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D

EN HÄR BOKEN handlar om frihet och räddning – friheten för och
räddningen av folken av nordeuropeiskt rasligt ursprung, nordfolken.
Efter mer än en miljon år av divergerande evolution, eller artförgrening,
som möjliggjorts av den rasliga separationens, isoleringens och oberoendets skapelsebefrämjande förhållanden, är nordfolken nu i allt högre grad underkastade
den rasliga uppblandningens och det ömsesidiga beroendets nedbrytande förhållanden. Berövade det naturliga förhållande av raslig separation och oberoende
som krävs för deras skapelse, vidare evolutionära utveckling och fortsatta existens, har nordfolken blivit en utrotningshotad sort, hotad med utplåning genom
genetisk översvämning eller ersättande av de övriga hominida raserna. Det nästföljande och avgörande halvseklets främsta fråga är huruvida nordfolken kommer
att undergå eller undkomma detta öde, huruvida de förlorar sin existens eller
fortsätter sin uppstigning mot sin unika evolutionära potential och levnadsöde.
Av många olyckliga skäl – från altruism och självuppoffrande generositet till
en vådlig objektivitet som sätter andras icke-vitala intressen framför deras egen
sorts vitala intressen – kastar nordfolken bokstavligen bort sin rikedom. Varje
form eller slag av rikedom, deras ekonomiska kapital och materiella välstånd,
deras kultur och civilisation och deras unika rasgenetiska särdrags naturliga rikedom, kvaliteter och egenskaper – av vilka de förstnämnda fordrar århundraden
och de sistnämnda oräkneliga årtusenden för att skapas – håller på att slösaktigt
förspillas och tanklöst gå förlorad under loppet av lite drygt en generation. Nordfolkens distinkta genetiska särdrag – fysiska och mentala, estetiska och andliga –
som representerar deras evolutions uppstigande färdriktning, är så recessiva,
ömtåliga och sårbara för korsning att varje assimilation av annorlunda rastyper
resulterar i deras försvagning och förändring. Mer omfattande korsning kan bara
resultera i deras permanenta förlust eller nedbrytning som en del av nordfolkens
utplåning eller rasliga död, ty deras evolutions förlopp under den senaste årmiljonen har varit så sammansatt att den aldrig skulle kunna upprepas, och de skulle
aldrig kunna återskapas.
Den för närvarande dominanta ideologin – inom politiken, religionen och etiken – står i sådan motsats till nordfolkens vitala intressen att det förhållande av
raslig separation som fordras för deras fortsatta existens och överlevnad, frihet
och räddning, betraktas som omoraliskt, och de nordeuropéer som förespråkar
eller stödjer det förhållandet och motsätter sig den destruktiva närvaron av främmande raser inom de nordliga hemländerna svärtas ner som ondskefulla. Hänvisningar till nordeuropeisk raslig renhet – en synonym för den rasliga särprägel som
är kännetecknande för artförgreningens eller den divergerande evolutionens process – svärtas öppet ned, varigenom dess alternativ, raslig korsning, befrämjas i
förtäckta ordalag, medan värdet av rasligt rena och distinkta nordeuropéer förnekas och betydelsen av deras vitala intressen och fortsatta existens förringas.
Denna situation, med potential till folkmord, som hotar nordfolkens fortsatta
liv genom att beröva dem det förhållande av raslig separation som de behöver för

att existera, har möjliggjorts av den icke-nordliga orienteringen hos den kultur och
de institutioner – i synnerhet media – som formar den. Alla frågor som har ett
rasligt innehåll eller sådan inverkan, och det är få som inte har det, definieras
endast i termer av deras verkan på icke-nordbor och deras intressen, aldrig i termer av deras verkan på nordfolkens vitala intressen. Dessa vitala intressen, som är
livsavgörande för nordfolkens fortsatta existens och vidare evolution mot sitt
potentiella levnadsöde, betraktas – liksom nordfolken själva – som oviktiga,
offerbara och underordnade andra rasers icke-vitala intressen och begär.
Nordeuropéers aktiva deltagande eller passiva samarbete i denna rasligt destruktiva process – medvetet eller omedvetet, avsiktligt eller tanklöst, med eller
utan kännedom – är avgörande och kommer att bestämma utgången av denna vår
tids största fråga. Den här boken skrevs i syfte att göra nordeuropéer mer införstådda, kunniga och medvetna om denna process, om orsakerna till varför den
äger rum, om dess verkan och om alternativen, innan processen gått så långt att
inga meningsfyllda alternativ är möjliga och förintelsen av nordfolken inte längre
kan förhindras. Många – kanske de flesta – nordeuropéer är inte medvetna om att
alternativ existerar, då de endast exponerats för den dominanta kulturella trosuppfattningen, som till stor del upprätthålls genom förnekandet av de sanna och livsavgörande alternativen. (De alternativ som påverkar nordfolkens vitala och livsviktiga intressen är inte de bestående av raslig supremati och dominans kontra
raslig jämlikhet – de termer i vilka rasliga spörsmål definieras av den ickenordligt orienterade kulturen – utan av raslig separation och oberoende kontra
rasblandningens rasliga död.) Dessa alternativ existerar i sanning, vilket denna
bok demonstrerar, och med dem existerar val och frågor som varken bör undvikas
eller förnekas.
Har en ras – närmare bestämt, har nordfolken – rätt att existera, rätt att leva?
Har de rätt till de förhållanden som krävs för deras existens? Har de rätt till självbevarande, rätt att försvara sina vitala och livsavgörande intressen, de förhållanden som krävs för deras fortsatta liv? Har de rätt att informeras, bli upplysta och
medvetet uppmärksammade på de förhållanden som krävs för deras existens, samt
olika ideologiers verkan på dessa förhållanden? Har de rätt att bli medvetna om de
rasligt unika särdrag, den fysiska och andliga skönhet som skulle gå förlorad, för
evigt och med formidabel slutgiltighet, om de berövas de förhållanden som krävs
för deras fortsatta existens? Den här boken svarar ja på alla dessa frågor mitt i en
kultur och dominant morallära som säger nej. Läsaren kan säga ja eller nej, bekräfta eller bestrida, men inte undkomma ansvaret att välja.
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Förord till den första svenska utgåvan

V

ARJE STAM, NATION ELLER FOLK har en kultur med seder, moralläror och regler för att vägleda dess medlemmars uppförande och handlingar i syfte att främja gruppens och dess kulturs vitala intressen, dess överlevnad och bevarande. Världens nordliga – eller nordeuropeiska – folks seder,
moralläror och förhärskande ideologi har förändrats under nutiden till den punkt
att de nu i själva verket står i strid mot deras vitala intressen, bevarande och överlevnad. De nordliga folken lever nu i en antinordlig kultur, en kultur som är antinordlig i den extremaste bemärkelsen – som är emot den nordliga rasens överlevnad och fortsatta existens, dess blotta vara – med antinordliga seder, övertygelser
och uppförandenormer. Detta fenomen av den nordliga rasen mot sig själv, mot
sina mest vitala och legitima intressen, mot sin egen existens, är den centrala
orsaken till den nordliga förgörelseprocess som nu fortskrider mot sitt tragiska
slut.
Denna bok publicerades första gången år 1986. Den skrevs för att informera
folken av min ras, de nordliga folken, om de rasligt destruktiva konsekvenserna
av den mångrasliga kurs de färdades i, om det öde i form av utplåning som var
den kursens yttersta destination, samt om en alternativ kurs de kunde följa som
skulle leda till deras rasliga räddning och bevarande. Under de år som förflutit
sedan dess publicering har de nordliga folken inte bytt kurs, utan fortsatt sin rörelse utmed vägen mot självförgörelse.
Jag tyckte då, och tycker fortfarande, att de nordliga folken förefaller stå under
inflytande av något slags ”tankekontroll” eller masshypnos, som metaforiskt
skulle kunna hänvisas till som en förtrollning eller förhäxning, som hindrar dem
från att agera för att rädda sig själva undan den rasliga undergång som inväntar
dem på deras rådande kurs, eller från att ens vara medvetna om den. Min förhoppning var att denna bok skulle hjälpa en del av dem att befria sina sinnen från
denna tankekontroll, att bryta sig ur den förtrollning eller förhäxning som får dem
att stödja sin egen förgörelse för att istället bli rasligt medvetna.
Mitt budskap till folken av min ras var, och är, att kontentan av vår tragedi, och
grunden för den förgörelseprocess som nu hotar vår ras, är att alla de västerländska ländernas maktstrukturer och kulturer nu är i grunden mångrasistiska och
antinordliga i sina värderingar och mål, och att den stora majoriteten av det nordliga folket som ett resultat är fullständigt antinordligt i sina ståndpunkter i rasliga
frågor. Många, förmodligen de flesta, är inte medvetet antinordliga, då deras
medvetande om de rasliga frågorna, om nordliga rasliga intressen och om konsekvenserna av mångrasistisk politik ofta är för lågt för att utgöra ett egentligt medvetande. Ändå är de fullständigt anti-nordliga i sin ovetande anpassning till maktstrukturens antinordliga värderingar och politik. Vårt enda hopp, för vars syfte
denna bok skrevs, är att skingra den rådande okunnighet som omger rasliga frågor
och förhållningssätt för att göra folket av vår ras fullt informerat, medvetet och
mottagligt beträffande de rådande förhållningssätten och alternativen till dessa
förhållningssätt.
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Detta är naturligtvis inte vad de dominanta antinordliga elementen i den mångrasistiska maktstrukturen vill se. Det skulle göra fullbordandet av deras mål
mycket svårare och förhoppningsvis leda till deras nederlag och den nordliga
rasens räddning. Det är därför de vanligen förvränger och ger en missvisande bild
av vår ståndpunkt. Det är mycket lättare att misskreditera oss genom att falskeligen likställa vår ståndpunkt med olika omoraliska former av rasism (såsom raslig
supremati och folkmord) än att sanningsenligt presentera vår verkliga ståndpunkt,
exponera allmänheten för det verkliga alternativ vi erbjuder och därefter försöka
vederlägga det. Deras undvikande av sanningen, deras vägran att offentligt omnämna den verkliga ståndpunkt vi representerar, är den enda uppmuntrande detaljen i detta sorgliga tillstånd, då den tenderar att bekräfta min övertygelse att de
faktiskt inte kan se sanningen i vitögat.
Den antinordliga och mångrasliga maktstrukturen försöker inskränka och begränsa alla tankar i rasliga frågor inom mycket snäva gränser, utan medvetenhet,
erkännande eller beaktande av vare sig konsekvenser eller alternativ. Detta är den
”låda” i vilken maktstrukturen begränsar all diskussion eller tanke i rasfrågan. I
denna låda finns det bara två ståndpunkter, av vilka bara en betraktas som acceptabel. Den acceptabla ståndpunkten är mångrasism. Den andra ståndpunkten är
raslig supremati och folkmord. Varje ståndpunkt utöver mångrasismen, eller som
står i strid mot mångrasismen, likställs med raslig supremati och folkmord. Varje
tänkande utanför denna låda, detta smala paradigm, för att beakta andra alternativ
tillåts inte. De flesta människor, till och med lärda människor, är oförmögna att
”tänka utanför lådan”, och accepterar dess förutsättningar, varvid de reducerar alla
ståndpunkter till bara två, med bara två val och inga andra möjliga alternativ.
Nordliga intressen, eller till och med nordlig existens, ligger ”utanför lådan”, och
sålunda är övervägande av dem varken tillåtet eller ens möjligt. När de nämns
besvaras de med oförmåga att förstå, som någonting man inte tänker på eller som
inte ens existerar och inte kan förstås.
Icke-erkännandet av nordliga intressen och mångrasismens konsekvenser resulterar i att alla frågor enbart definieras i termer av de icke-nordliga folkens
intressen, de enda intressen som erkänns och beaktas. På så sätt definieras inte
ansträngningar att bevara de nordliga folken och vidmakthålla deras besittande av
deras urgamla hemländer genom att motarbeta icke-nordlig invandring till deras
länder som pro-nordliga (det vill säga pro-svenska, pro-franska, pro-österrikiska
etc.), utan som varandes emot invandrare, som varandes emot de icke-nordliga
invandrarnas intressen att beröva de nordliga folken deras hemländer.
Alla rasliga frågor definieras i termer av de icke-nordliga folkens sekundära
eller icke-vitala intressen, inte i termer av de nordliga folkens primära eller vitala
intressen. På så sätt blir inte de nordliga folkens viktigare intressen som kränks
beaktade, och folk tänker inte i termer av dessa intressen. Den fullständiga bristen
på hänsyn till nordliga intressen betyder att till och med de mest vitala nordliga
intressena betraktas som etiskt orättmätiga och onda om de på något sätt är oförenliga med andra rasers intressen, och till och med andra rasers minst viktiga
intressen ges företräde framför de nordliga folkens mest vitala intressen.
Varje stöd för nordliga intressen eller motstånd mot mångrasism och ickenordliga intressen likställs falskeligen med raslig supremati och folkmord, ofta
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under kodordet ”nazism”. Existensen av andra alternativ förnekas. Bara två alternativ erkänns – mångrasism och ”nazism” – och varje motstånd mot mångrasism
likställs med ”nazism”, varvid motstånd mot mångrasism och diskussion om dess
rasligt destruktiva konsekvenser tystas.
Denna bok presenterar ett annat alternativ, grundat på en förändring i etiskt
perspektiv som kommer av erkännandet och beaktandet av nordliga intressen,
samt medvetenhet om mångrasismens rasligt destruktiva konsekvenser. Tankar
som erkänner och beaktar den nordliga rasens intressen och den kränkning av
dessa intressen som mångrasismen står för, som fokuserar på viktigare nordliga
intressen istället för mindre viktiga icke-nordliga intressen, är tankar ”utanför
lådan”. Sådant tänkande förändrar det sätt på vilket rasliga frågor betraktas genom
att visa dem i ett nytt etiskt perspektiv. Om den nordliga rasens intressen erkänns
måste det etiska perspektivet förändras för att inkludera och beakta dem, vilket får
rasliga frågor att betraktas i ett nytt ljus. På liknande sätt förorsakar medvetenhet
om och erkännande av mångrasismens rasligt destruktiva konsekvenser och dess
kränkning av den nordliga rasens mest vitala intressen även en förändring i etiskt
perspektiv. Jag tror att det är på en sådan förändring i etiskt perspektiv som den
nordliga rasens räddning ytterst beror, och denna bok skrevs för att bidra till att
uppnå den förändringen.
Richard McCulloch
Januari 2001
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Introduktion

R

ÄTT TÄNKESÄTT LEDER TILL RÄTT HANDLANDE. Denna regel
gäller för hela spektrumet av mänskliga tilldragelser, från de ringa till de
betydande, de världsliga till de sublima, de triviala till de yttersta. I det
senare fallet utgör rätt handlande – härlett ur rätt tänkesätt – skillnaden mellan
existens och icke-existens, utplåning eller räddning, liv eller död. Detta gäller
både för en individ och – i en mycket större skala – för en nation eller ras.
En situation kan uppstå i vilken en ras framtid – dess fortsatta existens och
framåtskridande mot fullbordandet av sin evolution och uppfyllelsen av sitt levnadsöde, eller dess slutgiltiga fatala undergång – beror på dess handlande, i vilken
bara rätt handlande kan erbjuda hopp om räddning och fortsatt liv, och fel handlande (eller avsaknad av handlande) bara kan leda till dess död. Tanken, rätt eller
fel, eller avsaknaden av den, föregår och bestämmer handlingen. En ras som
befinner sig i en sådan situation är lyckligt lottad endast såtillvida att den fortfarande håller sitt levnadsöde och sin framtid i sina egna händer, och fortfarande
äger den latenta förmågan eller styrkan att kontrollera och bestämma sitt öde om
den bara väljer att utöva den. Obeslutsamhet kommer att leda till att den förlorar
detta värdefulla självbestämmande av ren uraktlåtenhet. Beslut och handling, om
de följer, kommer att vara ödesdigra, men erbjuder den enda möjligheten till
fortsatt liv – om rätt beslut fattas och rätt handlingar företas.
Nordfolken, den övervägande nordiska rasen bestående av folken av nordeuropeisk härkomst, befinner sig en sådan situation i sin nu levande generation. Deras
storslagna evolutionära potential inför framtiden, deras levnadsöde, deras fortsatta
liv och blotta existens befinner sig i extrem fara och utsatthet, och kommer att gå
förlorad – för evigt – om den inte framgångsrikt försvaras. Det är för att uppväcka
och bistå i detta försvar som denna bok och dess föregångare skrivits.
Försvar är mångdimensionellt och tar sig uttryck i många olika former, beroende på naturen hos den fara, det hot eller den aggression det måste avskräcka,
förebygga eller besegra. De olika formerna av försvar inkluderar ekonomiskt
försvar, militärt försvar och rasligt eller biogenetiskt försvar. Samtliga av dessa
försvarsformer inbegriper handling. För det mesta påtagligt eller fysiskt handlande. Förhoppningsvis rätt handlande. Huruvida handlandet kommer att vara rätt
eller fel beror på rätt tänkesätt, som i sin tur beror på ett annat slags försvar: psykologiskt, filosofiskt, ideologiskt, kulturellt, etiskt, moraliskt eller andligt försvar
– ett försvar som inte är påtagligt, men som alla andra försvarsformer är beroende
av. Det tillhandahåller motivationen – viljan – att försvara, viljan att leva, att
fortsätta existera, förutan vilken det inte skulle finnas något tänkesätt eller handlande för att motstå undergången.
Försvar i alla dess former är en förutsättning för oberoende, suveränitet, frihet
och kontroll över ens egen existens, ens egen framtid eller ens eget levnadsöde.
Utan försvar är man varken oberoende, suverän eller fri eller har kontroll över sin
egen existens, utan överlämnar kontrollen åt den utomstående kraft mot vilken
man är försvarslös. Utan försvar är i slutändan ens blotta liv beroende av den
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utomstående kontrollerande maktens beslut, vilja eller nycker.1 Detta gäller för
nationer och raser likaväl som för individer.
För en ras är ekonomiskt försvar lika med skyddet av dess ekonomiska och
materiella välbefinnande, dess ”livsuppehållande system”, rikedomen, det ackumulerade kapitalet, produktionsmedlen och det teknologiska kunnandet som
förvärvats av dess rådande och de föregående generationernas ansträngningar för
att investeras enkom till förmån för dess egen nutid och framtid, för att bistå de
kommande generationerna i uppfyllandet av det rasliga levnadsödet. Nordfolkens
ackumulerade ekonomiska välstånd – de materiella medlen för målet av rasligt
uppstigande – håller för närvarande på att både hejdlöst förslösas och omfördelas
till andra rasers favör i en skala så enorm att den hotar dem med förestående
ekonomiskt ”ömsesidigt beroende” mellan (det vill säga beroende av) andra raser
för sin materiella försörjning. De ekonomiska dislokationer, den arbetslöshet och
sänkta levnadsstandard som åtföljer denna ”avindustrialisering” av Nord och
industrialisering av de icke-nordliga nationerna (med kapital skapat i Nord) i och
med att nordliga arbetare nu tvingas konkurrera med en kolossal och lågavlönad
arbetskraft från tredje världen som plötsligt utrustats med moderna fabriker som
med all rätt borde ha byggts i Nord, har bara hunnit börja och kommer slutligen
att reducera den nordliga arbetaren till hans konkurrents ekonomiska nivå i tredje
världen och beröva honom de förvärv som gjorts av tidigare nordliga generationers kreativa ansträngningar, såvida inte åtgärder för ekonomiskt rasligt försvar
vidtas.
Biogenetiskt försvar är det skydd av en evolutionär enhets unika rasliga, genetiska eller biologiska egenskaper, karakteristika, särdrag och arv, som bistår artförgreningens eller den divergerande evolutionens process genom att förhindra
korsning med främmande raser. Sådan korsning, i synnerhet i fallet med recessiva
egenskaper som är karakteristiska för Nordfolken, skulle vara degenerativ och
nedbrytande – skulle kasta om och omintetgöra resultaten av skapande evolution.
Ett sådant försvar försöker överblicka livets panorama från Skapelsens eget perspektiv och bedöma alla värden, principer, trender, bruk och utvecklingar utifrån
denna standard. Medan det motsätter sig degenerativ korsning med främmande
raselement som skulle förstöra de mer distinkta rasegenskaper – fysiska, mentala
och estetiska – som representerar det mål eller levnadsöde mot vilket rasen utvecklas, skulle det uppmuntra och bistå uppåtledande evolution genom den rikliga
fortplantningen, och följaktliga tillväxten, av de element som är bärare av dess
mer distinkta och värdefulla egenskaper beträffande skönhet, intelligens och
karaktär. Den rådande intellektuella omgivningen, som kännetecknas av en nästan
1

Avskräckning är i och av sig själv inte ett fullgott substitut för genuint försvar som garant för
verkligt oberoende, suveränitet och kontroll över ens liv och existens. Om en person riktar en
pistol mot en obeväpnad andra person, är den andra personen underkastad den förstes vilja, då han
saknar oberoende eller kontroll över sin egen existens utöver valet mellan lydnad och död. Om den
andra personen också har en pistol och besvarar hotet genom att rikta den mot den förste, kan den
förste komma att avskräckas från att försöka påtvinga den andre sin vilja, men den andres frihet att
handla – och därmed oberoende – är fortfarande hämmad och begränsad av det bestående hotet,
som när som helst kan komma att avsluta hans existens mot hans vilja på ett sätt som han har, eller
inte har, förmåga att påverka men inte kontrollera. Om den andre personen emellertid är i stånd att
konstruera en effektiv försvarsbarriär mellan sig själv och den förste, och tack vare rätt tänkesätt
handlat för att göra så, kommer hans fulla oberoende, frihet och kontroll över sin egen existens att
vara oförminskad av angriparens fruktlösa hot.
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fullständig avsaknad av rätt tänkesätt, uppvisar en fullkomlig brist på allt biogenetiskt försvar för nordfolken, och om inte rätt tänkesätt anammas och rätt
handlande vidtas för nordfolkens rasliga räddning, kommer, som en naturlig följd,
nordfolkens rasliga död snart att bli en irreversibel process och oundviklig konsekvens.2 För nordfolken har det rasliga försvaret sedan länge nått den kritiska nivå
där raslig enhet – pannordicism – är vad som krävs för räddning. Detta fordrar inte
varje nordisk individs aktiva stöd – ett i praktiken omöjligt krav – men det fordrar
det förenade stödet från varje större nordeuropeisk nation eller befolkning, och
önskar intensivt stödet från varje mindre. Ett smalt och trångsynt nationalistiskt
perspektivs splittrande verkan, som får olika nordliga befolkningar att definiera
sig själva – sina intressen, sin identitet och sitt levnadsöde – som fristående från
de övriga nordfolkens snarare än som ett med sin ras helhet, och som lett till det
här århundradets förödande inomrasliga nordliga inbördeskrig, är ett exempel på
fel tänkesätt som Nord aldrig skulle kunna ha råd med ens i de bästa av tider, och
som bara kan betraktas som vansinne i det rådande sammanhanget av global raslig
konkurrens och hotande nordlig utplåning. Bland nordfolkens nationer är det som
särskiljer, separerar eller splittrar dem konstlat, en skapelse av människan snarare
än naturen, och existerar inte betraktat ur Skapelsens perspektiv. De band som
förenar dem – ett gemensamt rasgenetiskt förflutet, en gemensam rasgenetisk
samtid och en potentiell gemensam rasgenetisk framtid och levnadsöde – är enligt
naturens lagar mycket starkare.
De begrepp och funderingar i detta ämne som introducerats i författarens tidigare verk, The Ideal and Destiny, utvecklas och påbyggs vidare i kapitlen som
följer. De budskap som budbäraren för med sig är allvarliga, men inbäddat i deras
frambringande, och i själva det faktum att de höres, finns det anledning till hopp.
Det bör hållas i minnet att det antika grekiska ordet för budbärare, angelos, kommit att förknippas med framlämnandet av hoppingivande budskap i sig självt. Så
länge det finns änglar kommer det fortfarande att finnas hopp.

