proč ne využít 

své nejlepší talenty pro podporu naší posvátné goal- přežití, expanze a povýšení bílé rasy? ( EC: 199) 

Tak jak se vám jít o získání vysvěcen ministr naší církve? Zde jsou kroky:  

1. Za prvé, stát se členem naší církve. Pokud nejste nyní členem, můžete se stát jedním 

uplatněním dopisem a daruje $ 35 až kostela. Na oplátku dostanete certifikát členství a 12 

měsíční předplatné do našeho časopisu, boj.  

2. Dále poté, co prostudoval naši víru a program, jak je uvedeno v našich tří posvátných 

knih, napište nám na přihlášku, aby se stal vysvěcen.  

3. Po podání vaší žádosti spolu s pasové fotografie sebe sama, vaše pověření pak bude 

přezkoumán.  

4. Pokud se považuje za legitimní Bílý muž nebo žena ve věku nad 16 let a mají nás 

přesvědčily, že jste se věnují ušlechtilé věci bílé rasy, bude vám udělen certifikát ministra, se 

všemi nevyhnutelnými pověření pro stává inspirující vůdce ve vaší oblasti. To bude mít další 

výhodu v tom, že vám prestiž a pověření tvořit církevní skupinu vlastní, jak je uvedeno v 

našich pokynů. Proč ne využít sami z těchto výhod? Zákon nyní!( ES: 199-200) 

*****  

 Podstatou historie je vzestup a pád závodů.  

 Závod byl kontrolním faktorem v historii.  

Židé, přičemž nejhlasitější v odsuzovat rasismu, 

jsou nejvíce fanatický rasista samy o sobě.
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Malý bílý knížce 21 

Audio, Brain Bombs & Word granáty  

 Drazí soudruzi Bílé Rasové! Prosím, poslouchejte pozorně. Bílá rasa je nyní v kritickém 

bodu, odkud není návratu. To směřuje k celkovému zániku Celkem disaster-. Pokud 

nepřijmeme smysluplné a drastický postup vzácná bílá rasa bude navždy pryč. Pomozte 

vybudovat jedinečný Hnutí kreativity do silného beranidlo a rozbít naši Nemesis, židovský sítě, 

a to navždy. 

 Není nic tajemství o programu W Orld C hurch NA C REATOR . Máme na mysli k bílé rase 

přežít za každou a za každou cenu. Každý, kdo je proti přežití bílé rasy je náš zapřisáhlý 

nepřítel bez dalšího vykrucování. 

 Vážený soudruhu White Rasová: Když narazíte C REATIVITY poprvé ve svém životě, 

zobrazí se příčina, k němuž můžete konečně věnovat svůj celkový věrnost a oddanost. 

 Dělat něco smysluplného pro bílé rasy: stal vysvěcen ministr W Orld C hurch NA C 

REATOR a založit skupinu WCOTC ve vaší oblasti. 

 Křesťanství bylo vynalezeno Židy jako nástroj, kterým se má zničit bílé rasy.  

 Křesťanství znásilní mysl jinak inteligentní lidé.  

 Podlehnout ke křesťanství je dopřát zbaběle letu z reality.  

 Křesťanství je proti přírodě a proti přírodě policí.  

 Po příchodu křesťanství bílé rasy válel v době temna po 1000 let.  

 Křesťanství zotročeni, podrobené a nebudu spoutaný intelekt svých obětí.  

 Filozofie, ideologie, náboženství W Orld C hurch NA C REATOR je v souladu s přírodními 

zákony. 

 Náboženství by mělo pomoci zachovat, prosazovat a podporovat závod, který objímá.  

 Církev a stát by se měly sjednotit v běloch náboženství.  

 Global White Rasová loajalita a solidarita musí být naším cílem konstantní.  

 Závod je všechno. Aby bylo možné přežít a prosperovat, bílá rasa musí překonat jeho 

pět hlavních nepřátel: Judaismus, křesťanství, komunismus, liberalismus a nacionalismus. 

 Přemýšlejte o sobě jako zlatý odkaz v nekonečném řetězci vašeho závodu.  

 Naším největším úkolem je přinést běloch zpět k rozumu.  

 Příroda sama vytvořila mužů nerovné a závody nerovné.  

 Bílá rasa je nadřazená rasa.  

 Můžete si vzít negra z džungle, ale nemůžete vzít do džungle z nigger.  

 Křesťanský "jiný svět" je stejně nereálný jako LSD výletu.  

 Židé vynalezl nejvíce odpornou představu, kdy zplodil ze zvrácené mysli-peklo.  