2

Den rådande intellektuella omgivningen – såsom bevittnats inom den akademiska världen och
underhållnings- och nyhetsmedia – domineras av en kombination av icke-nordeuropéer som är
naturligt likgiltiga för (eller till och med fientliga mot) nordliga intressen, och nordeuropéer som
predikar, praktiserar och främjar etik som negerar dem själva och den egna sorten (“strävan efter
icke-existens”) och som därför onaturligt motsätter sig sin egen ras intressen – nordfolkens. Denna
omgivning motsätter sig nästan per definition varje begrepp, form, tanke, antydan eller förmåga till
nordligt självförsvar och betraktar det som omoraliskt då den till och med (och av samma anledning) betraktar nordligt oberoende som ont. Nordfolkens blotta förmåga att försvara sig själva
betraktas som moraliskt förkastlig i och av sig själv, och svaghet (oförmågan att motstå angrepp
och försvara sig mot förintelse) betraktas som en dygd medan den erforderliga styrkan för att
avskräcka eller skydda sig mot aggression likställs med synd. Inom filmen och litteraturen är det
nu axiomatiskt att varje moralisk vetenskapsman ska motsätta sig bruket av hans verk för att
försvara nordliga intressen.
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Kapitel I

Den yttersta etiken

D

ET HAR OFTA FRAMFÖRTS, i diskussioner kring en nästan oändlig
mångfald av ämnen och områden, att ”grekerna hade ett ord för det”. Det
är på sanningen i detta påstående som vetenskapen och filosofin, vars
bådas ursprung kan spåras tillbaka till det häpnadsväckande utbrott av andlig
vitalitet som fortfarande framkallar underverk efter mer än två årtusenden, kommer an beträffande merparten av sin terminologi. Från sin rikliga reservoar av
uttryck gav grekerna oss etos för att beskriva en andlig egenskap, antingen en
persons eller en civilisations, som är frisk och moraliskt upplyftande. De gav oss
patos för att beskriva naturen hos en person, ett konstverk eller samhälle som är
osunt eller degenererat. Från samma ursprung som det förstnämnda gav de oss
etik för att beskriva de moraliska principer som gör det möjligt för oss att skilja
rätt från fel, bra från dåligt och friskt från ohälsosamt. Dessa är viktiga ord. De
lärdomar de ger oss måste läras in och praktiseras, riktigt och trofast, av varje
generation. Framgång eller misslyckande med att göra så, och graden därav, avgör
ytterst frågan om liv och död, existens och icke-existens. Liv och existens är det
slutgiltiga målet, det yttersta syftet, för riktigt tillämpad och hörsammad etik. Död
och icke-existens är det yttersta straffet, det slutgiltiga ödet, för en oetisk färdriktning.
Den yttersta etiken, megaetiken eller makroetiken, är existensens och de stora,
betydande och yttersta frågornas överordnade etik. Liv eller död, existens eller
icke-existens, levnadsöde eller öde, uppstigande eller tillbakagång, skapelse eller
förgörelse, ordning eller kaos, styrka eller svaghet, princip eller kompromiss,
integritet eller korruption, syfte eller förvirring, färdriktning eller planlöshet,
framsteg eller återgång, evolution eller degeneration, lojalitet eller förräderi,
bejakande eller försakande av den egna sorten, rasism eller blandrasism, självbejakande eller självförnekande värderingar, rasen för sig själv eller mot sig själv,
bevarande eller utplåning, försvar eller kapitulation, överlevnad eller resignation,
seger eller nederlag, räddning eller fördömelse, raslig separation, oberoende och
suveränitet – eller korsning, beroende och universalism: dessa är de yttersta frågor
etiken behandlar. Svaren kan bara tillhandahållas av oss själva, ty som varelser av
fri vilja står det oss fritt att välja bland de erbjudna alternativen. Våra etiska
övertygelser, antaganden och värden, medvetna eller undermedvetna, grundade på
oberoende tankar eller beroende av konformism och indoktrinering, kommer att
avgöra hur vi väljer.
De problem och kriser, faror och hot, som konfronterar nordfolkens nu levande
generation – folken med nordeuropeiskt ursprung och arv – och de största av
civilisationer som skapats av dem, är problem relaterade till etik i varje betydande
fall. De problem som kan tillskrivas den icke-mänskliga omgivningen är mindre
och sekundära i jämförelse, och skulle i många fall ha varit lättlösta om det inte
vore för mänskliga barriärer grundade på etiska antaganden som hindrar deras
lösning. Sådan är styrkan och betydelsen av etikens problem, och etikens problem
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är problem inom och av oss själva. Våra etiska övertygelser, antaganden eller
värden är, oavsett på vilket sätt eller varifrån de än härletts, den omedelbara orsaken till de kriser och faror som hotar vår ras och civilisation. Nordfolkens främsta
problem är nordfolken, eller närmare bestämt de etiska antaganden och övertygelser som accepterats och praktiseras av nordfolken.
Bland de många problem och kriser skapade av etiska antaganden som nordfolken accepterat, är de som hotar den nordliga rasens fortsatta existens – genom
deras skadliga verkans ödesdigra slutgiltighet – de farligaste och angelägnaste.
Den eskatologiska omfattningen av detta obevekliga ämne kvalificerar det som
den yttersta etikens främsta fråga och högsta prioritet. Bara om vi skulle få höra
ett rop från Gud vår Skapare att Han själv var döende, och att endast vi möjligtvis
kunde rädda Honom om vi mobiliserade all vår energi och alla våra resurser för
denna i sanning yttersta uppgift, kunde det finnas en etisk fråga av större vikt än
rasligt bevarande. Men det högst verkliga rop som de med förmåga att höra nu hör
är att den nordliga rasen – nordfolken – är döende, att en mycket viktig (ja, det
måste sägas, den viktigaste) del av Skapelsen, Skaparens hopp, är döende i och
med att blandrasismens självförsakande etiska läror leder den nedför den destruktiva vägen mot raslig död. Denna antiskapelseetik har inte bara fått den nordlige
mannen att kapitulera, sluta göra motstånd och erbjuda intet försvar för sin överlevnad mot orsakerna till sin utplåning, utan i många fall även motiverat medlemmar av hans ras att agera mot sitt eget folks intressen och aktivt främja och
bistå de krafter som leder till deras undanträngande och slutgiltiga undergång.1
Den västerländska civilisationens patos har utvecklats till en dödlig sjukdom för
nordfolken. Att bara behandla de yttre symptomen kommer inte att erbjuda något
botemedel. De etiska värderingar som är den yttersta orsaken till sjukdomen måste
utrotas och besegras.
Nordfolkens själva framgång under de fyra århundraden av oöverträffad expansion som föregick vårt eget, deras briljanta prestationer inom konsten, framsteg inom vetenskapen och teknologin och svindlande uppstigning mot global
maktställning, överlägsenhet och herravälde, uppfyllde dem med en falsk känsla
av säkerhet och oövervinnerlighet, vilket fick dem att ta sin svårvunna ställning
för given, sänka sin vaksamhet och mista uppskattningen för de egenskaper och
värden som varit ansvariga för deras triumf efter generationer av mödosam kamp.
Deras svårvunna fysisk-materiella styrka och makt tillät dem att unna sig den
moraliska svaghetens lyx utan omedelbara skadliga effekter. De långsiktiga effekterna – den annalkande katastrofen i takt med att Nord förföll från etos till
patos – ignorerades, undveks eller misstroddes och efterlämnades ansvarslöst åt
en framtida generation att ta i tu med.
Den nu levande generationen är denna framtida generation. Framtiden är nu.
Den yttersta etikens frågor och val kan inte längre ignoreras eller undvikas om
den generation som följer efter vår egen fortfarande ska ha något val. Valet inbegriper den yttersta etikens frågor om raslig överlevnad, bevarande och fortsatt
existens samt de förhållanden som krävs för deras förverkligande: raslig frigörel1

I ett rasligt friskare och hälsosammare etiskt system vore varje ras fullkomligt oberoende och
moraliskt ansvarig endast för den avkomma den skapar, men under blandrasismens etik får nordeuropéer lära sig att de är moraliskt ansvariga för andra rasers avkomma, från vars skapelse de inte
erhåller någon behållning utan endast hotas med undanträngning, och i vars skapelse de inte tagit
del och saknar naturligt intresse.
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se, separation, oberoende och suveränitet. Den nordliga rasen hotas med utplåning
av blandraslig korsning och måste antingen välja raslig frihet och separation, eller
genomlida förlusten av sin suveränitet och själva existens. All skapelses framtid
vilar på detta val. Det kommer att avgöra huruvida nordfolken ska resa sig ovan
det hav av mörker som nu svallar omkring dem och hotar att överväldiga dem för
alltid, och fortsätta att existera och åter igen skrida framåt längs den uppåtledande
vägen mot deras eget unika levnadsöde och räddning, eller falla i den glömska
som alla de som praktiserar etiken och värderingarna förknippade med strävan
efter icke-existens har att emotse. Alla nordfolk måste konfrontera detta val och
inse att deras ras är inbegripen i inget mindre än en kamp för sin blotta överlevnad, och inse att medias och de politiska makthavarnas ”liberalism” ofta inte är
något annat än en ansvarslös vägran att erkänna verkligheten eller en undvikande
ursäkt för effekterna av altruist-egalitär och blandraslig strävan, och – i de fall
”liberalen” tillhör den nordliga rasen – inte är något annat än en ytterst förrädisk
handling som äventyrar deras ras blotta existens.2
Olyckligtvis har den undanglidande karaktären hos medias dominans hindrat
denna fråga av yttersta etik från att presenteras för ett betydande antal av nordfolken, antingen explicit eller implicit, så att mycket få haft tillfälle att bemöta och
göra valet. Den dominanta självförsakande etiken främjar den blandrasliga politik
som resulterat i nordfolkens förlust av rasligt oberoende, integritet och suveränitet, och slutligen kommer att resultera i deras utplåning, men tillåter inte dessa
effekter att diskuteras. Utveckling porträtteras enbart från den blandrasliga ståndpunkten och förklaras i termer av uppfyllelsen av blandrasliga mål. Det pris som
betalas, och det yttersta priset som kommer att betalas, nämns inte. Alternativ
övervägs inte ens. Nordeuropéer förleds att tro att de måste stödja en moral som
kräver att de avsäger sig sitt oberoende, sin suveränitet och blotta existens för att
bli onaturligt förenade med andra evolutionära enheter som de varit separerade
och divergerande från under mer än en miljon år av raslig utveckling, bli vad de
andra raserna är istället för att utvecklas i sin egen riktning mot vad de är ämnade
att en gång bli, utan att någonsin ges möjlighet att medvetet ta ställning till dessa
fakta, överväga alternativen och göra ett val grundat på den yttersta etiken. De
ombeds omintetgöra sin egen skapelse, ansträngningen under eoner av Skapelsens
tålmodiga och förhoppningsfulla arbete, och offra sitt levnadsöde och den potentiella existens, ännu ej förverkligad, som deras ras, och bara deras ras, kan uppnå
och håller på att uppnå, men tillåts bara definiera dessa frågor i världsliga termer
av mellanraslig rättvisa och universellt broderskap, medan de katastrofala effekterna av eftergivenhet förvägras granskning.
Raser, eller evolutionära enheter, antingen de klassificeras som raser, arter eller
släkten, är olika förgreningar av Skapelsen. Förgreningen är en del av Skapelseprocessen och är i själva verket Skapelsens själva kärna. Det är genom förgrening,
en process känd som artförgrening eller kladogenesis, som evolutionen skapar nya
livsformer, arter och släkten. Rasism söker infria, värdesätta, beskydda, bevara
och bistå denna skapelseprocess av skilda raser, evolutionära enheter eller förgreningar av Skapelsen, genom divergerande evolution. Blandrasism söker eliminera
2

Vad som brukar tas för så kallad ”konservatism” är för det mesta bara en ljummare form av
”liberalism”, som vanligtvis ansluter sig till de ”liberala” värden och idéer som varit gällande ett
årtionde eller en generation tidigare, där tidsperspektivet avgör skillnaden mellan ”moderata” och
”ultrakonservativa”.
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Skapelsens olika förgreningar genom återförening (degenerationens och antiskapelsens process) för att avskaffa och förhindra vidare divergerande skapelse, och
för att omintetgöra den divergerande skapelse som redan ägt rum. Den skulle inte
tillåta några skilda förgreningar, inte tillåta någon ytterligare förgrening och skulle
blanda samman de olika existerande förgreningarna till att bli en enda i en process
av raslig tillintetgörelse som skulle rasera de skilda fysiska, mentala och andliga
identiteter, egenskaper, kvaliteter och särdrag som har skapats under loppet av en
miljon år av divergerande och förgrenande evolution.
En ras – i sammanhanget av den divergerande evolutionens naturliga villkor –
är en protoart, en ny art på väg att bli till, en ny livsform mitt uppe i skapelseprocessen. Det är en fortlöpande process, och rasen blir i själva verket en ny livsform
när den först blir olik andra raser och sedan ökar sin särprägel, eller sitt biologiska
avstånd till andra livsformer, i takt med att den divergerande evolutionen fortskrider. Detta är den process varigenom nordfolken skapats under de tusen millennia
deras begynnande existens varat. Det är en process som fordrar biologisk separation från andra livsformer från vilka rasen eller protoarten divergerar. Den nödvändiga biologiska separationen tillhandahölls av geografisk separation, och det
var under sådana nödvändiga frånskilda förhållanden som nordfolken skapades.
De fall där kringvandrande element ur nordfolken bosatt sig bland ickenordbor och gått förlorade för sin ras eller sitt folkslags framtida fortvaro, har
varit historiska avvikelser eller avsteg från deras evolutionära utvecklings eller
fortlöpande skapelses naturliga gång. Den uppblandning av nordeuropéer med
icke-nordeuropéer som ägt rum under de senaste fyra århundradena i kölvattnet av
den västerländska civilisationens expansion, först i de nya nordliga hemländerna
och mer nyligen i de gamla, är ett historiskt avsteg av så kolossalt och livshotande
format att det ovillkorligen kommer att leda till nordfolkens utplåning, dekreation
och rasliga död såvida inte de naturliga villkoren för Skapelse och separation
återupprättas innan förlusten eller skadan (redan vittomfattande) blir dödlig.
Blandrasism är den onaturliga och skapelseupplösande ideologi eller etiklära
som uppfunnits för att rättfärdiga, främja och försvara det rådande historiska
avsteg av raslig uppblandning som kommer att förorsaka nordfolkens undergång
om det får fortsätta. Rasism, i sin positiva form, är den ideologi eller etiklära som
främjar Skapelsens fortsättning genom divergerande evolution medelst raslig
separation. Rasism värnar rasen, värnar rasligt liv, värnar fortsättningen av den
rasuppbyggande processen av biologisk differentiering, utvecklingen av protoarter
till olika arter och släkten. Blandrasismen söker hejda och kasta om den naturliga
Skapelsens förlopp, förhindra fortsatt Skapelse och avveckla eller förstöra vad
som redan har skapats. Den är mot rasligt liv och för raslig död – utplåning eller
nedbrytning av rasen, vanligtvis genom raskorsning. Eftersom rasism är den
ståndpunkt som är för rasligt liv är det i själva verket något motsägelsefullt att det
ens skulle finnas ett ord för den, eftersom den borde tas för given som ett villkor
för existens. Det är som om det – på den mikrosociala eller individuella nivån –
skulle finnas ett ord, såsom levism, för dem som önskar leva, önskar fortsätta
existera, som om denna önskan inte förutsattes vara given. Rasism är den makrosociala motsvarigheten till denna önskan att leva, eller levism. Med denna analogi
är blandrasism den makrosociala motsvarigheten till dödsism – längtan efter ickeexistens – på den mikrosociala eller individuella skalan. Men levismen, eller
ståndpunkten för fortsatt liv, som fortfarande förutsätts vara given på det mikro-
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sociala planet, och tills förhållandevis nyligen på samma sätt togs för given på den
makrosociala rasliga nivån, betraktas nu som omoralisk i det sistnämnda fallet –
som ”trångsynt” eller ”fördomsfull” – med raslig dödsism betraktad som den enda
moraliska ståndpunkten, och till och med förutsatt vara given, hos nordfolkens
medlemmar.
Ras är vårt väsens fullständighet, det väsen som vi är och det väsen som vi
kommer att vara och är ämnade att vara, och genom vår ras håller på att bli och
kommer att bli. Ändå är ras – livets, existensens och Skapelsens mest grundläggande faktum, och naturens och den objektiva verklighetens viktigaste och
mest genomgripande faktor – ett ämne som undviks, förträngs och censureras i det
antirasistiska samhällets subjektiva verklighet, och den uppriktiga diskussionen
om det, eller underförstådda antydan om dess inflytande och styrka, betraktas som
moraliskt förkastlig. Varje ansträngning har gjorts av de dominerande krafterna
för att betinga nordeuropéer att förhålla sig högst fientliga och misstänksamma
mot varje seriöst övervägande eller diskussion om de verkligt yttersta etiska frågorna kring ras och rasliga intressen, och för att jämställa etik och värderingar
som bejakar den egna sorten, kärlek för ens egen sort, släktsskapssympati och
rasism, med omoral och hat. Denna attityd är ett allvarligt handikapp för dem som
önskar tjäna och försvara nordliga intressen och gör uppgiften att främja raslig
överlevnad mycket svårare. De dominerande krafterna söker hänskjuta den yttersta frågan om ras till glömskan, tryggt oomnämnd, obeaktad och aldrig påtänkt,
förvisad till det undermedvetnas mentala gömslen som något oviktigt, som inte
spelar någon roll, som betyder intet, när det i sanning är livets viktigaste faktum
och personifierar själva Skapelseprocessen.
De ämnen och frågor som vi tillåts och uppmuntras att diskutera och beakta är
de flyktiga, ytliga, konstlade och subjektiva, såsom indelningar baserade på materiell rikedom, ekonomisk klass, anställningsform eller religiösa trossatser, men ej
de baserade på naturen, biologin och den objektiva verkligheten, såsom ras, skönhet, intelligens och naturlig rikedom. Det är naturligtvis de senare som är de sant
och varaktigt betydelsefulla, men om dem har vi anbefallts hålla tyst. Ras är
emellertid ett ämne av sådan fundamental betydelse att det anbefaller uppmärksamhet. Trots alla ansträngningar att förneka det, vägrar det att låta sig tystas.
Tystnad och undvikande kan i det rådande läget bara bistå orsaken till raslig död,
ett faktum som är väl känt av blandrasismens befrämjare, vilka praktiserar det
sistnämnda och upprätthåller det förstnämnda.
Det styrande etablissemanget i den nordliga världen består av en allians mellan
altruist-egalitära, blandrasistiska nordeuropéer som bekänner sig till den självförsakande etikens trossatser och värderingar, och icke-nordeuropéer som invaderat
de nordliga hemländerna, de nya och de gamla, och likt en främmande parasitär
organism tagit sig in i deras värdbefolknings kärna, varifrån de sprider ut sina
gripande tentakler av inflytande och makt in i varje utsatt position, tar befälet över
varje vitalt kontrollcentra och erövrar varje flaskhals för informations- och kommunikationsflöde.3 I egenskap av den styrande makten har denna antinordeurop eiska kombination använt alla större verktyg under deras kontroll – media, den
3

Armeniderna och mediterraniderna är de mäktigaste och inflytelserikaste av de ickenordeuropeiska raserna i Förenta staterna, följda av de icke-europeiska mongolerna, chikanerna
(mexikanska indianer) och kongoiderna. De två sistnämndas makt grundar sig främst på deras
antal.
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akademiska världen och den intellektuella gemenskapen dem emellan – för att
bestämma definitionerna av de etiska och moraliska ämnena och frågorna av vår
tid på ett sätt som är gynnsamt för deras ståndpunkt och intressen. Resultatet är en
de facto, om inte de jure, censur av åsikter, i praktiken nästan lika effektiv som i
vilken totalitär stat som helst.
Detta förhärskande etablissemang har, genom sin själva natur som en mångraslig kombination, tagit ställning för blandrasism och dess yttersta kontraevolutionära verkan. Det främjar varje antinordeuropeiskt syfte, underminerar den
nordliga civilisationen, kulturen och värderingarna, undergräver nordfolkens
förmåga att försvara sig själva mot yttre hot och dominans, och förvränger deras
ekonomiska, politiska och juridiska institutioner. Mest hängivet av allt undergräver det den rasliga integriteten i Nord och hotar det med raslig död. Likväl är dess
makt och inflytande beroende av dess framgångsrika kontroll över definitionerna
av etiska ämnen och frågor. Denna makt har gjort det möjligt för det att kontrollera nordfolken genom att kontrollera deras etik och värderingar, och vända dem
emot nordliga intressen. Det resulterande fenomenet av nordfolken mot sig själva
är lika genomgripande som det är avogt.
Detta fenomen har försatt nordfolken i en unik situation. Deras kamp, och endast deras kamp till skillnad från alla de icke-nordliga rasernas kamp, är en intern
kamp, en kamp inom – med och emot – dem själva. De måste övertyga och omvända sina medlemmar att stödja sina egna intressen, sin egen ras intressen. Ickenordeuropéerna har inte detta problem. De behöver inte kämpa inom sin ras för att
övertyga och omvända sina medlemmar att stödja sina egna intressen. De är, och
har alltid varit, enhälligt förenade till stöd för sina egna respektive rasers intressen.4 Deras kamp är en extern kamp – för att påverka och övertala medlemmarna
av en annan ras, nordfolken, att understödja deras icke-nordliga ras intressen och
samtidigt även, omvänt och avogt, vända dem mot sin egen nordliga ras främsta
intressen, få dem att motsätta sig och offra sitt eget folkslags intressen till förmån
för andra folkslag. Båda kamperna – den interna kamp som förs av nordfolken och
de icke-nordliga rasernas externa kamp – är orienterade mot samma mål: att omvända, övertala, påverka, kontrollera och vinna stöd hos medlemmarna av den
nordliga rasen. Den rådande ställning de icke-nordliga raserna åtnjuter beror på
deras framgång i sin externa kamp i kombination med de självförsakande krafternas dominans inom den nordliga rasen i dess interna kamp.
Anledningen till kampen för lojaliteten och stödet från medlemmarna av nordfolken är enkel. Den nordliga rasen – skulle de besluta sig att utöva den – besitter
fortfarande inom sitt väsen den dominanta och avgörande styrkan på detta jordklot. Nord kan utöva denna styrka för sina egna intressen för att upphöja sig självt
till att bemästra universum och fullborda sitt evolutionära levnadsöde i kosmos,
eller för andra rasers intressen för att upphöja dem och tjäna deras mål och syften
4

Den etik som bejakar den egna sorten som de icke-nordliga raserna praktiserar står i skarp
kontrast till den självförsakande etik som är vanlig bland nordbor. Betänk till exempel James
Meredith, hyllad som den förste medlemmen av den kongoida rasen att gå på University of Mississippi, som förklarade i en TV-sänd intervju 1982 att hans dröm var ”att se svarta som den
dominerande kraften i världen – svart överhöghet”. (CBS Morning News, 30 sept. 1982) Att han
kunde göra ett sådant uttalande – ett som skulle ha fördömts som omoraliskt om det yttrats av en
nordbo – och inte bara behålla sin egen ras gillande utan även medias, illustrerar både den rådande
dubbelmoralen och den moraliska maktens rasliga balansförskjutning.
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medan Nord kastar sig själv omkull och offrar sina intressen och allt det var ämnat att vara, eller så kan Nord göra intet och – av uraktlåtenhet – drabbas av följder snarlika dem förenade med det andra alternativet. Sedan en tid tillbaka har
nordfolken praktiserat de två sistnämnda alternativen med de tragiska resultat vi
ser omkring oss, och de till och med mer katastrofala konsekvenser som hotar vår
framtid.
Nordfolkens medlemmar inser och uppskattar i allmänhet inte sin ras unika situation fullt ut eller den unika förmåga deras ras besitter, att deras ras, och deras
ras allena, håller sitt levnadsöde i sina egna händer, sitt eget levnadsöde att fatta
beslut kring, om de bara väljer att så göra, och att den därför är den enda verkligt
oberoende rasen. Den har inget behov av andra raser för någonting. Den behöver
inte deras stöd eller bifall, eller behöver övertala eller omvända dem för att stödja
deras intressen. Den behöver bara sina egna medlemmars stöd, ett internt stöd,
solidaritet och enighet såsom det de icke-nordliga raserna åtnjuter som en självklarhet inom sina egna led, men som Nord lider skriande brist på.
De icke-nordliga raserna är medvetna om Nords inneboende styrka, åtminstone
underförstått eller undermedvetet. Denna medvetenhet vägleder deras handlingar,
och inbegriper vetskapen om att deras nuvarande ställning, och nivån på det materiella välstånd och den civilisation de för närvarande åtnjuter, är beroende av den
nordliga rasens medlemmars stöd eller bifall – antingen aktivt eller av uraktlåtenhet. De behöver Nord. De behöver antingen dess aktiva stöd eller dess uraktlåtenhet. De behöver förebygga och förhindra dess tänkbara motstånd och anspråk på
sina egna intressen. Det är därför som de behöver omvända, övertala, påverka,
prägla och andligt, moraliskt och intellektuellt dominera och kontrollera Nord
genom ett konstant flöde av förvrängd information, blandrasistisk propaganda och
ideologisk indoktrinering – utströmmandes från den kontrollerade medians och
akademiska världens olika organ – för att hindra nordfolken från att uppnå en
förnyad känsla av raslig identitet, solidaritet, enhet, syfte, lojalitet och intresse för
ett gemensamt ändamål och levnadsöde. Om nordfolken skulle lyckas med att
omvända sina egna medlemmar till att stödja sin egen ras intressen skulle dess
kamp vara över, slaget om dess intressen vara vunnet och seger och raslig räddning vara praktiskt taget säkerställda. De icke-nordliga raserna behövde aldrig
föra denna inre kamp. Inre enighet till stöd för sina rasliga intressen, den vändpunkt vid vilken den nordliga kampen skulle upphöra, är den vändpunkt vid vilken de icke-nordliga rasernas kamp börjar, ty deras är en extern kamp för att
övertala nordfolken att tjäna deras intressen.
Slaget står om nordfolkens hjärtan och sinnen. Den sida som vinner detta slag
kommer att vinna kriget mellan rasliga intressen. Förespråkarna för blandrasism
använder sin dominans inom media och den akademiska världen och sin resulterande dominans över politiska och sociala institutioner, för att beröva nordeuropéernas hjärtan och sinnen på deras naturliga trohet, lojalitet och tillgivenhet gentemot sin ras intressen och enrollera dem till stöd för deras undergång. Deras
ansträngningar är intensiva, för de inser att om Nord skulle komma att vinna sina
medlemmars hjärtan och sinnen och förena dem i tid så skulle de fortfarande ha
styrkan att rädda sig själva och sin ras. En sådan fullständig helomvändning och
räddning av den nordliga rasen i elfte timmen utgör den blandrasistiska koalitionens stora fruktan samt anledning till att varje manifestation av nordlig raslig
lojalitet, identitet eller enighet är föremål för intensiva smädelser och felunderrät-
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telser som porträtterar den som ett ondskefullt och negativt fenomen grundat på
illvilja och hat.
Om Nord förlorar sitt slag för raslig räddning – ett slag som det inte ännu har
börjat utkämpa eftersom det fortfarande kämpar mot sig självt – kommer det inte
att vara på grund av dess fienders styrka, utan på grund av dess egen moraliska
svaghet och oenighet som hindrar det från att hävda sina egna yttersta intressen.
Huruvida nordfolken kommer att vara fria, oberoende och suveräna, med exklusiv
kontroll över sitt eget levnadsöde, eller ens kommer att överleva, kommer att bero
på miljoner av oberoende beslut, resultatet av miljoner individuella slag och strider i hjärtat och sinnet på deras landsmän, dem som bokstavligen utgör den nordliga rasen. Om de väljer att tjäna den rasliga överlevnadens, frihetens och Skapelsens ändamål, kommer den viktigaste och mest avgörande segern – eller serien av
segrar – att redan vara vunnen. De segrar nordfolken måste eftersträva utkämpas i
hjärtat och sinnet på alla de nordbor som älskar, värderar och bryr sig om sin ras –
medvetet eller omedvetet – och som därför kommer att stödja dess frigörelse,
separation, suveränitet och oberoende från andra raser när de informerats om de
fakta och yttersta etiska frågor som är inbegripna. De måste ytterst även eftersträva segrar i hjärtat och sinnet på dem av deras landsmän som har förmågan – eller
den potentiella förmågan – att älska och värdesätta sin ras och stödja dess intressen, även om de inte gör så för närvarande på grund av självförsakande indoktrinering eller blandrasistiska läror. Bara de nordbor som fullständigt saknar själva
förmågan att älska sin ras bör överlämnas utan strid. De har ingen identitet att
återupprätta, ingen själ att rädda, ingen lojalitet att återvinna. De känner inte sin
ras, ej heller bryr de sig om den, och deras ras bör inte unna dem någon erkänsla,
ej heller bry sig om dem.
Resultatet av den yttersta etikens ämnen och frågor inbegriper inre essens. De
är strider som äger rum inom varje individ och avgörs i deras väsens innersta
kärna och djupaste vrår, regioner som sällan finner uttryck i medvetna begreppsmässiga termer. Det är andens slagfält där intuitiv förståelse och naturlig kunskap
är allenarådande. Individens yttersta, innersta, sanna och slutgiltiga identitet,
essensen av vem och vad de är, deras natur och unika egenart, värderingar och
ande, deras personliga definition och syn på sig själva och allt de varit och har
potentialen att vara, blir uppmärksammat, vidrört, väckt till medvetande och
bringat till handling av den yttersta etikens frågor.
Under det nu gällande etiska systemet tillåts nordbor inte opponera sig mot,
motsätta sig eller ens ifrågasätta sin särarts förlust av frihet, oberoende, suveränitet, levnadsöde och framtida existens, utan anbefalls främja och bistå denna skapelseupplösande process av hela sitt hjärta och sinne i en självförsakande strävan
efter icke-existens. I Förenta staterna, Sverige eller Nya Zeeland – överallt är de
skadliga föreställningar som infekterat nordfolken de samma. De har aldrig varit
isolerade till en del av den nordliga kroppen. I detta tragiskt negativa och destruktiva fenomen av nordfolken mot sig själva, och det följaktliga behovet av att
befria sig själva innan effekterna blir oåterkalleliga, har Nord slutligen uppnått
sann enighet i form av ett gemensamt öde eller levnadsöde, och står eller faller
tillsammans.
Icke-nordeuropéer, altruist-egalitärer och blandrasister betraktar och klassificerar varje försök av nordfolken att tjäna sina yttersta intressen och uppnå rasligt
oberoende, frihet, separation, suveränitet och överlevnad som omoraliskt. Blotta
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tanken att Nord – dess skönhet, värden, ande, syfte, levnadsöde och allt som det är
eller har potentialen att vara – på något sätt, mot alla odds, skulle kunna tänkas
överleva och fortsätta att existera, fyller dem med vrede och bestörtning. Enligt
deras normer betraktas allt som tenderar att stärka och tjäna nordfolkens evolutionära intressen med förfäran och anses vara ont i sig, medan allt som har en inverkan åt det rasligt degenerativa, kontraevolutionärt regressiva och för Nords del
nedbrytande, applåderas som det högsta goda. Rasism – Skapelsens, släktskapssympatins, det rasliga bevarandets, beskyddandets, fortsättandets och räddningens
självbejakande etik, kärlekens, omsorgens och den egna evolutionära enhetens
omvårdnads och intressens etik – porträtteras som kunskapsfattigt, gement och
omoraliskt, ett ämne för censur och förlöjligande, simpelt och patologiskt i sin
källa till motivation. Blandrasism – den rasliga dödens och undergångens självförsakande etik, etiken för uppoffrandet av ens eget folkslags intressen, frihet och
fortsatta varande, som förnekar all kärlek, omtanke eller omsorg för dess hälsa,
välbefinnande och allt som det är – betraktas som den enda intellektuellt och
moraliskt ansvarsfulla och acceptabla ståndpunkten.
Så mäktigt är det antinordeuropeiska styrets snedvridning att de som eftersträvar nordfolkens och deras civilisations ödeläggelse, eller som stödjer orsakerna
till sådan ödeläggelse – från rasblandning till invandring – klassificeras som den
politiska ”mitten”. De som ansvarsfullt förespråkar nordfolkens och deras värdens
bevarande, överlevnad, fortsättande och räddning benämns ”extremister” och
isoleras från allmänheten och från medierna för masskommunikation. Massmedias
porträttering av dem är förvrängd och begränsad till de mest osmickrande – och
lätt vederläggliga – representanterna som passar in i den negativa bild av rasism
som media föredrar att förmedla. Denna bedrägligt selektiva och missrepresentativa bild har blivit så genomträngande att varje antydan till manifestation av prorasliga känslostämningar, sympatier eller åsikter för den egna sorten till förmån
för nordlig frihet, oberoende och överlevnad betraktas som psykiskt ohälsosam
och ett symptom på sinnessjukdom. Detta hämmar och avskräcker uttryckandet av
många självbejakande uppfattningar, medan de som ges uttryck för ofta kan misskrediteras genom denna taktik av association med sinnessjukdom utan att någonsin ens ha vederlagts, och därmed fås att avskräcka motstånd mot blandrasism och
förleda nordbor att passivt foga sig i sin rasliga död. Men det är mycket mer sannolikt att de som är så stela, likgiltiga, känslolösa, andligt bedövade och okänsliga, subjektiva, enväldiga och begränsade avseende synvinkel och intresse att de
kan förhålla sig separerade, isolerade, oengagerade eller omedvetna om sin ras
intressen och stumt accepterar dess förgörelse, är de som är psykiskt sjuka, mentalt defekta och emotionellt otillräckliga. De som aktivt och entusiastiskt stödjer
orsakerna till sitt folkslags förgörelse – och likaledes motsätter sig och fördömer
dem som söker dess räddning och fortsatta liv – är säkerligen de sjukaste av alla.
Deras själar skulle inte kunna vara mer livlösa. De är nordfolkens vandrande
döda, som redan lidit den död i anden som de önskar dra ner över hela sin ras.
De nordeuropéer som stödjer eller praktiserar blandrasism är evolutionärt defekta. De för med sig antilivets smitta till sin ras, antiskapelseetikens sjukdom,
med vilken de skulle bryta ner nordfolken bortom allt hopp om återhämtning. De
är själva bärare och offer för sjukdomen, lider av dess destruktiva verkningar i sin
egen strävan efter icke-existens och strävar efter att släpa ner sin ras längs samma
väg för att stämma in i deras hyllning av döden och förnekande av livet och dela
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deras tragiska öde. Rasblandning är deras väg till glömskan, negationen och utplåningen av allt de är och av deras avkomlingar som skulle ha varit. Nordfolken
har förlorat – och förlorar – många (och kommer med tiden, om trenderna fortsätter, att förlora alla) av sina värdefullaste och dyrbaraste medlemmar – och delar
av sin helhet – på blandrasismens altare, offrade inför avgudabilden av altruismens falska gud.5 Deras väsen har försvagats av de rasblandade barn som blivit
födda istället för de nordliga barn som skulle ha varit, men vars skapelse hindrades, ersattes och upphävdes till förmån för de icke-nordliga hybrider som ersatte
dem, men som aldrig kan fylla deras tomrum i Nords framtida generationers led,
vilka för alltid kommer att ha reducerats av deras avsaknad.
Likt så många andra saker som är välgörande i måttliga mängder, blir tolerans
skadligt om det drivs till sin spets. Av alla kvarvarande raser inom Hominidae
kommer ingen i närheten av den tolerans nordfolken uppvisar mot de föreställningar, värderingar och den etik som tenderar mot dess undergång. Denna överdrivna tolerans har bidragit till den överlevnadskris som nu hotar Nord. Det är inte
dygdigt att tolerera de saker som underminerar dygd, ej heller är det sunt att tolerera de saker som försvagar hälsan. Det är sundare att vara intolerant mot rockmusik än att spasmodiskt ryckas med i den tanklösa och hypnotiserade massan, och
dygdigare att vara intolerant mot orsakerna till rasligt förfall och undergång än att
5

Den av icke-nordeuropéer dominerade nöjesindustrin och dess rasligt ohälsosamma och sjukliga
omgivning, har länge fungerat som en magnet på de nordbor som redan vandrar vägen mot raslig
död och drivit på dem i deras färd. Dess onaturliga och konstlade omgivning har tillhandahållit
några av de mest berömda och tragiska offren för den altruistiska blandrasistiska strävan efter
icke-existens. Inger Stevens, en populär nordisk skådespelerska som var gift med en kongoid,
begick självmord år 1970. Jean Seberg, en annan nordisk skådespelerska som tog sitt eget liv, gick
med i National Association for the Advancement of Colored People brevledes år 1949 när hon
bara var elva år gammal och bodde i en mindre stad i Iowa. Tjugo år senare, efter giftermål med en
armenid, hade hon sexuella förhållanden med diverse kongoider, araber och chikaner. (Hon blev
gravid med en av de sistnämnda, men genomgick, efter vad som uppgivits, en abort till följd av
stress förorsakad av spekulationerna att fadern skulle vara en kongoid.) Tragedierna kring dessa
två skådespelerskor är bara förklarliga i patologiska termer av den blandrasism som ersatt etos
med patos. Deras personliga självmord följde deras handlingar av rasligt självmord, och härrörde
från samma sjukliga källa. På det individuella planet var var och en av dem ett mikrokosmos av
det sjukliga fenomenet av nordfolken mot sig själva som hemsöker Nords makrokosmos på det
kollektiva planet och hotar det med ett liknande öde. Deras dödslängtan och strävan efter ickeexistens fick dem att begå de djupaste och dunklaste gärningarna av självförgörelse och självförsakelse, och fick sin avogt logiska avslutning, sitt slutgiltiga fullbordande och förverkligande, i
deras självmordshandlingar. De kunde inte längre uthärda sig själva, vad de hade gjort och vad de
hade blivit, och fick genomlida det ödesdigra resultatet av sina etiska föreställningar.
En sund, skapelsebefrämjande etik som bejakar jaget och den egna sorten, vägleder en att välja en
partner med genetiska egenskaper som är kompatibla med ens egna, att fortplanta sig naturligt och
att mångfaldiga eller återskapa sitt eget jag och sin egen sort genom den följdriktiga avkomman.
En patologisk, sjuklig, självförsakande och skapelseupplösande etik vägleder en till att para sig
med någon vars egenskaper negerar ens egna, och det är på grund av den sortens etiska dominans
som nordfolken förlorat många av sina högst värdesatta medlemmar till deras framtida generationers utarmning. Ett typiskt exempel på denna process av raslig undergång var giftermålet mellan
Cecilia Rhode – en ultranordisk före detta Fröken Sverige – till Yannick Noah, en kongoid
proffstennisspelare från Kamerun, som hon födde en son år 1985. Denna handling av nordisk
raslig negation och förgörelse – förlusten av en av de rasligt mest distinkta och värdefulla av de
nordiska kvinnorna till den kongoida rasen, en som hade skapats för att frambringa barn med lika
sällsynt nordiska värden och på så sätt fortbevara sin sort, men istället frambringar kongoida barn i
en förvrängning av den roll naturen givit henne – symboliserar den yttersta essensen i den rådande
Blandrasismens Tidsålder.
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fromt underkasta sig utplåning. Varje form av tolerans som strider mot den yttersta etikens frågor och behov måste betraktas som osund och omoralisk då den
offrar ett större gagn (i själva verket det yttersta goda) för ett mindre.
Vår civilisations och ras storslagna värden och föreställningar är subtilast och
sårbarast bland de unga, vars förvärvande och daning av dessa ännu inte är fullständig, men ändå är det hos dem som vi tolererar det våldsammaste angreppet
mot dessa värden, den brutalaste attacken mot dessa föreställningar, den bisarraste
avvikelsen från moraliskt uppförande och det fullständigaste förkastandet av den
yttersta etikens intressen. Åtskilliga personer har felaktigt tagit oförskämdheten,
lättsinnet och vulgariteten, avvisandet, försummelsen och ringaktningen av normer och värden, plikter och ansvarsåtaganden, som i allmänhet förknippas med
vad som kallats ”mig-generationen” för en form av själviskhet. Ändå är miggenerationens ståndpunkt och uppförande, som stämplats som självisk, i själva
verket en förvrängd och överdriven subjektivism, nästan solipsistisk i sin uppfattning av verkligheten och nästan paranoid i sin överdrivna uppfattning av ett isolerat jag ensamt mot en fientlig omvärld – en mot alla och alla mot en – utan några
yttre lojaliteter, plikter, ansvarsåtaganden eller varaktiga engagemang, som kallt
förutsätter att denna hållning skulle vara ömsesidig.
Denna söndrade och fullkomligt subjektiva form av det isolerade jagets förvrängda och invärtes inskränkta individualism är vilseledd från alla naturliga,
organiska och bindande relationer, inklusive de självbejakande känslorna och
rasliga lojaliteterna av släktsskapssympati. Denna villfarelse, orsaken till denna
hypersubjektiva pseudoindividualism, har i sin tur förorsakats av den psykologiska alienation som framkallats av det pluralistiska mångrasliga samhället, som
negerar alla naturliga frändskap, skär av organiska relationer och överger sina
offer vind för våg i ett hav av biologiskt och emotionellt främmande varelser. I
denna främmande och onaturliga, fientliga och avvisande miljö, är desorientering
en förutsägbar reaktion, och är den tillräckligt svår kommer den att överväldiga
och negera till och med de undermedvetna, intuitiva och instinktiva band som
binder ihop individen med rasen, jaget med den egna sorten. Isolerade från de
vidare sammanhangen av deras ras långsiktiga intressen och färdriktning, blir
deras handlingskraft, ansträngningar och handlingar avlägsnade från sitt egentliga
användningsområde och syfte, funktion och mening, och reducerade till ett färdriktningslöst och meningslöst kringirrande som ytterst bara kan resultera i negation och förgörelse av det egna jaget och den egna sorten.
Försök att bota denna alienerade desorientering, och det beteende och de värderingar som härrör från den, som grundas på antagandet att den är självisk snarare än självförsakande, vore fruktlösa bemödanden dömda att misslyckas. Bara
med en logik liknande den man använder för att närma sig personer med självmordsliga eller andra självförgörande tendenser kan offren för pluralistisk alienation och desorientering behandlas för att återfå en sund känsla av färdriktning och
mening, och ge dem tillbaka sin rätta identitet och kännedom om sig själva, sin
ras och sin plats i Skapelsen. Utan en sådan känsla och kunskap är de reducerade
till ett eget ensamt universum som av sig självt krymper ihop mot intighet. Ingen
människa är en ensam ö, och de som envisas med att vara det, alla naturlagar till
trots, kommer att finna sin ö sjunkandes under de stigande vågorna i ett främmande hav, och deras ras – den tidigare mäktiga kontinent som de brutit sig loss ifrån
till en arkipelag av oräkneliga små åtskilda öar – kommer att drunkna med dem.
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Enligt den yttersta etiken råder det ingen klyfta mellan intressen som bejakar
det egna jaget och den egna sorten. Den klyfta som påstås existera är en falsk
klyfta grundad på en falsk, kortsiktig, solipsistisk och subjektiv uppfattning om
egenintresse. En person som är trogen sin ras är trogen sig själv, och de som tjänar
sitt eget sanna självintresse tjänar också sitt folkslags främsta intressen. Om deras
ras fortlever, fortlever även allt som de själva är. Om deras ras dör, dör även allt
som de själva är. Om de dödar sin ras dödar de sig själva.
Den dominanta självförsakande blandrasistiska ideologin och etikläran förbjuder beteenden och värderingar som bejakar den egna sorten. De nordeuropéer som
– på grund av den altruist-egalitära propagandans och censurens effektivitet – är
omedvetna om varje legitimt alternativ till den blandrasistiska ståndpunkten, och
accepterar dess klassificering av rasism och släktsskapssympati som omoralisk
och vanhedrande, har få alternativ beträffande sina livs färdriktning att välja
mellan. De är antingen tvungna att entusiastiskt hänge sig själva intellektuellt,
moraliskt, andligt eller emotionellt åt ideologin bakom blandrasismen, det universella broderskapet och kärleken för alla de skilda evolutionära enheterna inom
Hominidae, med dess konsekvenser i form av raslig död och antiskapelse av deras
egen ras, eller – om deras djupt rotade, organiska och naturliga rasestetiska känslor och mottaglighet, frändskap och motviljor, sympatier och antipatier, är för
starka för att medge ett uppriktigt och helhjärtat engagemang för detta rasligt
nedbrytande kampideal – så kan de undermedvetet ”hoppa av”, undvika frågan
som helhet, och – i och med att aktivt motstånd inte tillåts – inlåta sig i det subliminala, samarbetslösa och deltagarlösa icke-engagemangets passiva motstånd.
Båda alternativen är åtskilda och separerade från deras ras intressen och skadar de
naturliga banden mellan jaget och den egna sorten och tillåter ingen raslig lojalitet
eller aktivt beteende till förmån för den egna sorten. Det andra alternativet är de
desorienterade, alienerade och söndrade individernas ståndpunkt, vars natur gör
tillräckligt starkt uppror mot den blandrasistiska etiken för att hindra dem från att
aktivt förråda sin ras intressen, men vars etiska premisser inte ger dem något annat
ideal att stödja. Utan ett högre syfte att tjäna släntrar de igenom livet i en halvhjärtad strävan efter en subjektiv, ansvarslös och ytterst tom, meningslös och
självförsakande hedonism. Ett tredje alternativ – tjänstgöring, deltagande, assistans och engagemang i deras ras gemensamma intressen och ömsesidiga syfte,
förverkligandet av dess levnadsöde, fullbordandet av Skapelsens avsikt och hävdandet av jagets naturliga och organiska band och lojaliteter med den egna sorten,
smidda under oräkneliga generationer av gemensam uppåtledande kamp, alla för
en och en för alla – förvägras dem av den mångrasliga, pluralistiska antinationens
blandrasistiska budord.
Det är ironiskt att nordfolken, den ras som ständigt anklagas för att vara rasistisk så till den grad att rasism kommit att betraktas som ett nästan uteslutande
nordligt fenomen, för närvarande hotas av raslig död och förintelse på grund av
sin brist på rasism, släktskapssympatier och självbejakande etik, och sitt praktiserande av blandrasism, släktskapsantipati och självförnekande etik. Den förhärskande altruist-egalitära definitionen av rasism likställer den med en tro på raslig
överlägsenhet, och det är både fascinerande och lärorikt att denna tro tillskrivs
nordeuropéer så genomgripande men så sällan förknippas med icke-nordeuropéer.
Blotta faktum att denna tro är så intensivt fruktad, förlöjligad, hatad och fördömd
när den hyses av nordeuropéer, men samtidigt pådriven och uppmuntrad bland
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icke-nordeuropéer, vittnar om sanningshalten i det förstnämnda fallet. Nordfolken
har verkligen många skäl att betrakta sig själva som överlägsna, och deras skäl
skulle till och med kunna vara mer objektiva än subjektiva, men tron på överlägsenhet är inte det enda motivet för rasism. Andra folk förefaller ofta vara rasistiska av motsatt anledning – en övertygelse om sin rasliga underlägsenhet.
Den form av rasism som grundar sig på en övertygelse om ens egen ras underlägsenhet är fullkomligt skild beträffande motiv och verkan från den rasism som
grundar sig på en övertygelse om överlägsenhet, och det är mer än bara en aning
missvisande att de delar samma namn. Den rasism som grundar sig på en övertygelse om överlägsenhet är en positiv, upplyftande och hälsosam form av rasism.
Det är kärlekens rasism – kärlek för jaget, för den egna sorten och för de unika
egenskaper, värden, särdrag och kvaliteter ens likar besitter, och den följaktliga
önskan att tjäna, försvara, beskydda, bevara och upphöja den, och trygga dess
frihet, oberoende, separation, integritet, suveränitet, överlevnad, räddning och
levnadsöde. Det är den rasism som tillhör dem som inte har något att vinna av
förhållanden med andra raser – och följaktligen inte något behov eller önskan av
sådana förhållanden – men allt att förlora. Den rasism som grundar sig på en
övertygelse om underlägsenhet är negativ och ohälsosam. Den föder förbittring,
avundsjuka och hat, som får dess bärare att söka förlösa sig själva genom att släpa
ner, besudla och förgöra allt som står dem ovan och utgör orsaken till deras övertygelse om mindervärdighet. Det är den rasism som tillhör dem som har allt att
vinna från förhållanden med andra raser – och därför eftersträvar och önskar
sådana förhållanden – och inget att förlora, ty de har inget att rädda, bevara och
beskydda. Den rasism som grundar sig på en övertygelse om överlägsenhet står
ovan hat, och kan inte förstå den nedbrytande illvilja och det hat som präglar den
rasism som grundar sig på underlägsenhet (och är försvarslös mot det som den
inte kan förstå), men ändå går de två under samma namn, som om kärlek och hat
vore ett och samma, och däri ligger en tragedi av villfarelser.
Blotta faktum att så många icke-nordbor invandrat till de nya och gamla hemländer, som bebotts, skapats och byggts av den nordliga rasen, i sådana överväldigande antal (en störtflod som utvecklas till en ocean då den inte visar något tecken
på att avta) medan de överger och undviker de länder som bebos och styrs av
deras egen sort, utgör vittnesbörd om en outtalad men underförstådd övertygelse
från deras sida beträffande nordfolkens överlägsenhet och om en följdriktig önskan att förena sig med dem. (Ett förhållande som Nord bör söka undvika, i synnerhet eftersom förhållandet – eftersom Nord inte har något behov av det – med
största säkerhet skulle vara parasitärt och skadligt avseende Nords yttersta intressen.) Om icke-nordbor hade trott att de var överlägsna och att nordeuropéer inte
var överlägsna, eller att de i själva verket var underlägsna, eller till och med –
såsom ofta antyds – ondskefulla,6 måste man i så fall undra varför de så ivrigt sökt
6