 Instinkty jsou více než dědičná paměť ze zkušeností našich ancestors- jsou také pohon 

pro přežití druhu.  

 Žid je kořenem všeho zla.  

 Nenávist je jako konstruktivní emoce jako láska a nenávist a láska jdou ruku v ruce.  

 Zbavit běloch nenávisti je jako de-drápat a DE-ozubení tygra.  

 Intenzivní nenávist klenotnického je začátek bílého muže osvobození.  

 Bílá Závod bude buď překonat Žida nebo přestane existovat.  

 Přežití bílé rasy je naším nejdůležitějším zájmem.  

 Pluh peníze zpět do své vlastní rasy. To je nejlepší investice můžete udělat pro své 

vlastní budoucnosti a že ze svých dětí. 

 My Tvůrci chtějí kultivovat této planetě přírody Finest- bílé rasy.  
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 RAHOWA: celkový rasová svatá válka bílý muž je naše odpověď na židovské 

vyhlazovací války proti bílé rasy.  

 Důvodem bílá rasa byla taková snadnou kořistí je, že hlavní segment bílé rasy je 

podporovat vlastní sebedestrukci a drtivou morální silou bylo nic jiného než židovského Christ-

Insanity sám.  

 Současná americká vláda je židovská vláda povolání (JOG): náš nepřítel číslo jedna.  

 Máme-li někdy obnovit tuto planetu Zemi do své původní nedotčené krásy a plodnosti, 

je tam jen jeden hlasový RAHOWA! Celková rasová válka, celková WHITE vítězství! 

 Musíme učinit tuto část naší náboženské přesvědčení: je lepší zemřít v boji za naší rasy, 

na naší bílé rasy, než vzdát se nepřátelům naší rasy; je to mnohem lepší zemřít jako hrdina, než 

žít zbabělce a otrok. 

Musíme si uvědomit, že příroda nikdy určen pro 

každý jednotlivec žít věčně, a protože umřít 

musíme, největší čest a nejvyšší věnování 

můžeme propůjčit našich lidí, naší rasy, je 

bojovat, aby mohl být zachován za každou cenu, 

nebo zemřít v pokus.
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Malý bílý knížce 22 

Posláním WCOTC baretů and White Rangers: bezpečnost Church a sebeobrana  

I.Primárním posláním WCOTC Bílé barety a White Rangers, kolektivně známý jako WCOTC 

bezpečnostní legií, je poskytovat bezpečnostní služby pro členy WCOTC a majetku.  

II.Sekundární posláním WCOTC Bílé barety a White Rangers, kolektivně známý jako WCOTC 

bezpečnostní legií, je připravit WCOTC členy pro aktivní a efektivní sebeobrany.  

III.Aby bylo možné plnit své poslání bezpečnosti a sebeobrany, v WCOTC Bílé barety a moštů 

Rangers:  

a.Sdružovat do malých, pevně sevřenými primární skupiny (minimálně se dvěma, 

maximálně deset, optimální pěti členů), v souladu s primární strukturou Group 

pyramidy, jak je uvedeno v rasové Věrnostní # 55. 

b.Self-vzdělávat se v právním sebeobraně a vždy na paměti tyto zásady:  

1.Nikdy nevěř policie, FBI nebo jakékoliv jiné agenti tipování. Jsou ovládány 

funkcionáře našich nepřátel. 

2.Nikdy nedovolte, aby je uvnitř bez oprávnění, vždy požadovat, aby jim vidět 

zatykač.  

3.Pokud nechtěně zadržen poptávka vědět, jestli jste zatčen a za jakých poplatek.  

4.Pokud zatčeni, odmítnout odpovědět na jakékoliv dotazy a požadovat, aby jim 

vidět právníka. Nicméně, nikdy věřit právníka, zvláště když radí rozbít některé z 

těchto deseti základních principů právních sebeobrany. 

5.Když vyslýchal při krokování, ticho je nejlepší obranou.  

6.Mlč, potlačit nutkání říci "svoji stranu příběhu".  

7.Nikdy svou vinu, nikdy vzdát žádné z vašich práv.  

8.Nikdy neprovádějte zabývá JOG.  

9.Nikdy nezradí své kamarády z W Orld C hurch NA C REATOR . 

10.Pamatujte: nic veliký vyhrál bez velkých obětí. Pronásledování a utrpení jsou 

nevyhnutelné překážky na naší cestě k vítězství. Musíme překonat je přes 

odhodlání a vytrvalost. Nechť je velká vize bělejší a jasnější svět inspirovat a 

vést vás provede všemi zkoušek, utrpení a strádání. 

c.Self-vzdělávat se ve fyzické kondici, bojová umění, techniky první pomoci, policejní 

komunikace a ozbrojené sebeobrany. Legálně vlastnit alespoň jednu pistoli a stát zdatní 

s ním přes častou střelbu do terče.  