Denna antydan om ondska är särskilt orättvis i ljuset av det enormt oproportionella rasliga
förhållandet mellan offer och förövare beträffande rasgränsöverskridande våldsbrott, i vilka
nordfolken så mycket oftare är den utsatta parten än den utsättande, att intrycket av överdrift
nästan är oundvikligt i varje sanningsenligt sammanhang. Komplett och uttömmande statistik
beträffande rasgränsöverskridande brottslighet, som skulle tendera att sporra nordeuropeiska
försvarsåtgärder och motstånd mot blandrasism, undertrycks svekfullt, eller sammanställs aldrig,
av en regering som föresatt sig att främja blandrasism, och de spillror av information som offentliggörs tillhandahåller en långt ifrån fullständig bild, men tolkning, kombination, extrapolering och
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och söker leva i de länder som bebos och skapats av nordbor och penetrerar nordfolkens väsen för att förena sig med det och bli en del av det (en process som
förstör det), snarare än att vara oberoende och separerade från det, fullständiga i
sig själva, med suverän kontroll över sin egen kultur, sitt land och levnadsöde.
När nordeuropéer invandrade och utbredde sig över nytt territorium gjorde de det
för att skapa nya hemländer för sin ras, inte för att förena sig, beblanda sig eller
assimilera sig med, eller bli en del av ett främmande land, folk, ras eller kultur.
Där det fanns ursprungliga icke-nordliga invånare blev de (urinvånarna) antingen
fördrivna från landet, eller – om de var för talrika – reducerade till en servil samhällsklass, och deras kultur undertrycktes. Ej heller kan man idag se ett flöde av
nordeuropeisk invandring in i icke-nordliga områden, varken vad gäller olika
länder eller olika regioner eller grannskap inom samma land, utan helt tvärt om –
icke-nordlig invandring förföljer nordbor medan nordlig invandring flyr från ickenordbor. När det gäller frågan om vilka raser som betraktas som överlägsna – och
önskvärda att leva bland, korsa sig och förena sig med – har både nordbor och
icke-nordbor sedan länge ”röstat med fötterna”. De senares rörelseriktning har
varit mot de förstnämnda, medan de förstnämndas rörelseriktning – och underförstådda röst – varit bort från de sistnämnda. Olyckligtvis är detta det enda slags
röst – de facto snarare än de jure – som nordeuropéer tillåtits utöva mot blandrasism, i och med att öppet motstånd mot dess läror skulle kränka den altruistegalitära moralen som – konstlad och onaturlig som den är – är den enda form av
moral de medger.
Den icke-europeiska invasionen eller immigrationen till de äldre nordeuropeiska hemländerna i norra Europa ägde inte rum i betydande antal – utom beträffande judar (som huvudsakligen är av armenid rastyp med ursprung i sydvästra Asien
i närheten av östra Anatolien och Levanten) – förrän efter andra världskriget.
(Sverige invaderades inte i betydande antal förrän efter 1965.) Den ickenordeuropeiska invasionen av det nyligen utvecklade nordeuropeiska hemlandet i
Nordamerika – underlättad av släpphänta immigrationslagar och släpphänt upprätthållande av dessa, i kombination med moralisk avväpning och en allt annat än
analys av de siffror och procenttal beträffande rasgränsöverskridande brottslighet som finns
tillgängliga kan tillhandahålla ett någorlunda – om än inofficiellt – perspektiv på situationen. Fram
tills det att fullständig officiell statistik i ämnet tillhandahålls, något som vore osannolikt – eller
opålitligt – om inte en större förändring skulle inträffa, kommer vi att få förlita oss på sådana
sammanställningar. Under sådana förhållanden – och med dessa förbehåll – kan det uppskattas
med någorlunda god precision att under det senaste årtiondet har omkring trettio gånger så många
nordeuropéer mördats av kongoider som antalet kongoider som mördats av nordeuropéer i Förenta
staterna, ett förhållande av trettio mot ett. (Till exempel mördades under 1980 fler nordeuropéer av
kongoider än det totala antalet kongoider som mördades av vita – för det mesta av lynchpöblar –
under de hela sex årtionden den så kallade ”Jim Crow”-eran varade i den amerikanska Södern.)
Till och med mer oproportionerligt är att ungefär 150 nordeuropeiska kvinnor våldtogs av kongoider för varje kongoid kvinna som våldtogs av en nordeuropé. Eftersom det finns uppskattningsvis
sex gånger så många nordeuropéer i Förenta staterna som kongoider, indikerar dessa siffror att
proportionerna beträffande rasgränsöverskridande mord och våldtäkter bland kongoider är 180
respektive 900 gånger större än motsvarande proportioner bland nordeuropéer – siffror som
konsolideras av den motsvarande höga våldsbrottsnivån som invandrade kongoida samhällsskikt
uppvisar i Europa – men ändå förmedlar medias och den akademiska världens antinordeuropeiska
snedvridning – i deras önskan att porträttera nordfolken som en ondskefull missdådare som borde
erkänna sin skuld och söka förlåtelse genom att acceptera icke-existens – det helt motsatta intrycket.
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fullt utvecklad känsla av nationell identitet, syfte och färdriktning – började tre
kvarts sekel tidigare.
Före 1880 var den icke-nordeuropeiska europida invandringen till den Nya
världen begränsad till Karibien, Central- och Sydamerika. Det ska hållas i minnet
att dessa regioner ursprungligen ansågs vara mycket rikare och mer lovande än
Nordamerika. (Eftersom de inhyste mer än 95 procent av den indianska befolkningen, torde det förefalla som om indianerna instämde i denna bedömning.)
Dessa var de delar av de amerikanska kontinenterna som utvecklats av sydeuropéer – främst mediterranider – som ett nytt rasligt hemland för deras sort. Fram till
1880 bestod den europida invandringen till Nordamerika nästan uteslutande av
nordeuropéer. Det enda övriga elementet i inflödet bestod av kongoida slavar som
skeppats till den Nya världen mot sin vilja och sålts som lösegendom. De betraktades i stort sett på samma sätt som hästar – som ett undermänskligt slags kreatursbesättning avsett användas för kroppsarbete – och importerades i enlighet
därmed under liknande förhållanden och behandling, och av samma anledning och
syfte som hästar. När den Nya världens nordeuropéer upphörde att betrakta kongoiderna på samma sätt som de betraktade hästarna, och började betrakta dem som
människor, slutade de att importera dem och började se sin existerande kongoida
befolkning som ett moraliskt dilemma.
Den kongoida slavhandeln började på morernas och portugisernas tid före Columbus upptäckt av den Nya världen, och spanjorerna hämtade de första kongoida
slavarna till Amerika för att arbeta på deras karibiska kolonier i de utrotade karibiska indianernas ställe. Under de följande tre århundradena dirigerades omkring
95 procent av den kongoida slavhandeln till Central- och Sydamerika och till den
karibiska övärlden. De återstående fem procenten importerades av de sydliga
engelska kolonierna (senare staterna) i Nordamerika, där det långsiktiga hot de
utgjorde mot nordfolkens rasliga integritet, säkerhet och välbefinnande i deras nya
hemland maskerades av deras servila status och primitivism, som ledde till att de
betraktades med förakt och bedömdes som ett omöjligt hot mot nordliga intressen.
(I själva verket förekom det en omedelbar och varaktig skadlig verkan på de
nordeuropeiska småböndernas och arbetarnas intressen, vilka tvingades konkurrera med slavarbetskraft. Ur den tidsperiodens synvinkel kunde ingen föreställa sig
den situation som råder idag som ett oavsiktligt arv från den tidens handlingar.)
Med en befolkning som i praktiken begränsats till nordeuropéer och kongoida
slavar – och med de senare ej beviljade rösträtt – var Förenta staternas väljarkår
fram till 1860 sammansatt av nästan enbart (till mer än 95 procent) nordeuropéer.
Efter inbördeskriget gavs de forna kongoida slavarna frihet och rösträtt, men
existerade i betydande antal bara i sydstaterna där tillämpningen av vit överhöghet
effektivt begränsade utövandet av deras nyligen beviljade rättigheter.
Efter 1880, när utvecklingen av Förenta staterna i all väsentlighet fullbordats
från kust till kust och fullkomligt säkrats, började icke-nordeuropéernas invasion
av de urbana områdena i nordöst. Invasionens huvudkomponenter bestod av
armenida ashkenaziska judar från Östeuropa och mediterranider från södra Europa, men i takt med att årtiondena förflöt slöt många fler icke-nordliga element upp
i inflödet för att lämna sitt bidrag till omvandlingen av Amerika från ett homogent
nytt nordeuropeiskt rasligt hemland till en heterogen, mångraslig, pluralistisk
antination som ingen ras skulle kunna kalla sin egen, förfoga suveränt över, ära
och älska. Vid 1880 var Sydamerika, som hade utvecklats som ett nytt rasligt
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hemland för sydeuropéer, betydligt mindre attraktivt än Nordamerika – den kontinent som utvecklats och befolkats av nordeuropéer – och de lade om kursen för
sitt immigrationsflöde norröver, till – eller mot – nordfolkens nya hemland, så att
det blev till en invasion, om än en bedrägligt fridfull sådan, snarare än en migration, och de gjorde anspråk på hela den nordamerikanska kontinenten för sin
bosättning, inte bara de vidsträckta vidderna söder om Rio Grande, i en förflyttning jämförbar med en invasion av norra Europa av sydeuropéer, även om den
inte vidkändes som detta. De var inte nöjda med vad de hade åstadkommit med
sin halva av de amerikanska kontinenterna (i själva verket mer än halva) och
framförde nu anspråk på den nordeuropeiska delen, och på allt som nordfolken
skapat och byggt, och förnekade därmed Nord varje rätt till ett eget homogent
hemland.
Sedan 1950 har själva ”Latinamerika” – snarare än Sydeuropa – utgjort Förenta
staternas icke-nordliga invadörers huvudsakliga källa i och med att ättlingarna till
dem som misslyckats bygga upp ett blomstrande hemland där skyndade sig att
förena sig i den syndaflod som överväldigar det forna nordliga hemlandet. Asiens
obegränsade folkmassor har adderat sina antal till denna stigande regnflod som
snabbt omvandlar den rasliga karaktären och sammansättningen hos den amerikanska befolkningen, eftersom den amerikanska antinationens blandrasistiska
immigrationslagar tillåter inträdet av över en halv miljon legala icke-nordliga
invadörer om året. Ändå ställs till och med denna störtflod av legala invadörer i
skuggan av tidvattenvågen av illegala invadörer i och med att Amerikas moraliskt
vilseledda och förlamade nordeuropéer sjunker ner i raslig glömska och misslyckas med att praktisera den kunskap som deras förfäder med holländskt ursprung
sannerligen hade – att man inte kan hejda en ocean med ett hönsnätsstaket.
Mellan 1880 och 1980 föll den nordeuropeiska andelen av den amerikanska befolkningen från över 85 procent till under 61 procent. (År 1970 var den ungefär 66
procent.) Vid 1976 – året för firandet av Amerikas tvåhundraårsjubileum – var
majoriteten av de barn som föddes i Förenta staterna icke-nordeuropeiska. Denna
ovidtalade och onämnbara händelse markerade en kataklysmisk tillbakagång i
nordfolkens levnadsvillkor, som förebådar ont inför deras framtid. Vid mitten av
1990-talet, eller tidigare om rådande immigrationstrender fortsätter, kommer en
majoritet av den amerikanska befolkningen under trettio års ålder att vara ickenordbor, liksom de flesta nya röstberättigade. Denna chockerande statistik speglas
i den lika chockerande statistiken för raslig omvandling som äger rum i Storbritannien, Nederländerna, Sverige och andra nordeuropeiska länder, och som i
själva verket är mer chockerande i bemärkelsen att homogena nordeuropeiska
befolkningar av en sådan historisk ståndaktighet nu håller på att fullständigt omvandlas så drastiskt och hastigt. I perspektiv av de långsträckta tidsåldrar under
vilka dessa homogena befolkningar existerat utan kränkning eller raslig utmaning,
förefaller de rådande förändringarna äga rum nästan inom loppet av ett ögonblick.
Sådana är effekterna av den falska blandrasistiska ideologi mot vilken den nordlige mannen står moraliskt avväpnad och oförmögen att göra motstånd, och sådan
är den yttersta etikens makt.
Krisen står för dörren. Avgörandets tid har fallit på oss och kan inte fördröjas
utan risk att händelsernas gång fattar beslutet åt oss. Krisen kommer att avgöras,
och beslutet kommer att fattas, grundat på den yttersta etikens frågor och ämnen.
Att vara eller inte vara, det är etikens yttersta fråga och den fråga, ingenting mind-
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re, som nordfolken nu står inför. Den altruist-egalitära, skapelseupplösande, kontraevolutionära, blandrasistiska och självförsakande etikens falska, självmordsmässiga och självförgörande premisser måste exponeras för vad de är, ryckas upp
med rötterna och förkastas.
Det måste komma att vidkännas att de extremt självförsakande handlingar som
de nordeuropéer som stödjer och bistår den icke-nordliga invasionen av nordliga
länder företar, är den moraliska motsvarigheten till rasblandning och raskorsning
med de följaktliga konsekvenserna i form av nordfolkens rasliga död, inklusive
allt de varit, är och har potentialen att vara, ty det långsiktiga resultatet och syftet
med att ta in icke-nordbor i landet, samhället och det väsen som tillhör Nord,
måste förutsättas vara den slutgiltiga uppblandningen och utplåningen av den
nordliga rasen. De nordbor som främjar och sponsrar icke-nordbornas invasion av
Nord – antingen det handlar om föräldralösa barn, krigshustrur, rasligt korsade
barn eller utökade familjer – nedbringar försvagning, förgörelse och icke-existens
– raslig död – över sin ras, dess egenskaper och dess estetiska ideal, och måste
betraktas som evolutionärt defekta och sjukliga förrädare av sin sort, och som
kontraevolutionära förgörare av Skapelsens verk.
Krafterna av patos, raslig sjukdom, ohälsa och strävan efter icke-existens, är
djupt rotade i vår kultur. Blandrasistisk propaganda och indoktrinering – grundade
på principen att de som får höra något tillräckligt ofta och länge nog kommer att
börja tro på det förutsatt att exponering för en motsatt ståndpunkt förhindras – har
varit tragiskt framgångsrika. Återupprättandet av etos – raslig hälsa och friskhet –
kommer att kräva en moralisk, andlig och intellektuell revolution under Skapelsens och den yttersta etikens sanningars vägledning. Inskränkningarna från främmande, skapelseupplösande, kontraevolutionära och blandrasistiska religioner av
levantinskt ursprung kan komma att förhindra ansträngningar att mobilisera särskilda element av nordfolken i kampen för raslig överlevnad och räddning, men
tiden rinner nu ifrån Nord som inte längre kan unna sig att invänta dem som inte
bryr sig om huruvida Nord fortlever eller dör. För varje år som går blir vår ras
situation allt mer försämrad, dess belägenhet allt mer desperat, dess hopp allt
dunklare och dess framtidsutsikter bistrare i takt med att förlusterna stiger och
offren för blandrasliga avhopp, korsning och försvagning blir allt fler. För varje år
som går kommer uppgiften av rasligt bevarande och räddning – verkställandet av
frigörelse, separation, oberoende och suveränitet – att bli svårare, och de nödvändiga åtgärderna för dess förverkligande mer drastiska och bistra.
Situationen – och de erforderliga åtgärderna för ett återställande – kan komma
att bli så svår att nordeuropéer, åtminstone under den tid kampen varar, kan bli
tvungna att begränsa sin personliga frihet för att uppnå sin ras frigörelse. Thomas
Jefferson var plågsamt medveten om att varje ny kongoid slav som importerades
till landet gjorde lösningen på de rasliga problemen, och säkerställandet av Nordamerika som ett nytt nordeuropeiskt hemland, så mycket svårare. (På samma sätt
gör ankomsten idag av varje ny icke-nordeuropeisk invandrare – antingen det
handlar om en asiat, afrikan, latinamerikan eller någon rasblandad kombination –
återupprättandet av nordligt oberoende, och infriandet av nordlig överlevnad, så
mycket svårare.) Likaledes har varje ny icke-nordlig invasionsvåg sedan 1880 fört
oss längre bort från denna dröm och målsättning som ledarna före inbördeskriget
närde, från James Monroe, Madison Jackson, Marshall och Henry Clay till John
Tyler, Webster, Douglas, Lincoln och Francis Scott Key. Nordamerika var ämnat
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att bli ett nytt England, ett nytt Skottland, ett nytt Holland och ett nytt Sverige –
ett nytt nordeuropeiskt hemland – men håller nu på att omvandlas till en kombination av Brasilien, Mexiko, Haiti, Indien, Kina, Korea, Vietnam, Nigeria och
Mellanöstern, utan något nordligt hemland i den Nya världen och med själva det
nordliga hemlandet i den Gamla världen utsatt för invasion och de tidiga våndorna
av en liknande metamorfos.
Den icke-nordliga världen strömmar med sina obegränsade folkmassor (över
90 procent av jordens befolkning), dominanta genetiska anlag och höga födelsetal,
nu in i den nordliga världen med dess högst begränsade befolkningsstorlekar,
recessiva och sårbara genetiska anlag och kvaliteter och födelsetal under reproduktionsnivån. Icke-nordbor undantränger och ersätter nordfolken i deras egna
hemländer, och genom sin blotta närvaro demoraliserar de Nord rasligt och hämmar skapelsen av nya nordliga generationer. Nordfolken står nu inför en demografisk nödsituation som är mer destruktiv för dess existens än vilken upptänklig
nukleär förintelse som helst. Om den inte upphävs kommer nordfolken att upphöra att existera. Situationens upphävande beror på den yttersta etiken. Felaktig etik
har ställt oss ansikte mot ansikte med utplåning. Vi ser nu vår rasliga död i vitögat. Bara en korrekt yttersta etik kan rädda oss.
Det första steget är enkelt – vi måste sluta förlora innan vi kan börja vinna. Vi
måste sluta tjäna andra rasers intressen, sluta kämpa för, försvara, hjälpa och
gynna andra raser, och sluta bistå dem i deras invasion av våra hemländer och i
berövandet och ersättandet av vår ras. Vi måste börja tjäna vår egen ras intressen,
börja kämpa för, försvara, bistå och gynna vår egen ras, och hjälpa vår ras att
motstå invasionen och stöta bort och avvisa dem som söker beröva den allt den
har och allt den är – dess blotta existens. Nordfolken skapades och utvecklades i
en homogen och enraslig omgivning, åtskilda från alla andra raser. Detta är den
enda sunda och hälsosamma omgivningen för nordfolken – tolerant mot dess
överlevnad och gynnsam för dess fortsatta utveckling och uppstigande. En mångraslig omgivning är orsaken till nordfolkens rasliga död.7
En gång i tiden, för inte så länge sedan i en värld av snabba demografiska rörelser, hade benämningen amerikan en raslig bibetydelse och innebörd. Den identifierades med en härdad, okonstlad och oförbehållsam nordisk typ. På den tiden
hade Amerika en raslig identitet och framtoning – en nordisk sådan – och det
betraktades som det nya nordeuropeiska hemlandet, fullt av hopp och löften, där
äventyrslystna själar kunde finna sina ansträngningar belönade och få sina drömmar att gå i uppfyllelse. Invasionen av armenider och mediterranider efter 1880
förändrade inte denna framtoning omedelbart, men i takt med att deras antal ökade och infiltrationen av nyckelposter bredde ut sig, växte deras makt och inflytan7

Ett mångrasligt samhälle är inte bara en högst osund och ohälsosam omgivning för nordfolken,
då det leder till deras utplåning, utan av samma anledning även ett högst onaturligt och ovanligt
tillstånd. Mångrasliga samhällen tenderar ha en förhållandevis kort varaktighet för den nordliga
rasen, då de utgör det tillfälliga övergångssamhället eller det destruktiva mellansteget mellan dess
långa historia av tidigare existens i ett avskilt enrasligt samhälle, och dess icke-existens – på grund
av raskorsning och genetisk översvämning – i det hybridiserade samhälle som följer. Fiktiva alster
som förlänger rådande mångrasliga förhållanden in i framtiden eller det förflutna framstår därför
som orimliga utifrån sina blotta grundantaganden, ty om nordeuropéer hade varit begränsade till
mångrasliga samhällen i det förflutna så skulle de inte existera idag, och om rådande blandrasliga
trender fortsätter kommer de inte att existera i framtiden. De icke-nordliga antiprometeuska
raserna som i så fall skulle ärva jorden skulle vara högst osannolika att färdas till stjärnorna.
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de samtidigt som nordeuropéernas avtog. Detta var fallet i synnerhet inom kommunikationsmedia och underhållningsindustrin, som båda är högst märkbara och
utövar stort inflytande på formandet av nationens framtoning. Det är nu vanligt att
den ”genomsnittliga amerikanen” eller ”typiska amerikanska familjen” representeras av armenider, och i mindre utsträckning av mediterranider. Chikaner och
mongoler har ökat så pass i antal och synbarhet de senaste två årtiondena att de,
tillsammans med kongoider, har blivit en framträdande del av Amerikas rasliga
identitet, även om de inte porträtteras som ”typiska” fullt så ofta. Denna identitet
har i själva verket blivit antitesen till och förnekandet av varje raslig identitet, en
antiidentitet som är representativ för antinationens tillfälliga mångrasliga övergångssamhälle, och en process av raslig omvandling under vilken nordfolken
ersätts av andra folkslag. Medan denna process av förintelse av nordfolken och
omvandling till ett icke-nordligt hybridiserat samhälle pågår, identifieras Amerika
givetvis inte längre som ett nordeuropeiskt rasligt hemland, och den nordliga
rasen har fått sin ställning degraderad till att betraktas som bara en ras bland
många, utan någon egen unik eller separat identitet eller levnadsöde. Amerika
förlorar snabbt sin nordiska framtoning i världen.8 1920-talets immigrationsrefo r8

Ett exempel på medias porträttering av armenider som typiska amerikaner var omslaget till
U.S.
News and World Report den 3 juni 1985. Det bar rubriken ”Den ’nya och förbättrade’ amerikanske
mannen” och avbildade en armenid man som höll sin son. När författaren av denna bok – en elfte
generationens amerikan – informerade en iranier att han (författaren) var amerikan, blev iraniern
uppriktigt förvånad och tvivlande, och berättade för författaren att han inte såg ut som en amerikan
utan som en europé (och skyndade sig att tillägga att detta var en komplimang). Man behöver
knappast fråga sig vad världen nu väntar sig att amerikaner ska se ut som om inte som européer.
Kanske kan man få ett uppslag från en europeisk publikation som beskriver en grupp ”amerikanska” soldater som deltar i manövrer i Västtyskland som ”en präktig blandning av härkomster, med
ursprung i den djupaste Södern – en svart, en vit – Filippinerna, Sydostasien och Centralamerika,
alla i samma lilla infanterifordon, och de verkade högst sammansvetsade.” NATO's Sixteen Nations, volym 29, nummer 5 (sept/okt 1984) s. 104. Om alla soldaterna hade haft samma rasliga
bakgrund skulle deras sammansvetsning ha tagits för given och skulle inte ha behövt nämnas,
vilket var nödvändigt i detta fall för att råda bot på läsekretsens misstänksamhet och tvivel.
Européernas rasliga framtoning lider olyckligtvis även den av en liknande process som understöds
av TV-reportage som visar hur London, Paris, Amsterdam och andra nordvästeuropeiska städer
myllrar av asiater, afrikaner och åtskilliga andra rasligt främmande typer av varje slag. I Förenta
staterna har blandrasism uppnått en sådan högdragen dominans att vi nu får höra att motstånd mot
den icke-nordliga invandringen är ”oamerikanskt”, så att ”amerikanism” omdefinieras – tillsammans med Amerikas rasliga framtoning – i enlighet med antinordeuropeiska blandrasistiska
värderingar. Det måste förmodas utifrån detta resonemang att motstånd mot icke-nordlig invandring även är okanadensiskt, oaustraliskt, obrittiskt, oholländskt, otyskt och osvenskt lika väl,
eftersom dessa länder också tar emot – utan att tolerera motstånd – horder av rasligt främmande
invadörer av skilda antal och slag. Faktum är att motstånd mot raslig död – och hävdande av
rasliga intressen – betraktas som unikt onordeuropeiskt. I Japan betraktas det inte som ojapanskt
att motsätta sig invandring av främmande raser. Japan beviljar inga icke-japaner medborgarskap.
Till och med närbesläktade medlemmar av den palaemongoliska rasen, som vietnameserna,
avvisas. Och det samma gäller beträffande vietnameserna, som också avvisar rasliga främlingar,
inklusive den hybrida avkomman till vietnamesiska mödrar och amerikanska fäder av allehanda
raser. Koreanernas – i själva verket nästan alla andra folkslags – attityd är snarlik. Detta är när allt
kommer omkring bara naturligt, normalt, friskt och nödvändigt i överensstämmelse med rasistiska,
självbejakande och skapelsebejakande etik – evolutionens etik. Bara nordeuropéer förväntas
handla mot sitt folkslags intressen och acceptera rasliga främlingar i sina hemländer, vilket illustrerar den rådande dubbelmoralen avseende rasligt beteende och etik. (År 1979 reagerade iranierna våldsamt mot närvaron av några få tusen amerikaner i deras land, trots att det fanns hundra
gånger fler iranier i Amerika än amerikaner i Iran.) Nordfolkens hemländer förväntas välkomna
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mer var ett försök av nordeuropeiska amerikaner (som på den tiden – innan de
hade hjärntvättats med blandrasism – fortfarande var benägna att lustigt nog
betrakta sig själva som de enda sanna amerikanerna) att trygga Amerika som det
nya nordeuropeiska rasliga hemlandet, reserverat för den nordliga rasen som
skapade och byggde landet och som det riktigt och rättmätigt tillhörde som deras
bördsrätt. Men det var redan för sent för sådana halvmesyrer. De icke-nordbor
som redan hade anlänt under de tidigare massiva invasionsvågor som föranlett
dessa krisreformer, påbörjade i samma ögonblick sin stora frammarsch avseende
samhällsställning, makt och inflytande, och betraktade med rätta dessa reformer
som ett hinder för sina intressen, mål och planer, och tog sikte på att upphäva
dem. År 1965 avskaffades dessa pronordeuropeiska immigrationsreformer av den
blandrasistiska antinordeuropeiska Reformerade immigrationsstadgan från samma
år, vilken åter öppnade dammluckorna för nya tidvattenvågor av icke-nordliga
invadörer och förvärrade den rådande demografiska nödsituationen avsevärt.
Enligt antinationens blandrasistiska vision är Amerika ett land skapat av och
för jordens alla hominida raser, och som nu befinner sig i det tillfälliga övergångsstadiet känt som det mångrasliga samhället, blandrasismens ”stora experiment”, som kommer att upphöra när de många raserna blir till en, eller – mer
korrekt – när den nordliga rasen upphör att existera, eftersom dess förintande
förefaller vara det primära målet och motivet. Det mångrasliga samhällets destruktiva vågstycke har fått sin egen logik, moral och slagkraft, understött av
oräkneliga abstrakta teorier – och oavsett hur onaturligt, konstlat, godtyckligt och
verklighetsfrånvänt det än är, så är de flesta nordeuropéer inte medvetna om något
annat. Genom att göra anspråk på Amerika (och nu norra Europa) som ett hemland för alla blir Amerika till ett hemland för ingen, tillhörandes ingen, eftersom
ett verkligt hemland inte kan besittas, ägas eller delas i samförstånd av olika raser
och uppmuntra icke-nordliga invandrare, till och med söka, rekrytera och bistå dem i deras invasion av Nord. Förenta staterna sökte och söker få tag i den rasblandade avkomman från de rasligt
vettlösa krigen i Korea och Vietnam. Landet gick så långt som att stjäla vietnamesiska föräldralösa
barn – av oblandad, fullkomligt vietnamesisk härkomst – bort från sitt land och sin ras under de
sista dagarna av dess tragiska engagemang där. Mentaliteten hos de nordbor som deltar i denna
rasligt självförgörande aktivitet, varav många motiverats av förmenta kristna läror, är själva
essensen i strävandet efter icke-existens och raslig död.
Ett isolerat område där namnet ”amerikan” fortfarande förmedlar en nordisk raslig sinnebild är i
branschen för modellagenturer och fotografer. Enligt deras terminologi är den ”helylleamerikanska
tjej-looken” och den ”kaliforniska tjej-looken” båda förknippade med en nordisk rastyp – frisk,
fräsch, strålande, hälsosam och i det sistnämnda fallet med en gyllene solbränna. Denna ”look” är
givetvis inte grundad på innehavet av amerikanskt medborgarskap, utan på det rena nordiska arvet
och existerar därhelst det finns nordbor, både i Australien, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,
Amerika och de nordeuropeiska länderna själva, platsen för deras tillkomst. Vinnaren av 1983 års
miss universumtävling – från Nya Zeeland – och de närmaste konkurrenterna från Förenta staterna
(Kalifornien), England och Irland, och 1984 års vinnare – från Sverige – och hennes närmaste
konkurrent – från Sydafrika – var alla av samma nordiska rastyp, och såg ut som om de kunde ha
kommit från samma lilla, homogena, närbesläktade stam eller storfamilj snarare än från fyra vitt
åtskilda platser på jorden. För tolv generationer sedan befann sig givetvis deras förfäder i varandras omedelbara närhet i nordvästra Europa, och hade varit nära varandra under miljoner av
generationer under deras gångna gemensamma evolution och skapelse, som de förhoppningsvis
kommer att dela under kommande generationer av nordlig raslig evolution. (Olyckligtvis fanns det
ingen holländsk representation i 1984 års skådespel, då Miss Holland det året tillhörde en ickeeuropeisk ras och representerade de icke-nordeuropéer som befann sig i det urgamla nordiska
hemlandet.)

DEN YTTERSTA ETIKEN

27

mer än ett hem kan tas i anspråk och bebos av olika familjer och fortfarande vara
ett riktigt hem. I vad som en gång var deras oomtvistade nordamerikanska hem
kunde man höra fagra nordiska röster sjunga ”Amerika the Beautiful” och ”The
Maple Leaf Forever”. Men nu har annorlunda varelser, med annorlunda röster och
andra musikaliska preferenser ockuperat hemmet, och deras musik dominerar.
Nordiska lovsånger klingar ihåligt och tomt i en omgivning av en allt mer ickenordisk befolkning inför vilken de är andligt och emotionellt främmande.
Nordfolkens dröm var att bygga ett nytt nordeuropeiskt hemland i Nordamerika. Men drömhuset som den nordlige mannen byggt har invaderats av termiter
som gör anspråk på det som sitt eget och underminerar och uppslukar det, får det
att rasa samman över dess byggare, krossa honom och bli orsaken till hans undergång. Därefter kommer en stor termitstack att resa sig i dess ställe, ty den hybridiserade antination vi närmar oss kommer att påminna lika mycket om den sanna
nation nordfolken skapat som en termitstack av lera påminner om Nords drömhus.
Olyckligtvis slutar inte jämförelsen där. Det övergående ”mångrasliga samhället”
är bara ett annat namn för den pluralistiska antinationen. Ett av problemen med ett
mångrasligt samhälle är att definiera de uttryck det bör använda för att beskriva,
identifiera eller klassificera sin heterogena samling invånare. Ett homogent, enrasligt samhälle – såsom Amerika och länderna i norra Europa en gång var –
beskrev sig självt och sina invånare i rasliga termer, eller i termer med en stark
raslig innebörd, i och med att dess nationella namn ofta förmedlade en bestämd
raslig innebörd i sig självt. Exempel inkluderar den engelska nationen eller folket
och den svenska nationen eller folket. Uttrycken engelsk och svensk förmedlade
en bestämd raslig sinnebild av en nordisk typ. Amerika hade blivit bosatt av element från alla nordeuropeiska länder, och trots att de var centrerade kring det mest
talrika och dominanta engelska elementet – och blev angliserade till den grad att
Martin Van Buren, Cornelius Vanderbilt och Theodore och Franklin Roosevelt,
alla med ursprung i den holländska kolonin New York, inte kunde särskiljas från
sina medamerikaner av engelskt ursprung – kunde de inte med rätta kallas för en
engelsk nation eller folk. Men amerikaner var ett nordeuropeiskt folk, och Amerika var en nation av nordeuropéer, enkelt åtskilda genom ras och kultur från Sydeuropas nationer och deras kolonier, och denna rasliga identitet erkändes och
accepterades.
Men en heterogen, mångraslig antination – såsom Amerika blivit och norra Europas nationer håller på att bli – kan inte klassificera sig själv eller sina invånare i
rasliga termer. Den förnekar och avvisar raslig identitet. (Till och med efter att
övergångsstadiet är fullbordat och det mångrasliga samhället ersatts av ett hybridiserat samhälle, skulle den följaktliga befolkningen vara så rasblandad, instabil
och obestämd att ingen definierbar och klassificerbar raslig identitet vore möjlig
förrän blandningen blivit grundligt homogeniserad av ytterligare århundraden av
konstant korsning.) Hur norra Europas nyblivna antinationer ska komma att definiera eller klassificera sig själva eller sina invånare har ännu inte avslöjats, men
den amerikanska mångrasliga antinationen har funnit en beteckning, definition
och klassificering som kan tillämpas på alla dess invånare tillsammans och förena
dem – åtminstone i ord – tillräckligt för att duga under övergångsstadiet till framtidens fullständigt beblandade samhälle. Amerikaner är ”invandrare”, och, får vi
höra, ”Amerika är, och har alltid varit, en nation av invandrare”.
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Invandrare är givetvis en väldigt vid klassificering, men den är tvungen att vara
det för att kunna omfatta jordens alla raser som har ”invandrat” eller flyttat till,
eller invaderat, det forna nordeuropeiska hemlandet i Amerika. Varje hominid (i
själva verket varje levande organism) är kapabel att vara invandrare. Homo erectus – eller hans föregångares – omfattande migrationer eller ”invandring” med
början för omkring 1,5 miljoner år sedan, skapade såsom antytts av hans vitt
spridda fossila lämningar, en vidsträckt geografisk separation mellan olika hominida populationer, vilket möjliggjorde processen av evolutionär divergens som
skapade biologisk separation och olika raser, arter och släkten. Invandring separerade raserna, som just påbörjat sin utveckling mot egna arter, och bistod dem i
deras vidare utveckling och emergens i fullt förverkligade och olika evolutionära
enheter. Genom att separera de potentiella raserna geografiskt, tillhandahöll invandring de nödvändiga förhållanden av isolering som gjorde evolution och skapandet av raser genom kladogenesis – den separerande och förgrenande skapelsen
av nya livsformer – möjlig. Nordfolken skulle aldrig ha existerat utan separation
(och kommer inte att existera i framtiden utan separation) och har därför invandringen och invandrarna att tacka för sin existens, vilka försåg dem med separation
eller isolering från andra raser, den förutsättning de behövde för att utvecklas och
fortfarande behöver för att överleva. (Raslig separation är för nordfolken vad
vatten är för fisken. De skapades i det och kan inte fortsätta att leva utanför det
eller utan det. Avsaknaden av det betyder säker död. Den enda skillnaden ligger i
processens tillfälliga varaktighet.)
Dessa tidiga folkslags förflyttningar eller migrationer var en proevolutionär,
konstruktiv och rasligt kreativ form av invandring som separerade och isolerade
de divergerande raserna geografiskt för att tillåta deras fulla utveckling och förverkligande. Men det senaste århundradets invandring som hävdas, försvaras och
främjas av de blandrasistiska antinationerna – invasionen av de nordliga hemländerna av icke-nordbor – är en fullkomligt annorlunda form av invandring, både
vad gäller riktning och verkan. Det är en kontraevolutionär, rasligt destruktiv och
raserande form av invandring, som korsar raserna, omintetgör Skapelsens arbete
och upphäver ansträngningarna och resultaten av tusentals generationer av divergerande evolution. Denna sentida skapelseupplösande invandring skulle förstöra
allt som skapats och möjliggjorts – inklusive den nordliga rasen och alla dess
egenskaper och kvaliteter – av de tidiga stora kreativa invandringarna.
Uttrycket invandrare är en sådan bred klassificering att den betyder väldigt lite.
I själva verket betyder det bara att individerna eller grupperna det hänvisar till –
eller deras förfäder – inte är infödda eller ursprungliga inom det territorium de för
närvarande befolkar, vilket betyder att deras rastyp inte skapades där eller utvecklades där. Men detta förhållande gäller inte bara för Amerikas invånare, utan
även för de nordiska invånarna i England, Norge, Danmark, Holland och Tyskland. (Islands befolkning är inte infödd – det vill säga att den inte utvecklades där
– men den är ursprunglig, då de var de första eller ursprungliga invånarna.) De
utvecklades och skapades inte inom de respektive territorier de nu befolkar, även
om de har vistats där så mycket som åtskilliga årtusenden längre än nordfolken
befolkat Nordamerika. Peninsulärnordbornas (den typ av nordbor som nu uppehåller sig, med få undantag, i alla ovan nämnda länder) äldsta och gemensamma
ursprungliga hemland, som de fortfarande befolkar, är södra Sverige. Detta är den
enda region i vilken de är infödda – den plats där deras evolution till den distinkta
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peninsulärnordiska typen ägde rum. (Deras förfäder hade kommit från trakterna
kring norra Polen och Litauen. Deras kusiner, som stannade kvar på fastlandet,
utvecklades till de olika kontinentala nordiska folken, från de ostliga stäppernas
arier till de västliga skogsområdenas kelter och hellenerna däremellan.) Peninsulärnordborna invandrade inte till Norge och Danmark förrän det tredje årtusendet
f.Kr. De invandrade till norra Tyskland med början omkring 1.500 f.Kr. (varifrån
de fick sitt gemensamma namn i form av de germanska eller teutoniska folken),
sedan till Holland, England, Island, Amerika, Sydafrika, Australien och Nya
Zeeland, likväl som till andra länder – som Irland, Frankrike, norra Italien och
Spanien, samt Centraleuropas länder – där de assimilerades nästan fullkomligt
med de tidigare befolkningarna. Förhoppningsvis kommer de i framtiden att
invandra till stjärnorna, såvida de inte blir förintade dessförinnan av den kontraevolutionära invasionen av – eller invandringen till – de hemländer som de
grundlagt på platserna för sina tidigare inflyttningar, men nu – på grund av självförnekande föreställningar och bruk – misslyckas med att försvara.
Det i praktiken meningslösa uttrycket invandrare är för närvarande det sätt på
vilket Amerika och dess invånare beskrivs och definieras. Uttrycket har nästan
blivit helgat för den mångrasliga antinationen, som använder det för att rättfärdiga, försvara och legitimera invasionen av de forna nordliga rasliga hemländerna
av icke-nordliga ”medinvandrare”. Genom att låta samma benämning – invandrare – beteckna både de nordbor som skapade landet och de invaderande ickenordbor som nu tar det i från dem, förlänar antinationen båda grupperna samma
status dessutom, och förvägrar nordfolken deras rätt till frihet, oberoende, suveränitet och ett separat och rasligt exklusivt hemland som de behöver som ett villkor
för sin överlevnad och vidare utveckling. Före 1880 var Amerika i själva verket
en nation av invandrare. Det var en sann nation av nästan uteslutande nordeuropeiska invandrare som i själva verket upprepade samma process av raslig expansion till nya hemländer som hade ägt rum tidigare i Tyskland, Holland, England
och på Island. Sedan 1880 har Amerika blivit en antination av invandrare och
invadörer av alla existerande hominida rastyper.
Under sina tidigare inflyttningar förde nordeuropéerna med sig sina demokratiska politiska och sociala värderingar och sin frihetslängtan vart de än bredde ut
sig – de kontinentala nordborna till Grekland och Rom, och peninsulärnordborna
från Sverige till Norge, Danmark, norra Tyskland, Holland, England, Island,
Nordamerika, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland. Icke-nordbor, som saknade
naturliga demokratiska institutioner som ens påminde om det nordliga slaget, hade
ingen del i skapandet och den tusenåriga utvecklingen av dessa nordliga samhällens frihet och demokratiska värden.
Ända sedan nordborna först inledde den demokratiska utvecklingen, har länder
skapade av nordfolken visat vägen i den varaktiga implementeringen och underhållet av dess sanna frihetsälskande form. Den form av demokrati som skapats
nyligen, dogmatiserats och utövats av icke-nordbor avviker kraftigt från den
naturliga nordliga formen genom sin kaotiska instabilitet, utjämnande jämlikhetsiver och oförmåga att ansvarsfullt utöva frihet. Ändå förleds vi nu av underförstådda förmaningar, och inte fullt lika vanliga uttryckliga bedyranden, att tro
att demokrati kräver ett mångrasligt samhälle och inte skulle kunna existera om
raserna vore åtskilda, oberoende och suveräna i sina egna exklusiva hemländer (de
betingelser nordfolken – demokratins skapare – behöver för att existera). Det är
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sant att den blandrasistiska demokratin skulle upphöra att existera om det mångrasliga samhället separerades från sina ingående raser, och kanske skulle en del av
de icke-nordliga raserna – i sina suveräna och oberoende hemländer – sluta att
utöva demokrati som något för dem rasligt främmande, men sann demokrati
skulle fortleva bland de frihetsälskande nordliga folken som uppfann den, såsom
den har existerat bland dem i en eller annan manifestation sedan tendensen till den
först uppstod, och det skulle vara en friskare form av demokrati som skulle
blomstra genom sin begränsning till endast dem för vilka den är naturlig.
Det mångrasliga samhället eller antinationen är den rasliga förintelsens motor
eller verktyg, det sociala övergångsstadium i vilket en ras invaderas av och korsas
med främmande raser som omvandlar samhället från dess föregående stadium av
oblandad och enraslig tillvaro till dess påföljande stadium av hybridiserad (korsad) tillvaro efter att korsningen haft sin gång. Den ursprungliga rasen kommer att
upphöra att existera om inte dess genetiska anlag varit dominanta eller den åtnjutit
ett enormt numeriskt övertag. (Allmänt sett kan ett visst antal medlemmar av en
främmande ras anses assimilerbara enbart om deras assimilering endast bromsar
den andra rasens divergerande evolution, och inte hejdar den, kastar om den eller
förändrar dess riktning. De sistnämnda två möjligheterna är liktydiga med degeneration, antiskapelse och raslig död, och avgörs av de två inblandade rasernas
relativa antal, deras anlags relativa dominans och graden av genetiska skillnader –
till exempel skulle assimileringen av hundra kongoider kunna ha en lika stor
degenerativ verkan på en nordisk befolkning som assimileringen av mer än tusen
mediterranider.) Nordfolkens genetiska egenskaper och kvaliteter är recessiva,
sårbara, ömtåliga och med lätthet överväldigade och förstörda av de andra rasernas dominanta gener, och med ännu större lätthet förändrade eller förvrängda
bortom igenkännlighet, och tål därför knappast någon grad av korsning utan att
lida betydande skada eller försvagning. På grund av deras genetiska anlags stora
recessiva beskaffenhet (en hybrid med en genotyp, genetisk blandning eller ett
ursprung som är tre fjärdedelar nordiskt och en kvarts mediterranskt har ofta en
fenotyp, eller ett fysiskt utseende, som är mer snarlikt den sistnämnda rasen än
den förstnämnda, eftersom de nordiska generna ofta kräver ett sju åttondelars
övertag över de mediterranida för att uppnå fenotypisk dominans) resulterar varje
raskorsning av en nordeuropé i deras rasliga död och rasliga förlust9, och ingen
grad eller omfattning av raslig död och genetisk förlust är acceptabel. Allt för
många av stort värde har redan gått förlorade, ty till och med en enstaka förlust av
en sådan är alldeles för många.
Genom historien har män stridit av många anledningar, somliga värda att strida
för och somliga ej värda att strida för. De anledningar som anses vara motiverade
– beskyddet av sina familjer, sin kultur, civilisation och nation och sitt folk (sin
ras), eller kampen för sin frigörelse, oberoende och överlevnad – är alla centrerade
kring det främsta skälet till att män stridit: för att erövra, försvara, hålla fast vid
eller återerövra sitt hemland, ett land som tillhör dem, att besitta som sitt eget, att
tjäna som en säker fristad och hem för deras folk och ande. När män har stridit av
9