IV.Všechny přítomné akce na WCOTC Bílé baretů a bílá Rangers musí být v mezích "přiměřenou 

sebeobranu", a v mezích zákona. Nenechte uchýlit se k nelegálním prostředků nebo metod! 

Každý, kdo obhajuje akcí mimo meze "přiměřenou sebeobranu", a mimo zákon lze 

předpokládat, že je agent provokatér a podléhaly by byl vyloučen z organizace. 

V.Pouze může být členem karty nesoucí na WCOTC WCOTC Bílé barety nebo White Ranger. 

Může existovat žádná výjimka z tohoto pravidla. 

VI.Ačkoliv orientovány směrem k našemu mládí jako většina energetických obránců naší rasy se 

WCOTC White barety a bílá Rangers ukládat žádné věkové omezení na jejich členství. 

Nicméně, každý člen musí být fyzicky i psychicky schopen efektivně vykonávat svou funkci. 

VII.WCOTC HQ podporuje a propaguje s velkým nadšením jak WCOTC Bílé barety a bílá 

Rangers, tedy bez ohledu na to, kdo z těch dvou je zvolen členem WCOTC, že bude součástí 

militantní elitě přírody policí.  
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Základní rozdíl mezi Bílých Rangers a bílá baretů je v obraze a tajuplnost, typ dědictví a tradice, 

které chtějí zdůraznit, propagovat a napodobovat.  

Bílé Rangers , jak už název napovídá, čerpají inspiraci z tradice hrdinných bílých dobyvatelů 

severoamerického continent- pionýrů, Frontier Fighters, kovbojů a Texas Rangers. Jejich oficiální 

uniforma je k dispozici bílé kovbojský klobouk (s WCOTC loga) a kovbojské boty. 

Bílé barety , jak vyplývá z jejich názvu, čerpají inspiraci především z hrdinského Bílé vojenské 

tradice, zvláště jak ilustrovaný elitních výsadkových jednotek (například výsadkářů). Jejich oficiální 

uniforma je k dispozici bílé vojenský baret (s WCOTC loga) a výsadkář boty. 

I přes rozdíly v obrazu, mystikou a tradice, 

musíme mít vždy na paměti, že podstatou Bílého 

Strážce a Bílý Beret není v uniformě, ale v jeho 

postoji. Naším hlavním cílem je oživit postoj 

White militancy- vůli bojovat za to, co je bílé a 

Defend jediná, pravdivé a revoluční WHITE 

RASOVÉ RELIGION- KREATIVITU!
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Knihy tvořivosti  

  

Logickým, úplné, vyčerpávající, průkazné, smysluplné a inspirativní filosofie ideologyreligion 

kreativity je jediný rasově náboženské celkovém programu, konečné řešení a konečná CREED pro 

přežití a vykoupení bílé rasy. Je to Creed a programů, na které všichni muži a ženy Bílé můžete 

konečně věnovat své celkové loajalitu a závazek, protože věděl, že Kreativita Pohyb je jediná záchrana 

pro bílé rasy ve svém zoufalém boji o přežití. Vážený White Rasová Soudruhu, přečtěte si naše knihy a 

spojit se s námi v nádherné poslání probudit bílí lidé a uložit bílé rasy! 

  

PŘÍRODY ETERNAL NÁBOŽENSTVÍ  

Ben Klassen, zakladatel T HE C hurch NA C REATOR . Publikoval v roce 1973. 508 stran, 49 kapitol. Tato 

kniha stanovuje základy k rasové náboženství pro bílé rasy založené na přírodním zákonům. To 

vystavuje celé panorama zlověstné spiknutí, které ohrožuje k mongrelize a zničit bílá rasa, a stanovuje 

efektivní vyznání a program pro řešení neduhy, které trápí bílí lidé. 

  

Běloch bible  

Ben Klassen, zakladatel T HE C hurch NA C REATOR . Publikoval v roce 1981. 451 stran, 73 kapitol. Tato 

kniha rozšiřuje a prodlužuje vyznání a Program prvního, jediný bílé rasové Religion- tvořivost, 

zahrnuje zdravý Living nápad: zdravou mysl ve zdravém těle ve zdravém společnosti ve zdravém 

prostředí. 

  

zdravý LIVING  

Napsal Arnold DeVries a Ben Klassen, zakladatel T HE C hurch NA C REATOR . Publikoval v roce 1982. 