De barn som skapats genom deras korsning är inte nordeuropeiska, och vad nordfolken anb
elangar är resultatet till och med värre än om de inte hade haft några barn alls. Det är bättre att en
nordeuropé inte alstrar några barn, än alstrar icke-nordliga barn som kommer att tränga undan och
ersätta nordbor och införa främmande gener bland nordfolken och därmed underminera, försvaga
och förgöra nordliga anlag.
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denna anledning, med de yttersta frågorna om deras rasliga oberoende, överlevnad, existens och levnadsöde på spel, har de inspirerat beundran och efterliknande
i sina avkomlingar så länge som deras ras fortsatt att värdesätta vad den är, varit
och kan vara. Sådana var de episka föreställningar som motiverade dem som stred
vid Marathon, Thermopylae och Salamis, vid Teutobergskogen, Chalons och
Tours, och vid Alamo, San Jacinto och Blood River.
Under de senaste åtskilliga generationerna har nordeuropéer för det mesta stridit mot detta syfte, inte för det. De har stridit för förlusten av sina hemländer och
förintelsen av sitt folk (sin ras) och sin civilisation, inte för att behålla, inneha och
hålla fast vid sina hemländer och bevara sin ras och allt som den är och borde
vara. (Att de vanligtvis gjort så utan att se på det i dessa termer erbjuder bara en
klen tröst.) Allt som de av sin natur borde värdesätta, försvara och beskydda med
sina blotta liv håller på att förgöras av blandrasismen, ett ideal som de blivit upplärda till och förväntas att stödja entusiastiskt snarare än motsätta sig, och ofta gör
de det. De stred hjältemodigt, och många gav sitt allt för att försvara främmande
raser mot invasion, med resultatet att dessa främmande raser (som koreanerna och
vietnameserna) nu har invaderat oss, ofta med hjälp av nordbor som stred med
dem mot invadörer av deras egen sort, men nu strider för dem mot nordfolkens
intressen. Offren för blandrasismens etiska premisser, ättlingarna till de nordeuropéer som framgångsrikt motstod främmande rasers väpnade invasion under gångna tidsåldrar, står moraliskt avväpnade inför en obeväpnad, ”fredlig” invasion av
icke-nordbor som vill ha vad vi har och vad vi har byggt, och på samma gång som
de tar det ifrån oss dessutom berövar oss de förhållanden vi behöver för att leva,
överleva och existera – vår frihet, oberoende, separation och suveränitet. Ingen
väpnad invasion skulle kunna förgöra oss grundligare eller mer fullständigt. Antingen metoderna de brukar för att framkalla vår rasliga död är våldsamma eller
fridfulla är slutresultatet och verkningarna desamma.
Liksom händelserna under detta gångna århundrade visar, kan den nordlige
mannen lättare bringas om livet av vänlighet än av grymhet. Han är moraliskt
benägen att motstå det sistnämnda men kapitulerar inför det förstnämnda, som
därför är det farligaste och mest livshotande av de två. Den avgörande striden
utkämpas i hjärtat och sinnet på nordfolken. Om Nord beslutar att göra motstånd,
att överleva, så kommer det att leva. Om det beslutar att kapitulera kommer det att
förgås. Det enda verkliga hotet mot dess existens är det som förmår det att kapitulera. Om den nordlige mannen kapitulerar i det universella broderskapets och
den blandrasliga kärlekens namn kommer han också att dö i deras namn.
Ett fåtal nordbor har varit benägna att motstå (mer i ord än i handling) denna
”vänskapliga” invasion av ”medinvandrare” som berövar dem deras hemland och
deras framtida rasliga existens, men har fått utstå anklagelser såsom ”hatiska
extremister” för sina bemödanden, och blivit stämplade med varje motbjudande
och målande adjektiv man kan tänka sig av den antinordeuropeiska blandrasistiska
median, som definierar varje manifestation av pronordeuropeiska känslor, åsikter,
föreställningar eller handlingar som negativa, som anti-icke-nordeuropeiska.10 De
10

Definitionen, klassificeringen eller begreppet pronordeuropeisk eller antinordeuropeisk tillåts
inte i medias antinordeuropeiska lexikon, som är centrerat kring icke-nordliga intressen, och
definierar alla föreställningar och handlingar i relation till – och i termer av – dessa intressen, och
ignorerar eller förnekar nordfolkens legitima intressen som om de inte existerade (det vill säga
som om deras ideologis mål – nordfolkens icke-existens – redan hade blivit uppnått). De enda
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mången gång sjungna orden ”this is my country... to have and to hold” har förlorat sin sanna innebörd för nordeuropeiska amerikaner (en fras som en gång i tiden
skulle ha varit överflödig) och är nu bara en önskan snarare än ett faktum, bortsett
från att nordeuropéer inte förväntas önska sig eller bekymra sig om sådana saker.
Sådana tunga frågor är frågor för den yttersta etiken, och nordeuropéer förväntas
inte bekymra sig med frågor som rör den yttersta etiken, för att inte själva de
etiska grundvalarna, strävpelarna och stödet för den mångrasliga antinationen och
alla dess handlingar ska komma att ifrågasättas, exponeras, trotsas och hotas.
Nordeuropéer ska bekymra sig för sitt lokala mångrasliga idrottslags välgång, inte
för sin ras välgång; med det inbillade drama som spelas upp för deras förnöjelse
på TV-rutan eller bioduken, inte med det verkliga dramat om raslig fördrivning
och utplåning som utspelar sig omkring dem; med de allehanda skådespel som
roar dem, de falska frågor som förbryllar dem, de meningslösa frågor som förvirrar dem och de förhållandevis marginella och sekundära frågor som används för
att distrahera dem, inte med de primära frågeställningar som rör den yttersta etiken, existens och icke-existens, överlevnad eller utplåning, huruvida deras ras
kommer att förlora eller återerövra sina invaderade hemländer, vara fri, oberoende, suverän och separat eller försvagad till att tjäna andras mål, önskemål och
intressen, med sitt öde i främmande händer – frågor som rör liv och död, huruvida
deras sort och allt som den var ämnad att vara kommer att leva eller dö, uppnå sitt
levnadsöde eller undergå den rasliga glömskans öde.
En oerhörd katastrofartad omkastning av Skapelsen uppenbarar sig framför
våra icke seende ögon, icke hörande öron, tanklösa sinnen och känslofattiga hjärtan. Degenerationen, antiskapelsen och utplåningen av nordfolken genom fördrivning, raskorsning och genetisk översvämning pågår redan, men Nord tycks vara
bedövande omedvetet om utvecklingen, dess riktning och dess slutmål. Den antinordliga och blandrasistiska median – som kontrollerar flödet av information och
tankar, och därmed avgör vad som kommer eller inte kommer att lyftas fram som
en fråga av vikt – ignorerar, undviker eller mörklägger det hotfullaste skeendet i
livets hela historia på jorden, medan den är frikostig med tvångsmässig omsorg
och närsynt uppmärksamhet åt frågor som förbleknar fullständigt till intet i jämförelse. Skapelsens metafysiskt signifikanta höjdpunkt sjunker ner i avgrunden, en
katastrof i form av raslig död som bara en revolutionär omvärdering av den yttersta etikens premisser kan förhindra, men offrets uppmärksamhet begränsas till
förhållandevis obetydliga frågor (såsom det mikrokosmiska förfallet, som i sin tur
är en oundviklig biprodukt av det makrokosmiska förfallet) i ett virrvarr av prioriteter jämförbart med ordspråkets idiot som valde att smälla flugor hellre än att
bekämpa den eld som höll på att bränna ner hans hem omkring honom. Nordfolkens liv och existens håller på att förtäras av den mångrasliga antinationens lågor.
Den yttersta etiken kan tjäna som bensindunk eller eldsläckare. Blandrasismens
etiska premisser kommer att lägga bränsle på elden. Rasismens etiska premisser
kommer att släcka den.
Ingen annan generation av nordfolken har konfronterats med den yttersta etikens frågor, val, ämnen och beslut så ödesdigert och förhoppningsfullt som vår
uttryck de erkänner, och med vilka de klassificerar alla uppfattningar eller händelser, är de som
kan tolkas som proicke-nordeuropeiska eller antiicke-nordeuropeiska. De betraktar och definierar
alla fenomen i relation till dem de betraktar som metafysiskt signifikanta.
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egen. Där det råder stor fara finns det ofta storslagna utsikter – om faran besegras.
Atens gyllene tidsålder hade inspirerats av det stora österländska hotets nederlag.
Denna generation är den viktigaste generationen i nordfolkens historia. Den har
givits uppgiften att konfrontera den yttersta etikens frågor, fatta de yttersta beslut
och val som kommer att avgöra inte bara dess egen färdriktning, utan även de
oräkneliga generationers som är ämnade att vara, vilka aldrig kommer att vara om
den nuvarande generationen misslyckas att acceptera och på riktigt sätt utöva de
helgade ledarskapsförpliktelser som anförtrotts den av själva Livets drivkrafter.
Väldiga utmaningar, faror och val kräver storslagna individer, generationer och
raser för sin framgångsrika lösning, och ofta frambringas storhet av tidevarvets
själva natur och nödtvång. Denna generation har ställts inför den yttersta prövningen med den yttersta insatsen i form av raslig existens eller icke-existens. Den
kan välja att leda nordfolken framåt och uppåt, oberoende och fria, med suverän
kontroll över sin egen framtid och sitt eget levnadsöde, och bli generationen
bakom en nordisk pånyttfödelse och återuppståndelse, eller så kan den välja att
följa den enkla vägen och fortsätta i den rådande färdriktningen nedåt mot raslig
död. Den uppåtledande vägen fordrar alltid mer styrka än den nedåtledande kursen, ännu mer av ande och vilja än av kropp. Denna generation är lyckligt lottad
att fortfarande besitta styrkan att kunna välja sin färdväg. Om den väljer det nedåtledande alternativet, kommer efterföljande generationer att vara mycket mindre
sannolika att fortfarande åtnjuta möjligheten till det uppåtledande alternativet.
Om vi misslyckas att välja kamp framför kapitulation, liv framför död, existens
framför icke-existens, levnadsöde framför glömska och vår ras yttersta etos, hälsa
och välbefinnande framför patos, sjukdom och förintelse, kommer det inte att vara
på grund av våra blivande förgörares styrka, utan av vår egen svaghet, inte på
grund av deras dygder, utan av våra laster. Vi kommer att ha förgjort oss själva
med vår egen självdestruktiva perversion av den yttersta etiken, besegrade av de
fientliga föreställningar som implanterats i våra sinnen. Vi, och allt vi är, var och
har – den ännu orealiserade – potentialen att bli, kommer att överleva endast om
vi finner den yttersta etiska visdomen, ädelheten, dygden och styrkan inom oss för
att segra och leva.
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Kapitel II

Eterisk estetik

”S

KÖNHET ÄR NATURENS MYNT.” Sålunda beskrev John Milton
den naturliga rikedomens grundläggande enhet. Dess makt, inflytande
och inspiration har väglett, format, lotsat och motiverat mäns och
nationers färdriktning och handlingar genom historien. Dess medvetna inflytande
– ofta subtilt och ofta inte fullt så subtilt – har varit stort, men dess subliminala
och omedvetna inflytande, som sällan framträder i den historiska berättelsen, har
varit långt större ändå. Naturens rikes myntslag har uppskattats på ett intensivt
personligt och enskilt sätt, och det fulla omfånget av denna intima glädje kan i
allmänhet inte delas med andra. Skönhet är ett naturfenomen, unikt för varje
åskådare, och således är även dess rättmätiga åtnjutande och uppskattning unika
för varje åskådare.
Naturlig rikedom är inre rikedom, inneboende i naturen hos dem som besitter
den, oskiljaktig och odelbar från deras identitet, från det väsen de är. Skönhet är
den mest framträdande formen av naturlig rikedom, men inte den enda formen.
Intelligens av olika slag och grader är med alla dess skilda mentala anlag och
fallenheter, förmågor och färdigheter – i den utsträckning den är nedärvd (dess
ärftlighet är allmänt uppskattad till 75-80 procent) – en form av naturlig rikedom.
Personlighet och karaktärsdrag, temperament och själslig styrka påverkas alla
starkt av naturen och arvet (hundar avlas för sina karaktärsdrags skull, från foglighet till vildsinthet och från undergivenhet till obegränsat mod, medan de nedärvda karaktärsskillnaderna mellan lejon och lamm är välkända från ordspråket)
och faller inom kategorin för naturlig rikedom. Den naturliga visdom som följer
av en nära samhörighet med naturen, den intuitiva förståelse för existensen och
det fasta grepp om verkligheten som ser genom det flyktigas, det meningslösas,
det godtyckligas och det falskas förvirring som om de inte funnits, och som
osvikligt styr mot sanningen på ett sätt som förbryllar och vida överträffar prestationsförmågan hos mer abstrakta och osäkra intelligensformer, är kanske den mest
svårfångade av alla former av naturlig rikedom, men utgör det stoff som storhet
och levnadsöde består av.
Naturlig rikedom kan inte överföras från dem som har den till dem som inte
har den. Den kan bara ärvas. Om fröna inte finns närvarande vid befruktningen
kommer den aldrig att finnas där. Den kan aldrig köpas eller säljas. De som äger
den kan ofta köpas och förfogas över och överlämnas till andra, men deras naturliga rikedom kan inte tas ifrån dem och skänkas till andra. Deras skönhet kan
vanställas, stympas, förvrängas och förstöras, men inte separeras från dem, ty den
existerar bara med dem, och om inte längre där så ingenstans. Deras naturliga
rikedom har ingen existens skild från deras egen existens, deras inre rikedom har
ingen tillvaro utanför dem själva. De kan dödas, men om så sker kommer deras
personliga naturliga rikedom att förgöras med dem. Om de dör så dör den. Bara
dess minne, inte dess substans eller själva väsen, kommer att leva vidare. Men den
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naturliga rikedomens yttersta värde ligger i det faktum att den kan återskapas, och
naturen sätter praktiskt taget inga gränser för omfattningen av dess reproduktion.
Skapandet av barn i partnerskap med någon vars genetiska egenskaper är kompatibla med ens egna och för dessa vidare – någon som delar en liknande sort och
grad av naturlig rikedom – kommer att återskapa den rikedomen, likväl som dess
ägare, i olika grader av exakthet och välsigna de framtida generationerna med
dess närvaro, så att den kommer att överleva sina stamfäder och aldrig dö. Deras
naturliga rikedom är deras barns och barnbarns bördsrätt i all evighet om de fortplantar sig själva trogna sin natur. Om inte, kommer den att förstöras och förloras
för alltid.
Materiell rikedom är yttre rikedom. Den är skild och delbar från sin ägare och
kan överföras från en person till en annan. Den är inte en del av sin innehavares
natur och identitet. Dess existens är skild från dess ägare. Om ägaren dör, dör inte
hans materiella rikedom eller egendom med honom (även om den kan komma att
begravas med honom), utan fortsätter att existera och överförs på olika vägar till
nya ägare. Materiell rikedom varierar från land, fabriker och bostäder till apparater, bilar och kläder (och inkluderar även yttre utseendeförändrande ”skönhetsmedel” som kosmetika, plastikkirurgi och hårblondering), från smycken, lustjakter
och möbler till konstföremål, patenterade uppfinningar och upphovsrättsskyddade
litterära alster. (Skapandet av konstverk, uppfinningar och litteratur är möjligt tack
vare naturlig rikedom, från vilken den härrör, men när väl den inre tanken blivit
uttryckt – i och med skapandet av den yttre produkten – är resultatet ett föremål
av yttre rikedom.) Den materiella rikedomens ”gängse mynt” är pengar, som är en
form av materiell rikedom i sig själv. Materiell rikedom byts i allmänhet ut mot
annan materiell rikedom, där den materiella rikedomen i form av pengar tjänar
som det allmängiltiga mediet eller utbytesvalutan.
Materiell rikedom är skapad av mänsklig handling. Utan sådana handlingar
som skapar rikedom råder det materiell fattigdom och beroende av naturens gåvor,
liksom bland djuren. Naturlig rikedom är en skapelse av naturen, produkten av en
miljard år av Livskraftens skapande evolution. Den kan ofta förfinas, förhöjas och
utvecklas av mänsklig handling inom dess naturliga potentials begränsningar, men
potentialen, och ofta det fullständiga förverkligandet av potentialen, är medfödd i
ägarens natur och identitet. Den kan reproduceras i nästan obegränsad grad om
ägarna förenar sig med andra av sin sort för att skapa barn i vilka deras drag och
naturliga rikedom återskapas, men kan inte nyskapas av dem som saknar den utan
ett omfattande antal gynnsamma genetiska mutationer liknande det sätt på vilket
naturen ursprungligen skapade den och fortfarande skapar den.
Eftersom skapelsen av naturlig rikedom är en ofullständig och fortfarande pågående process som har lättare att gå baklänges än framlänges, och eftersom det
har förekommit förhållandevis lite ansvarsfull, avsiktlig och medveten ansträngning för att bistå Skapelsens bemödanden och återskapa den i antingen större
kvantitet eller kvalitet, tenderar den att vara förhållandevis sällsynt i naturen, med
tillgången vida överträffad av efterfrågan. Ju större, åtråvärdare och mer exceptionellt slaget, graden och kvaliteten på den naturliga rikedomen är, desto mer tenderar efterfrågan att överträffa tillgången. Detta gäller alldeles särskilt för skönhet.
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En av de faktorer som har verkat för att begränsa och reducera skönhetens
kvantitet och kvalitet är den dysgeniska men vanliga benägenheten hos dem som
besitter stor materiell yttre rikedom, men ringa eller ingen naturlig rikedom, att
söka upp och para sig med dem som besitter stor naturlig inre rikedom (i synnerhet skönhet), men ringa eller ingen materiell rikedom, med resultatet att de senare
skapar barn med ringa eller ingen naturlig rikedom istället för att skapa barn i
vilka deras naturliga rikedom kommer att återskapas i en form och grad liknande
deras egen.1 (Denna destruktiva effekt är särskilt framträdande om de genetiska
anlag som ger upphov till naturlig rikedom är recessiva.) Det faktum att den omvända situationen också är vanlig, att många som äger stor naturlig rikedom men
lite materiell rikedom är villiga att sälja och prostituera sig själva – och offra,
negera och förstöra de åtråvärda egenskaper de äger och som har anförtrotts i
deras vård efter en miljard år av evolutionär skapelse – för materiell rikedom och
söka upp dem som äger denna som partners, späder bara på omfånget av det
problem som förorsakats av dessa ”statusskillnader”. Lägg dessutom till existensen av ett mångrasligt samhälle, i vilket en stor del av detta fenomen äger rum
mellan olika raser – nordeuropéer med icke-nordeuropéer (i synnerhet armenider
och mediterranider), i och med att icke-nordfolk förvärvar stora mängder materiell
rikedom och makt och ofta åtrår den nordliga skönheten i sina val av sexuella
partners eller hustrur, och problemet blir förstorat till en fråga om nordlig överlevnad och fortsatt existens. Naturlig rikedom som förenar sig med liknande
naturlig rikedom, samma slag med samma slag och like med like, är den enda
metod genom vilken naturlig rikedom kan skapas eller produceras (eller återskapas och reproduceras), överleva och fortsätta att existera, och varje fenomen som
tenderar att störa, avskräcka, avleda, komma i vägen för, vilseleda eller förhindra
denna eugeniska process kommer också att tendera – genom sina dysgeniska
ansträngningars framgång – att reducera kvantiteten och kvaliteten hos den naturliga rikedomens skapelse, och resultatet blir dess förminskning, antiskapelse,
nedbrytning och utplåning.2
Eterisk skönhet är skönhet som är extremt ömtålig eller förfinad, som antyder
ett överjordiskt eller himmelskt samband eller sådan kvalitet, så outhärdligt vacker att den nästan är smärtsam att skåda, som att titta in i solen vars strålande prakt
den tävlar med. Sådan himmelsk skönhet, änglarnas naturliga skrud, förefaller
knappast ha sitt ursprung på denna jord, och den estetiska idealism den har inspirerat, i synnerhet bland sina känsligare beundrare, kan förståeligt förlåtas för sin
tendens att ge utlopp för fantasiutflykter som tillskriver dess essens och upprinnelse ett överjordiskt ursprung.

1

För att använda en osmaklig metafor, är resultatet i stort sett analogt med sammanblandningen av
förstklassigt biffkött med vanlig hundmat. Den senares grova smak och doft överväldigar och
negerar det förstnämnda.
2
Denna effekt är sammansatt av andra faktorer – såsom blandrasistisk etik och ideologi – som
uppmuntrar blandraslig fortplantning mellan nordfolk och icke-nordfolk. I det mångrasliga samhället, där män av alla raser konkurrerar om vackra kvinnor tillhörande den nordliga rasen, befinner sig den åtråvärda nordliga kvinnan i en förvirrande omgivning när hon ska välja sin partner,
inte helt olik den honkönade bananflugans i miljöer där entomologer släppt in svärmar av laboratorieavlade, muterade och sterila hanflugor. Om hon inte gör det rätta valet kommer hon inte att
fortplanta sina egna särdrag och sin egen sort.
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Så varifrån kom denna himmelska skönhet om inte från himlen? Genom vilka
medel eller vilken makt skapades den? Genom vilken ihärdig kamp och mödosam
ansträngning kom den att förkroppsligas? Vilken formgivning och förhoppning
var den det glädjefyllda förverkligandet av? Vilken hand eller hjärna formade dess
änglalika symmetri? Dessa är i sanning yttersta frågor, fyllda av ontologisk och
religiös betydelse och mening. Från de fossila kvarlämningarna från människosläktets början kan vi tryggt konstatera att eterisk eller änglalik skönhet inte existerade bland våra förfäder för en miljon år sedan, och inte heller bland Homo
Erectus rasligt åtskilda populationer för en halv miljon år sedan. Men bland vissa
tidiga grupper existerade uppenbarligen den unika potentialen och de unika förhållandena för, och kanske längtan och önskan efter, utvecklingen och förverkligandet av eterisk skönhet. I vilket fall som helst rådde det bland vissa grupper en
definitiv och ganska konsekvent tendens mot progressiv evolutionär utveckling
eller rörelse i riktning mot ökad närhet till skapelsen och förverkligandet av eterisk skönhet. Exakt när den första individ som ägde en skönhet på änglanivå
skapades, och det första förkroppsligandet av eterisk skönhet slutligen uppnåddes,
antingen det var för 10.000 eller 20.000 år sedan, kan inte sägas med säkerhet,
men det var en betydelsefull dag i naturens historia och sträcker sig tillbaka till
sägnernas yttersta begynnelse. Det är säkerställt, både av logik och bevis, att
evolutionen var medlet för denna skapelse.
Orsaken till denna evolution är en annan fråga. Anpassning till de vedermödor
och den överlevnadspress som den omgivande naturliga miljön, i synnerhet klimatet, utövade utgör inte en fullt tillfredsställande förklaring till utvecklingen av
kroppsliga estetiska särdrag. Den starka nordiska tendensen mot exempelvis
blondhet förklaras ofta vara en specialiserad anpassning till låga nivåer av solstrålning. Detta kan mycket väl vara en viktig faktor, men ändock utvecklade
aldrig atlantiderna – som bebodde de mycket disiga brittiska öarna och västra
Norge före nordbornas ankomst – någon tendens mot blonda särdrag. En populär
missuppfattning knuten till miljöbetingad bestämningsteori är den felaktiga tron
att den nordiska kroppstypen – lång och smärt med förhållandevis långa lemmar –
skulle vara fysiskt specialiserad för kalla klimat, när i själva verket de raser som
är mest specialiserade för bittert kalla klimat – mongolerna och eskimåerna – är
korta och satta för att bevara värme. Den nordliga kroppstypen representerar i
själva verket en generaliserad – i motsats till specialiserad – anpassning till klimatet, bäst lämpad för de mellanliggande förhållanden som råder mellan de tempererade zonerna mitt emellan de två extremlägena.
Det är troligt att den naturliga yttre omgivningens inverkan på evolutionen av
kroppsliga estetiska särdrag har överbetonats. I takt med att mänskliga befolkningar uppnår en allt högre grad av kulturell kontroll över sin omgivning – genom
bruket av eld, tak över huvudet, kläder och social organisation – minskar överlevnadsfördelarna av den kroppsliga eller biologiska anpassningen – eller prägeln för
att passa in i miljön – snabbt, och ersätts av kulturell anpassning, sociala faktorer
och estetiska preferenser. När väl en sådan grad av miljömässig kontroll uppnåtts
bestäms de kroppsliga estetiska särdragens evolution i huvudsak av preferensmässig eller urskiljande behandling, urval eller favorisering, samt de överlevnadsfördelar som därmed tilldelas och som växelverkar med den latenta eller inre potenti-
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al som härbärgeras inom populationen, snarare än av fysisk anpassning till klimatet.
Det nordeuropeiska estetiska idealets änglalika skönhet är en förhållandevis ny
evolutionär skapelse, grundad på en rasligt unik inre potential och längtan under
Livskraftens vägledning. Den är unik för nordfolken, och inom nordfolken är den
starkast framträdande bland barnen. Varje nordlig vuxen som äger änglalik skönhet ägde den som barn, men inte varje barn som äger den kommer fortfarande att
äga den som vuxen. Denna distinktion kan förstås när man inser att den änglalika
skönheten tillvaratog den naturliga estetiska lockelsen och attraktionskraften i de
särdrag som är karakteristiska för – eller vanligast bland – nordliga barn, som
medel för sin egen skapelse. Denna naturliga estetiska lockelse bidrar till att
försäkra barnet eller tonåringen om kärleksfull uppmärksamhet, tillgivenhet,
beskydd, uppfostran och ägandebegär från båda dess föräldrar och från de övriga
medlemmarna i dess grupp, och därmed uppmuntra deras omvårdnad och vinna
deras bistånd och stöd till förmån för barnets överlevnad.
De fördelar som dessa estetiska särdrag eller egenskaper skänker skulle ofta ha
varit av avgörande betydelse i samhällen på en nivå kring existensminimum, och
ofta inneburit skillnaden mellan liv och död, eller fortplantning och ickefortplantning. Ju längre barnet bibehöll dessa attraktiva särdrag, desto längre
skulle det tendera att åtnjuta den största graden av stöd från föräldrarna och gruppen. Likaledes gäller att ju större grad av dessa särdrag det uppvisade, desto mer
skulle det dra fördel av estetisk urskiljning i sin favör, och desto större grad av
uppmärksamhet och beskydd skulle det komma i åtnjutande av. Bibehållandet av
dessa särdrag i tidig vuxen ålder skulle ha varit till stor fördel för en kvinna när
det gällde att attrahera de viktigare männens uppmärksamhet och beskydd, och
därigenom förbättra överlevnadsutsikterna för henne själv och hennes barn, till
vilka hennes särdrag skulle ha en benägenhet att föras vidare. Det nordeuropeiska
estetiska idealets eteriska skönhet består av rasligt unika, socialt värdesatta och
främjade, fysiska eller morfologiska särdrag, som i många fall först uppträdde
bland rasens unga – och fortfarande är vanligast bland dem – men som i allt högre
utsträckning inte har gått förlorade under mognadsprocessen utan bibehållits in i
vuxen ålder.
Pedomorfiska särdrag är de som är karakteristiska för spädbarn och barn. Pedomorfism är den evolutionära tendensen – påträffad hos många släkten, inklusive
flera mänskliga raser (bland dem nordfolken) – för barndomsdrag eller ungdomliga särdrag att bibehållas in i vuxen ålder. Den evolutionära trenden bland de
nordeuropeiska folken under deras skapelses långa tidsåldrar har varit att vissa
pedomorfiska särdrag – eller ungdomliga egenskaper – kommit att bibehållas allt
oftare in i vuxen ålder, och blivit allt mer karakteristiska och vanliga bland vuxna.
Denna trend har hämmat tidig mognad till förmån för bibehållandet av ungdomliga egenskaper i högre åldrar, och vittnar om att nordeuropeiska estetiska uppfattningar och preferenser har påverkat det naturliga urvalet genom att förläna dessa
särdrag överlevnadsfördelar och öka deras utsikter till fortbestånd och förökning.
Spädbarnsstadiet och den tidiga barndomen är den fas i livet med den finaste
fysiska sammansättningen. Det är den tid i livet då anletsdrag och kroppsliga
bihang (som händer och fötter) är som känsligast, när huden är som lenast och har
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de minsta porerna och när håret är som mest silkesfint, mjukt och ljust. Ju mer
dessa pedomorfiska särdrag och ungdomliga egenskaper bibehålls i vuxen ålder,
desto finare sammansatt blir den vuxne. I termer av sammansättning är mognad en
förgrovningsprocess. Håret och naglarna blir hårdare, huden mindre len och med
större porer, rösten fördjupas och förlorar sin barnsliga charm och mjukhet, håret
på skalpen mörknar och kroppshåret utvecklas, kroppslukten blir fränare och
anletsdragen och kroppsbihangen blir större och mindre känsliga. Som tumregel
gäller att ju längre denna mognads- och förgrovningsprocess förlöper, desto mindre estetiskt tilltalande eller attraktiv blir den vuxne.
Processen går vanligtvis längre, och förändringen är typiskt mer extrem, för
män än för kvinnor. Håret – i synnerhet kroppshåret – mörknar ytterligare, och
dess sammansättning blir grövre, rösten fördjupas dramatiskt, kropps- och ansiktshår utvecklas rikligare, huden – som bland manliga spädbarn är praktiskt
taget omöjlig att särskilja från kvinnliga spädbarn – blir märkbart mindre len och
mjuk och får större porer, och anletsdragen och kroppsbihangen växer sig betydligt större och mindre känsliga. De mognadsförändringar som sker hos det kvinnliga könet koncentreras i utvecklingen av könsrelaterade egenskaper och attribut.
Det bibehåller sina fint sammansatta pedomorfiska särdrag och ungdomliga egenskaper i en betydligt högre grad och förgrovas mycket mindre än mannen, med det
mycket mer estetiskt tilltalande resultat som rättmätigt gör dem förtjänta av smeknamnet ”det täcka könet”.3 Denna sexuella dimorfism, eller skillnad i fysiska
särdrag och anblick, reflekteras i skillnaderna mellan de maskulina och feminina
nordeuropeiska estetiska idealen. Det feminina idealet tenderar att vara mycket
mer pedomorfiskt, medan det maskulina idealet ofta är mindre raffinerat och
hyllar opolerat stiliga – och tillfälligtvis till och med en aning kantiga – anletsdrag
likväl som det mer ”pojkaktiga” utseendet.
Den nordeuropeiska evolutionens pedomorfiska trend i riktning mot allt finare
sammansättning och mer förfinade anletsdrag är en del av den process som har
skapat det nordeuropeiska estetiska idealets eteriska och änglalika skönhet. Den
andra delen är djupare och mer hemlighetsfull, och framställer frågan genom
vilken process dessa unikt nordliga pedomorfiska estetiska särdrag skapats bland
de unga, innan de blev allt mer bibehållna i vuxen ålder. Nordliga barn liknar inte
andra rasers barn. Deras estetiska särdrag av alla slag – form, sammansättning,
färgsättning och anletsdrag – är distinkta från de estetiska särdragen och utseendet
hos armenida, mediterranida, mongoliska och kongoida barn. Rasliga skillnader
bland barn är lika stora som de är bland vuxna. Den blinda och omedvetna påverkan av miljö och slumpmässig genetisk mutation och förändring utgör inte någon
fullständig förklaring till varför dessa särdrag utvecklats enbart bland nordfolken.
Möjligheten att dessa särdrag representerar förverkligandet och uppfyllandet av en
3

Av alla de nordeuropeiska typerna tenderar den ultranordiska att vara den mest ultrafint samma nsatta och bibehåller pedomorfiska särdrag till mogen ålder i den största utsträckningen och bevarar
till och med barndomens askblonda hår in i vuxen ålder.
Nordfolkens pedomorfism utsträcker sig uppenbarligen till och med till deras matspjälkningssystem. Alla mänskliga raser – i själva verket alla däggdjur per definition – spjälkar med lätthet
mjölk under spädbarns- och det tidiga barnstadiet, men i allmänhet är det bara nordeuropéer som
bibehåller förmågan att dricka mjölk – utan matspjälkningsproblem – i vuxen ålder. Medlemmar
av andra raser, inklusive mediterraniderna, förlorar vanligtvis detta pedomorfiska särdrag under
mognaden, liksom lägre stående djur.
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inre potential, unik för nordfolken, en medfödd estetisk åtrå och längtan vägledd
av en estetisk perceptionsförmåga och känslighet som ingjutits av en medveten
Livskraft – den yttersta Första Orsaken bakom Skapelsen – är mer en fråga om
intuitiv vetskap, den naturliga visdom som följer av en nära samhörighet med
naturen, än om vetenskap. Hur mycket vi än må fundera i rådlöshet och beundran
över dess ursprung och upphov, kvarstår den lyckliga omständigheten att vi välsignats med närvaron av det nordeuropeiska änglalika idealets eteriska och änglalika skönhet, även om vi inte vet vem eller vad vi har att tacka den för. Men dess
existens är lika ömtålig som dess skönhet, för den är baserad på recessiva egenskaper, ömtåliga och sårbara för nedbrytning genom korsning med grövre typer.
Den nordiska trenden mot eterisk estetik befinner sig fortfarande i ett förhållandevis tidigt stadium, fortfarande pågående, och långt ifrån sitt fullständiga fullbordande och förverkligande. Om korsning inträffar kommer den att förstöras i sin
linda, och dess yttersta fullbordans överdådiga glans kommer aldrig att förverkligas.
På den hominida estetiska skalan, som sträcker sig över det fullständiga estetiska omfånget av hominida typer, representeras de två ytterligheterna eller motsatta polerna av det änglalika och det atavistiska. De skilda hominida populationerna eller morfologiska typerna – de existerande evolutionära enheterna och
olika raserna bland Hominidae – likväl som variationer bland grupper och individer inom varje evolutionär enhet, intar olika positioner på denna estetiska skala.
Det änglalika utgör det nordeuropeiska estetiska idealets ultrafint sammansatta
eteriska skönhet. Det har ett ortognat ansikte med en vertikal profil, fint mejslade
anletsdrag och en rak käke med en tydlig och framskjutande haka.
Det atavistiska utgör den andra ytterligheten på den hominida estetiska skalan,
och det avlägsnaste från det änglalika estetiska idealet. Det har ett prognatiskt
ansikte med en ansiktsvinkel som sluttar nedåt och framåt från en bakåtlutande
panna till en utskjutande käke med stora tänder som när de kombineras med breda
tillplattade näsborrar påminner om ett tryne. Förutom det atavistiska i dess anletsdrag och skallstruktur, tenderar det också att vara mycket grovt sammansatt med
hård hud, stora porer, krulligt hår och en frän kroppslukt. De raser, arter eller
släkten bland Hominidae som uppvisar den ytterligaste graden av atavistisk anblick – kongoiderna, australoiderna och melanesierna – har också en tendens mot
den mörkaste färgsättningen. (Deras fysiska likhet med det atavistiska begränsas
inte till deras yttre anblick, utan är även påtaglig i deras höga mognadstakt, deras
kroppskemi och benstruktur, deras bens och muskelvävnads höga densitet och
deras hjärnas fysiska struktur, såsom dess supragranulära skikts tunnhet och dess
relativa brist på hjärnvindlingar. De omfattande skillnaderna i hjärnan kan förklaras av det faktum att neo cortex bara har utvecklats under den sista miljonen år,
ungefär en halv miljon år efter att raserna separerat och börjat divergera i skilda
biologiska riktningar.)
De återstående raserna eller de olika förgreningarna av Skapelsen intar positioner på den hominida estetiska skalan mellan dessa två ytterligheter. Efter många
tusen generationer av divergerande evolution, under vilken varje ras utvecklats i
sin egen riktning och i sin egen takt utifrån sin egen livsmiljö och inre potential,
har många estetiska variationer utvecklats. Trots att de atavistiska alltid är grovt
sammansatta, är de grovt sammansatta inte alltid atavistiska. Många raser har
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utvecklats ett stort avstånd bort från det atavistiska, men i en annorlunda riktning
än nordfolken, och utvecklat mycket grovt sammansatta – men icke atavistiska –
estetiska särdrag och karakteristika. Armenider och irano-afganer tenderar till
exempel att vara grövre sammansatta än mediterranider, och mycket grövre sammansatta än nordeuropéer, i varje fysiskt eller morfologiskt drag, från anletsdrag
och kroppsbyggnad till hud- och hårstruktur, men står ändå långt bortom det
atavistiska.
I den hominida estetiska uppdelningen mellan det eteriska och änglalika nordeuropeiska estetiska idealets ultrafint sammansatta och utstrålande ljusa färgsättning, och de olika graderna av tilltagande grovhet och mörk färgsättning som
kulminerar i det aplika, ser man även den allestädes närvarande dikotomin av Ljus
kontra Mörker. I detta sammanhang förkroppsligar och levandegör det änglalika
idealets eteriska skönhet levnadsödets och Livskraftens uppåtledande drivkraft
och rörelse, potential, avsikt och hopp, och representerar det uppstigande livets
väg, den riktning i vilken Skapelsen har utvecklats plågsamt långsamt under eoner
av kamp för att resa sig till en högre nivå. De grovt sammansatta och atavistiska
förkroppsligar och levandegör det primitiva och atavistiska estetiska stadium som
uppnåtts av naturen i det avlägset förgångna, den nivå som den nu försöker resa
sig ovan och röra sig bort ifrån för att lämna bakom sig, liksom lägre däggdjursstadier tidigare lämnades bakom genom åstadkommandet av det atavistiska stadiet, men bortom vilket Skapelsen nu avancerat och passerat genom evolutionen av
det änglalika.
Många raser har utvecklats i skilda riktningar och i olika takt bort från det atavistiska, men ingen ras har utvecklats så direkt eller så långt ovan och bortom det
atavistiska och mot det änglalika som nordfolken. Herbert Spencers beskrivning
av mänsklig estetik som en ”idealisering bort från apan” antyder en universell
estetisk preferens mot det aplika och för det mest icke-aplika. Det finns betydande
skäl att tro att det nordeuropeiska estetiska idealets eteriska och änglalika skönhet
är ett universellt ideal. Den attraktionskraft det utövar på grövre sammansatta
raser, såsom mediterraniderna, orientaliderna och armeniderna, och till och med
på de mer atavistiska raserna, antyder en universell preferens och åtrå efter dess
särdrag och attribut, till och med till priset av att förgöra den, vilket indikerar en
önskan att äga (och kanske en önskan att förgöra) men ingen önskan att bevara.
Oavsett vilken omfattningen av preferensen bland de icke-nordliga raserna för
det nordliga estetiska idealet är, är en sak säker – efterfrågan på det nordliga
idealets skönhet (och dem som äger den) överstiger kolossalt tillgången. Det står
inte mindre klart att varje parning av en icke-nordbo med en nordbo som äger
idealets skönhet ytterligare reducerar den tillgången. I en verklighet där dess ägare
och deras recessiva anlag överträffas mer än tio mot ett i antal av andra raser och
deras dominanta anlag, där den bara kan återskapas genom parningen av jämlike
med jämlike, och där dess fortplantningstakt ligger under ersättningsnivån, kan
dess sällsynthet och brist, och därmed förhöjda värde, bara tendera att öka. Det
nordliga estetiska idealet står inför en förintelse mot vilken andra raser är förhållandevis immuna, men inför vilken endast det är katastrofalt sårbart. Andra raser
bär dess förintelse i sina gener. Under mångrasliga förhållanden – där andra raser
har tillgång till dess ägare lika mycket som dess egen ras – blir den attraktionskraft det utövar på andra raser en destruktiv förbannelse. Separation – isolering
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eller åtskildhet – är dess enda försvar. Det finns ytterst bara två alternativ – raslig
separation (rasism) eller raslig korsning (blandrasism), den makt som bevarar eller
den makt som förgör.
Beläggen för en universell preferens för det nordeuropeiska estetiska idealets
kvaliteter och egenskaper – och i synnerhet det ultranordliga estetiska idealet vars
ultrafina sammansättning, anletsdrag och ultrablondhet utgör ultraidealet – är
omfattande. Under århundraden har det hört till vardagen för de mörkhåriga att
bleka sitt hår blont, men för blonda kvinnor är det så sällsynt att göra håret mörkare att det betraktas som tecken på någon form av mental ohälsa eller självdestruktiv tendens. Det självförnekande och självnegerande motivet är i sitt slag snarlikt
självmord, även om handlingen är av en lindrigare grad.4
Den uppenbara universella preferensen för det änglalika estetiska idealet aktualiserar frågan om varför en befolkning har utvecklats så mycket längre mot det
än andra, inklusive andra som inte tycks utvecklas mot det alls, utan i en helt
annorlunda riktning. Även om preferensen för, åtrån och längtan efter det änglalika – i ansiktsdrag, sammansättning och färgsättning – kan vara universell, är det
tydligt att skapelsen av det änglalika inte är universell, utan en uteslutande nordeuropeisk utveckling. Andra raser har utvecklats bort från det atavistiska, men inte
mot det änglalika, vilket indikerar att det hominida estetiska spektrat har
tangerande förgreningar som överensstämmer med den divergerande evolutionens
och specialiseringens förgreningsmönster. Andra raser, som exempelvis mongolerna, uppvisar en stark pedomorfisk evolutionär trend, men deras förhållandevis
atavistiska och grovt sammansatta pedomorfiska särdrag liknar inte nordfolkens.
(Till exempel är mongolernas hud och hår grovt sammansatta, medan deras anlete
har ett atavistiskt inslag.)
Det måste förmodas att det finns en ojämlik kapacitet till evolution mot det eteriska och änglalika estetiska idealet bland olika befolkningar. Skapelsens dynamik, som aldrig kopierar exakt samma form eller utveckling, och evolutionens
resultat (”beviset finns i kakan” och ”på deras frukt skall ni känna igen dem” är
två ordspråk baserade på sunt förnuft som passar här) indikerar en sådan skillnad.
4