244 stran, 22 kapitol. Tato kniha vysvětluje náš program detailně žije Přirozené životní styl a dosažení 

a udržení maximální Superb zdraví a pohodu. 

  

ROZŠIŘUJEME CREATIVITY  

Ben Klassen, zakladatel T HE C hurch NA C REATOR . Publikoval v roce 1985. 255 stran. Tato kniha 

obsahuje olověné články napsané Ben Klassen, a vytištěné v prvních 12 čísel rasové loajalitu. 
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VYBUDOVÁNÍ bělejší a jasnější WORLD  

Ben Klassen, zakladatel T HE C hurch NA C REATOR . Publikoval v roce 1986. 270 stran. Tato kniha 

navazuje na vedení články z problematiky rasové Loyalty kde Rozšíření kreativity přestali. 

  

RAHOWA! Tato planeta je všechny Ours  

Ben Klassen, zakladatel T HE C hurch NA C REATOR . Publikoval v roce 1987. 262 stran. Detaily Tato 

kniha je rasová svatá válka (RAHOWA), který je na nás, a jak musíme bojovat, že válka o přežití. 

  

Klassen Letters, sv. ONE (1969-1976)  

Ben Klassen, zakladatel T HE C hurch NA C REATOR . Publikoval v roce 1988. 292 stran. Tato kniha 

sleduje genezi rasové náboženství pro bílí lidé, její počátky a historickým vývojem jako zaznamenán 

prostřednictvím korespondence svého zakladatele. 

  

Klassen Letters, sv. DVA (1976-1981)  

Ben Klassen, zakladatel T HE C hurch NA C REATOR . Publikoval v roce 1989. 276 stran. Tato kniha i 

nadále sledovat genezi rasové náboženství bílých lidí, její počátky a historickým vývojem jako 

zaznamenán prostřednictvím korespondence svého zakladatele. 

*****  

Také k dispozici, veškeré písemné Ben Klassen:  

Revolucí hodnot prostřednictvím NÁBOŽENSTVÍ  

Proti zlu TIDE  

Na pokraji krvavého rasových WAR studiích soužení, 

a triumfy  

Objednat jakoukoliv jednu knihu za $ 10, šekem nebo poukázka na adrese:  

  

W Orld C hurch OF THE C REATOR  

Pontifex Maximus Matt Hale  

POBox 2002  
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East Peoria, IL 61611  

Hotline: (309) 699-0135  
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Závěrečná kapitola  

RAHOWA! Tato planeta je všechny Ours  

Epilog  

Tváří v tvář blížícímu se bílé genetické vyhynutí, je nyní k dispozici nové vědomí bestirring bílé rasy 

v celém White World. Jedná se o realizaci toho, co W Orld C hurch OF THE C REATOR bylo kázání od 

svého vzniku v roce 1973, a sice: 

a. My, bílí lidé, se zapletený do rasové válce o přežití na této planetě Zemi;  

b. Všechny non-White races- negři, bahna a jews- jsou naše přirozené rasové nepřátele v 

tomto boji o přežití;  

c. Židé jsou přední a orchestrating tento nelítostnou válku genocidy proti bílé rasy;  

d. Křesťanské církve jsou jejich nejhorlivější spojenec a nejmocnější zbraň v oslabení bílé 

rasy; a  

e. Rasové svaté války pod vlajkou vítězné jedinému, pravdivé a revoluční bílé rasové 

Religion- C REATIVITY - je jediná záchrana pro bílé rasy. 

V RAHOWA! Koncept jsme ztělesněný víru, filozofii a bojový slogan pro akční program, který 

může a musí táhnout bílé rasy z neutěšené bažiny židovské nadvlády a tyranií. 

RAHOWA! V tomto jediném slově Shrneme celkový cíl a program nejen W Orld C hurch OF THE C 

REATOR , ale z celkového bílé rasy, a to je toto: Máme přijmout výzvu. Opášeme pro totální válku proti 

Židům a zbytek propadnu bláta závodů světově politicky, vojensky, finančně, morálně i nábožensky. 

Ve skutečnosti, považujeme to za srdce naší náboženské víry, a jako nejposvátnější krédem ze všech. 

Považujeme ji za svatou válku na dokončování rasová svatá válka. 

RAHOWA! je nevyhnutelný. To je konečný a jediným řešením. Už mohou bahno závody a bílé rasy 

žít na stejné planetě a přežít. To je nyní jeden z nich, nebo my. Chceme, aby se zatraceně jistý to my, 

kdo přežili. Tato planeta je od nynějška na všech našich, a bude jediným stanoviště pro naši budoucí 

potomstvo po celou dobu přijít. 
 - -   

  

  