Blonda skådespelerskor som tonar sitt hår mörkare inför en roll blir ofta känslomässigt deprim erade som resultat, emedan kvinnor som tonar sitt hår ljusare säger att de känner sig andligt och
estetiskt upplyfta och finner att män reagerar annorlunda inför dem. Denna varseblivning är
förmodligen starkare i mångrasliga samhällen, som Förenta staterna, där mörkt hår har en benägenhet att förknippas med de icke-nordliga raserna. I homogena nordliga samhällen – fria från den
förvirrande och komplicerande närvaron av icke-nordfolk – uppfattas mörkt hår mer korrekt som
ett vanligt, om än mindre distinkt, nordeuropeiskt särdrag. Det kan också vara på så sätt att blont
hår stimulerar ett positivt biologiskt gensvar eller en tilldragande tropism, kanske liknande heliotropismen, även om den estetiska effekten av blonderat hår blir kraftigt förminskad, om inte
fullständigt negerad, när det kombineras med disharmoniska icke-nordliga anletsdrag och hudfärg,
snarare än med de unika nordliga särdrag som i sin rätta ordning förknippas med naturligt blont
hår. I jakten på den naturliga rikedom som naturen har förvägrat dem, har grövre sammansatta
kvinnor (och män, såsom den kongoide underhållningscelebriteten Michael Jackson) berikat
kosmetikaindustrin, plastikkirurgerna och tillverkarna av hårblekningsmedel och behandlingsmedel i den falska föreställningen att skönhet kommer från flaskor, burkar, tuber och kirurgi. Knappast någonsin har det förekommit en sådan ömklig massuppvisning av självmissnöje, självförkastelse och självförnekelse, eller en så förtvivlad men beslutsam ansträngning att ersätta verkligheten
med illusion och avsätta naturlig skönhet från dess rättmätiga och odelade tron, allt i ett fruktlöst
försök att spinna silkesväv av svinborst.
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Slutsatsen är att de olika raserna eller förgreningarna av Skapelsen har utvecklats i
skilda riktningar som svar på sina egna unika inre potentialer och tendenser, och
mot dessas förverkligande och fullbordan. Det finns ytterligare en möjlighet att
själva Livskraftens avsikt, hopp, vilja och längtan varit och är förkroppsligade och
införlivade i en evolutionär linje, och att en unik inre potential under Livskraftens
vägledning ingjutits i den linjen, med eterisk estetik som sitt mål, fullbordan och
förverkligande.
Det eteriska änglalika estetiska idealet är produkten av en miljard år av Livskraftens skapande ansträngning och kamp, evolutionens höjdpunkt. Men denna
evolution ägde rum under förhållanden gynnsamma för Skapelsen – de divergerande och förgrenande rasernas geografiska och biologiska separation och isolering. Den rådande dominanta blandrasistiska ideologin betraktar denna Skapelsens
naturliga evolutionära process – och alla som försvarar den – som omoralisk, och
tillvaratar varje tillgängligt medel för att kasta om den skapande och divergerande
trenden i riktning mot antiskapande raslig blandning, sammanparning av det fina
med det grova och det änglalika med det atavistiska.
Det moderna Italien och Grekland avslöjar det slutgiltiga resultatet av den storskaliga korsningen av nordfolk med mediterranider (och, i mindre utsträckning,
armenider och orientalider) – det faktiska försvinnandet av den nordliga typen och
dess estetiska ideal. (Den främsta rasliga skada eller förlust som genomlidits
hittills – och som för närvarande genomlids – av den nordeuropeiska befolkningen
i Förenta staterna, kommer från korsning med mediterranider – främst av syditalienskt eller sicilianskt ursprung – och armenider – främst judiska – som porträtteras positivt och befrämjas av den antinordliga – och av icke-nordfolk kontrollerade – populärkulturen, i synnerhet genom filmer och TV-program, i vilka mörka
män ständigt och avsiktligt paras ihop med blonda kvinnor.) Effekterna av en
korsning av nordfolk med grövre sammansatta raser – och mycket mer atavistiska
– än mediterraniderna vore till och med ännu svårare och skulle leda till ett fördärv långt bortom den grad som krävs för total förintelse. En sådan blandraslig
panmixis skulle förflytta hela den hominida estetiska skalan kraftigt i riktning mot
det atavistiska, samt beskära, eliminera och förstöra den andra änden och förorsaka dess utplåning – det eteriska och änglalika estetiska idealets utplåning. Den
hominida estetiken skulle inte bara återföras till nivån före det änglalika idealets
skapelse, utan den unika inre potentialen, själva förmågan att skapa det, skulle
förstöras och upphöra att existera. Alla Skapelsens gärningar, arbeten, ansträngningar och vedermödor under mer än en miljon år skulle omkullkastas, förstöras
och göras ogjorda, och dess syfte, mål och levnadsöde förnekas för att aldrig
återvinnas eller omskapas. Det skulle vara den yttersta katastrofen – Antiskapelsens mörka triumf över Livets ljus. Själva hoppet skulle förgöras.
De dominanta blandrasistiska krafterna, vilka motsätter sig nordfolkens och deras estetiska ideals överlevnad och fortsatta existens, tillvaratar varje ansträngning
och medel i sin makt för att underlätta processen av raslig förgörelse och kontraevolution. Ett medel de använder är kringgående – att undvika eller ignorera den
yttersta frågan om rasligt liv eller död, låtsas att den inte existerar eller förhindra
den från att ställas genom moraliskt klander, de facto-censur eller hot om vedergällning. En annan metod är att förvränga, förfalska, förvirra och till och med
nedvärdera varseblivningen av det nordeuropeiska estetiska idealets själva natur
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och skapa en sådan dimridå av missförstånd och relativism att nordeuropéer inte
lyckas uppskatta det för vad det verkligen är och förblir omedvetna om de förhållanden som krävs för dess skapelse och fortsatta existens.
Idealets rasliga natur, uppfattningsförmågan och insikten att det är en uteslutande nordeuropeisk skapelse och ägodel, obefintligt bland andra raser (ehuru det
existerar bland de små nordeuropeiska rasliga elementen inom en del övervägande
icke-nordliga etniska eller nationella grupper), är ett särskilt föremål för förfalskning och förvrängning. I biofilmers och TV-produktioners rollbesättning spelar
fint sammansatta nordeuropéer som i hög grad motsvarar sin ras eteriska estetiska
ideal ofta rollen som medlemmar av en grovt sammansatt ras – och skänker därigenom den rasen en oberättigad grad av estetiskt värde och en resulterande
frammaning av ökad sympati (likväl som förvirring bland den nordliga publiken,
som inte kan förstå varför ”medlemmar” av en ras som porträtteras som så vacker
skulle kunna ha betraktats som estetiskt undermåliga) – medan grovt sammansatta
icke-nordliga européer intar rollen som nordbor och på så sätt kastar om verkligheten och förminskar den uppfattade estetiska naturen, identiteten, ställningen och
värdet av nordfolken. Vid tilldelningen av familjeroller får på liknande sätt ofta
nordfolk och armenider eller mediterranider porträttera biologiska bröder och
systrar eller föräldrar, samtidigt som de rasliga skillnaderna mellan de olika rollerna är så stora att det är en uppenbar genetisk omöjlighet. Ändå lyckas ofta
sådan vilseledande rollbesättning skapa det falska intrycket hos publiken att ett
nordligt barn kan stamma från armenider eller mediterranider.5
Antingen detta fenomen förorsakats av okunnighet eller avsiktlig vilseledning,
är dess verkan att fördunkla, förvränga, förfalska och förvirra varseblivningen av
rasliga fakta och det nordeuropeiska änglalika estetiska idealets rasligt exklusiva
natur, genom att felaktigt tillskriva andra raser förutom nordfolken dess innehav
och existens. Denna verkan är förenlig med blandrasismens mål, avsikter och
intressen i dess försök att förneka och förminska betydelsen av ras, samt med den
följaktliga förlust och skada som skulle förorsakas genom dess rasliga nedbrytningsprocess. Om idealet felaktigt uppfattas existera bland många olika raser –
och inte uteslutande hos den nordliga rasen – kommer dess existens inte att anses
hotad av den rasblandning som hotar nordfolkens existens. Medvetenhet om, och
konfrontation med, verkligheten undviks därmed.
Andra ansträngningar som antinationens antinordliga kultur företar för att underlätta den rasliga nedbrytningen – och avskräcka motstånd – går bortom de
förhållandevis lindriga metoder som beskrivits ovan för att så förvirring beträffande idealets exklusiva rasliga identitet. Dessa ansträngningar försöker nedvärdera och förringa det ultrafint sammansatta änglalika estetiska idealet genom att
förknippa det med ondska, samtidigt som de förknippar grovt sammansatta rasliga
typer med godhet och välvilja. Sådana förvrängningar har en benägenhet att för5

Till de grovt sammansatta armenida judar som porträtterats inom filmen av fint sammansatta
nordbor hör Lillian Hellman (spelad av Jane Fonda i Julia) och Golda Meyer (spelad av Ingrid
Bergman i Golda). På liknande sätt var den fiktiva judiska familj som föll offer för nationalsocialisterna i den TV-sända miniatyrserien Holocaust spelad av nordliga skådespelare som förkroppsligade det tyska rasestetiska idealet. Trots att det finns rasligt nordeuropeiska judar (för det mesta
av slaviskt ursprung), är de tillräckligt atypiska för att göra en sådan rollbesättning missvisande
och oriktigt framställd.
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minska och försvaga det värde som tillskrivs idealet, underminera dess anseende
och sänka den aktning med vilken det betraktas, så att dess överlevnad och fortsatta existens kommer att betraktas som en fråga av ringa betydelse eller till och
med som icke önskvärd. Men naturlig visdom i form av ett gensvar på en djupare
inre röst framhärdar envist i sitt förknippande av skönhet med godhet, trots blandrasisternas alla desperata och högljudda bedyranden om motsatsen. Kanske protesterar de en aning för mycket.
Estetisk idealism, och den lojalitet den inspirerar till, har stort överlevnadsvärde och betydelse för en ras genom att vinna dess medlemmars bistånd i dess försvar och i försvaret av det ideal den rymmer. Ur det perspektivet, och givet antinationens rasligt farliga miljö, bör varje påstående eller framställning som tenderar att nedvärdera eller ringakta det rasliga estetiska idealets värde eller natur
betraktas med yttersta misstänksamhet och vaksamhet.
De blandrasistiska och icke-nordeuropeiska motståndarna till nordeuropeisk
raslig frigörelse, frihet, oberoende, separation, suveränitet och överlevnad nyttjar
många argument för att avskräcka motstånd mot deras avsikter, av vilka somliga
är motstridiga och oförenliga med varandra. En del försöker mildra och lugna ner
eventuell nordeuropeisk fruktan och oro genom att hävda att blotta tanken på
nordeuropeisk utplåning genom rasblandning är absurd och att en sådan företeelse
inte äger rum och aldrig kommer att äga rum, samt att rädslan för den är neurotisk, psykotisk och paranoid. Andra angriper från motsatt riktning genom att
hävda att rasblandningsprocessen redan har gått för långt och att det redan är för
sent att stoppa den. De hävdar att nordfolken redan är rasligt korsade och ”orena”
bortom hopp om förändring och så vingklippta av splittrade lojaliteter till vänner
eller familjemedlemmar som är antingen icke-nordbor, hybridiserade partiella
icke-nordbor eller gifta med – eller föräldrar till – icke-nordbor, att inget effektivt
motstånd är möjligt.
För närvarande är i själva verket den nordliga rasen i sig fortfarande intakt,
även om den har lidit stor försvagning genom förlusten av många av sina medlemmar genom rasblandning eller icke-reproduktion. Den förblir intakt på grund
av att förlusterna till följd av korsning har varit just det – förluster. Genom att
förlora de individer som inlåter sig i rasblandning – och tillåta dem att gå förlorade för sin ras och införlivas i den andra rasen snarare än att acceptera dem och
deras rasligt korsade avkomma till nordfolken – har effekterna av korsning i
allmänhet isolerats till de inblandade individerna och inte införlivats i själva rasen
som helhet. Trots den tilltagande förekomsten av rasblandning och det stigande
antalet rasblandade barn i antinationen, har nordfolken i själva verket förblivit
ouppblandade och oförsvagade genom att vägra att acceptera eller definiera hybrider som sanna nordeuropéer. Än så länge har korsningen bara kapat av bitar
(låt vara värdefulla bitar) från nordfolkens kropp utan att ha tagit sig in i den.
Endera metoden, att gradvist kapa av bitar från ytan eller att förgöra kroppen
inifrån, kommer ytterst att sluta i samma resultat – förintelse. Men den förstnämnda kan stoppas när som helst, med identiteten och naturen hos den återstående delen av kroppen fortfarande intakt oavsett hur mycket den tragiskt nog försvagats. Den sistnämnda är mycket lömskare och svårare att råda bot på, och när
den väl börjar omdanas själva kroppens natur och identitet såvida inte ett kirur-
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giskt ingrepp för att avlägsna den främmande och allogena utväxten genomförs.6
Hur stora eller små förlusterna till följd av rasblandning än må vara – och den
6

Det angreppssätt som försöker avskräcka motstånd mot blandraslig korsning genom att hävda att
nordfolken redan är grundligt rasblandade bortom hopp om förbättring – och därmed också nedvärderar nordlig raslig integritet och identitet – har en benägenhet att bli djärvare, hänsynslösare
och oansvarigare i sina påståenden i och med att dess tidigare falska påståenden fått passera
oemotsagda i antinationens blandrasliga intellektuella miljö.
Ett exempel på hur långt den processen gått – till den punkt där nästan ”vad som helst går för sig”
och varje överdrift accepteras förutsatt att den stämmer överens med blandrasismens avsikter och
intressen – förekom i en artikel i tidskriften People Weekly (6 dec 1982, s. 156) om en kvinna i
Louisiana vars härkomst var en sextondel (6,25 procent) ”svart”, men som betraktade sig själv
som ”vit” och hade uppfostrats i, och accepterats av, det vita samhället. Hennes mor och hennes
moster, båda oktoroner (en åttondel eller 12,5 procent svarta, med en svart förfader tre generationer tillbaka) hade gått skilda vägar; modern hade ”slunkit igenom” som vit emedan mostern
förblev en del av det svarta samhället. Kvinnan trotsade en lag i Louisiana (sedermera upphävd)
som fordrade att den person som hade mer än en trettioandradels (3,125 procent) svart härkomst
skulle klassificeras som svart i statens rättsliga register.
Enligt artikeln vittnade doktor Munro Edmonson, antropologiprofessor vid Tulane University som
inställt sig som expertvittne å kvinnans vägnar, om att ”moderna genetiska studier visar att svarta
runtom i landet besitter i genomsnitt 25 procent vita gener och vita fem procent svarta gener.
Utifrån denna statistik, sade Edmonson, och givet att trettioandradelslagen gällde, skulle man
kunna betrakta hela Louisianas infödda befolkning som svart!”
Den första kritiken mot Edmonsons ovanstående anspråk är uppenbar. Om man för resonemangets
skull utgår ifrån att den ”genomsnittliga” vita personen i Förenta staterna har fem procent svarta
gener (mer om detta antagande senare) skulle bara ett fåtal motsvara det exakta ”genomsnittet” om
fem procent, eller en tjugondel, svart härkomst. (Hybridisering fordrar många generationer efter
sin totala fullbordan innan en grad av likformighet som ens kommer i närheten av homogenitet
uppnås.) Många skulle inte ha några svarta gener alls, emedan många andra skulle ha långt mer än
fem procent svarta gener för att uppväga effekten av dem som inte hade några svarta gener och
ändå uppnå genomsnittsandelen om fem procent. Om hälften av den vita befolkningen inte hade
några svarta gener skulle den andra hälften vara tvungen att ha i genomsnitt tio procent svarta
gener för att upprätthålla det femprocentiga allmänna genomsnittet. Av den halva med svarta gener
skulle en del återigen vara långt mindre än tio procent svarta, varmed andra skulle vara tvungna att
vara proportionellt fler för att upprätthålla gruppens tioprocentiga genomsnitt. Om tre fjärdedelar
av den vita befolkningen inte hade några svarta gener, skulle den återstående fjärdedelen vara
tvungen att i genomsnitt ha tjugo procent svarta gener för att upprätthålla det femprocentiga
allmänna genomsnittet, och en del skulle vara tvungna att ha betydligt mer än så. Om nio tiondelar
av medlemmarna av den vita befolkningen inte hade några svarta gener, så skulle den återstående
tiondelen vara tvungen att i genomsnitt ha femtio procent svarta gener (det vill säga att de skulle
vara till hälften svarta, eller mulatter) för att upprätthålla ett femprocentigt allmänt genomsnitt, och
många skulle i själva verket vara tvungna att vara mer än till hälften svarta för att kompensera för
dem som var mindre svarta.
Vid det här laget står vi inför definitionen av vad som är ”vitt”. Fenomenet med att partiella svarta
”slinker igenom” som vita är ett komplext fenomen. Att slinka igenom är en form av bedrägeri,
och huruvida det kommer att lyckas beror både på den bedragnas rasliga kännedom och känslighet
samt på de svarta särdragens påvisbarhet, som varierar stort till och med när graden av korsning –
eller procentandelen svarta gener – är den samma, liksom bland halvsyskon (se exemplet med
kvinnans mor och moster i Louisiana). Samma partiellt svarta person kan komma att framgångsrikt bedra en del vita och samtidigt misslyckas att bedra andra vars rasliga kunskaps- och känslighetsnivå är större. Under rådande nivåer av raslig kunskap och känslighet kan en oktoron i allmänhet inte slinka igenom som en obeblandad eller renrasig vit, emedan en person som är en sextondels svart i allmänhet, men inte alltid, kan det. När de lyckas slinka igenom som vita, är det emellertid som ett lågkvalitativt, grovt sammansatt, otydligt, tveksamt och mediokert gränsfall av vit
person under den breda, okänsliga och okritiska definitionen av begreppet. De slinker inte igenom
som vita av distinkt och högkvalitativ nordeuropeisk typ som ligger nära det ultrafint sammansatta
änglalika estetiska idealet. En vit med fem procent svart härkomst skulle i nästan samtliga fall
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känna till det. För att han inte skulle känna till det skulle det krävas att han inte kände till sina
föräldrar eller föräldrars föräldrar, och till och med då skulle han antagligen fortfarande veta om
eller känna till det. Att så få vita, inklusive Louisianas vita, har kännedom om någon svart härkomst antyder hur sällsynt och ovanligt ett sådant ursprung verkligen är.
Den andra invändningen mot Edmonsons påstående är tvåfaldig. Om 6,25 procents svart uppblandning är den maximala nivå som i allmänhet kan slinka igenom med framgång som ett vitt
gränsfall, hur är det då möjligt för den påstådda genomsnittliga graden av korsning – fem procent
– att ligga så nära den maximala graden för att slinka igenom, när den övre änden av detta omfång
borde vida överstiga genomsnittet för att uppväga den nedre änden och det stora antal som inte har
några svarta gener alls? Dessutom, eftersom personer som har en sextondels (6,25 procent) svart
härkomst är benägna att uppvisa en kroppslig, raslig eller estetisk likhet med grövre sammansatta
gränsfall av vita av lägre kvalitet, såsom de typiska invånarna i Andalusien eller Tunisien, hur kan
det då komma sig att den vita befolkningen i Förenta staterna inte uppvisar någon likhet med dessa
två folk? Den nordeuropeiska befolkningen i Amerika – som 1980 utgjorde omkring 79 procent av
den vita befolkningen – uppvisar faktiskt inget identifierbart tecken på eller spår av svart uppblandning, och förblir rasligt, kroppsligt och estetiskt omöjliga att särskilja – utan några synbara
betydande skillnader – från de övriga medlemmarna av samma förgreningar av deras ras som
stannade kvar i Europa utan ens en antydan av den rasliga korsningens fördärv. Om Amerikas
nordeuropeiska befolkning var fem procent, eller ens en procent, svart skulle det uppenbarligen ha
visat sig. Den skulle inte ha sett ut som den gör. De kroppsestetiska skillnaderna skulle vara
definitiva och obestridliga, likaväl som icke önskvärda, i synnerhet beträffande de recessivare,
ömtåligare och distinktare särdragen – såsom de sårbara och lättförstörda fint sammansatta egenskaper som utgör det eteriska änglalika idealet – vars kvantitativa förekomst skulle reduceras
avsevärt och vars renhet eller kvalitet i uttryck och förverkligande skulle förvrängas och förminskas och lida allvarliga förluster i både kvantitet och kvalitet. Om den befolkning i Nordeuropa,
från vilken de nordeuropeiska amerikanerna kom, accepteras som kontrollgrupp, måste det erkännas att det inte förekommer någon betydande raslig-kroppslig-estetisk variation mellan de två, och
andelen partiellt svarta hybrider i den nordeuropeiska amerikanska befolkningen måste vara så
liten att den lyckas undgå uppmärksamhet.
Genetiska studier av hybridisering grundar sig på variationer i blodgruppsfrekvenser. Liksom
faderskapstest kan de egentligen inte bevisa korsning, utan bara fastställa de möjliga gränserna för
den, förutsatt att frekvensvariationerna inte är större än att de kan förklaras på något sätt. Om till
exempel en svart population har en frekvens om femtio procent beträffande en blodgruppsegenskap och en vit population har en frekvens om tio procent för det draget, så kan man sluta sig till –
beroende på vissa variabler, såsom egenskapens dominanta eller recessiva natur – att den vita
populationen har en möjlig grad av svart uppblandning så hög som fem procent. Men den naturliga
variation som förekommer inom populationer beträffande sådana drags frekvens (till följd av
genetisk glidning och andra orsaker utöver rasblandning) och den felmarginal som är ofrånkomlig
i sådana undersökningar, är båda tillräckligt stora för att varje antydan om en uppblandning under
tio procent i själva verket skulle kunna vara noll – för liten för att kunna erbjuda säkra bevis eller
belägg för någon grad av rasblandning – och vi skulle därför kunna tänkas diskutera något som i
praktiken inte existerar någon annanstans än i sinnet på folk. Till och med i en befolkning så
förhållandevis homogen – och med så lite variation – som den japanska, är den variation som
oundvikligen existerar mellan olika grupper (som populationerna på olika öar) tillräcklig för att
fastställa en möjlighet av någon liten grad av uppblandning med någon annan befolkning på
jorden. Bara en befolkning som uppvisar nollvariation – och ingen sådan existerar eller kan existera – skulle kunna bevisa omöjligheten av ens någon grad av rasblandning.
Här har man återigen att beakta definitionsproblemet. Ett brett spektrum av rasliga typer i Förenta
staternas befolkning – nordeuropéer, armenider, mediterranider, orientalider, irano-afganer och till
och med en del grupper (som puertoricaner) som uppvisar en uppenbar grad av svart rasblandning
– definieras i allmänhet som ”vita”. Den grad av variation som existerar mellan de skilda rasliga
typerna i denna brett definierade befolkning är så extrem att den trotsar varje försök att klassificera
den som en sammanhängande helhet i förhållande till någon annan ras.
Det slutgiltiga svaret på Edmonsons vittnesmål är historiskt i sitt angreppssätt. Forskare och
antropologer misstänkte eller antydde aldrig under den tidigare delen av det här århundradet, eller
under det föregående århundradet, något betydande upptagande av svarta gener i den vita befolk-
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åtföljande minskningen i kvantitet, men inte i kvalitet, hos de nordeuropéer som
förblir sin sort trogna – är det de återstående elementens ansvar – och i synnerhet
de mer distinkt nordeuropeiska återstående elementen, de som allra mest närmar
sig sin ras estetiska ideal – att fortplanta sig, reproducera och fortsätta sig själva,
att återställa sin ras till dess fulla väsen så att den kan fortsätta sitt evolutionära
ningen. Det finns ingen nedteckning om rasblandad avkomma som uppfostrats av, eller accepterats
som en del av, det vita samhället i någon mätbar utsträckning. Före mitten av det här århundradet
var blandrasliga äktenskap mellan vita och svarta socialt oacceptabla (och ofta olagliga) och så
sällsynta att de nästan inte förekom i statistiska termer. Således var den överväldigande majoriteten av rasblandade barn (mulatter, kvadroner och oktoroner) utomäktenskapliga och så gott som
alltid uppfostrade av – och upptagna i – den svarta befolkningen. Nästan all svart-vit rasblandning
som ägde rum innan det här århundradet inbegrep vita män och svarta kvinnor (till skillnad från
den rådande situationen där tre fjärdedelar av hustrurna i svart-vita äktenskap är vita). Då, liksom
nu, stannade barnen i de allra flesta fall hos den naturliga modern och hennes familj snarare än hos
fadern. Bruket av rasism tjänade till att skydda den vita rasen från korsning och förhindra att
rasblandade barn upptogs i dess led. Ett rasblandat barn kunde vanligtvis accepteras i det vita
samhället endast genom framgångsrik tillämpning av bedrägeri.
Att nästan all rasblandad avkomma upptogs i den svarta befolkningen, vittnar den höga andelen
(25 procent) vita gener i dess genetiska sammansättning om. Givet att den vita befolkningen
översteg den svarta i ett förhållande om tio mot ett, tyder ovanstående procentandel på att det
svarta samhället under loppet av åtta generationer införlivade motsvarande en fyrtioåttondel ,eller
2,5 procent, av den vita befolkningen i sig själv. För att vita ska ha i genomsnitt fem procent svarta
gener medan svarta har 25 procent vita gener – ett korsningsförhållande om fem mot ett, när
befolkningsförhållandet som nämnts ovan var tio mot ett – krävs det att två gånger så många av
den rasblandade avkomman upptagits i den vita befolkningen som upptagits i den svarta befolkningen (eller att två tredjedelar, eller 67 procent, av de rasblandade barnen upptagits i den vita
rasen och en tredjedel i den svarta). Givet befolkningsförhållandet om tio mot ett, skulle ett femprocentigt genomsnitt svarta gener antyda att den vita befolkningen upptagit motsvarande hälften
eller 50 procent av den svarta befolkningen i sig själv (50 procent dividerat med tio är lika med
fem procent) och att den vita rasen upptagit två gånger så många svarta gener som den svarta rasen
upptagit vita gener. Men detta strider mot det faktum, som vid en ren iakttagelse torde betraktas
som allmän kännedom, att som ett resultat av den ”färggräns” som skapats av vit rasism, blev de
rasblandade barnen nästan undantagslöst uppfostrade och upptagna i det svarta samhället, och att
den andel som upptogs i den vita befolkningen troligen var mycket mindre än en procent snarare
än de 67 procent som krävts för att skapa en femprocentig rasblandningsgrad.
För nordfolken har existensen i ett mångrasligt samhälle i andra rasers omedelbara och onaturliga
närhet alltid resulterat i rasblandning av egensinniga och ansvarslösa medlemmar som äventyrat
sin egen sorts framtida integritet och välbefinnande för att tillfredsställa sin ovärdiga och missriktade åtrå. I denna rasligt ohälsosamma miljö, fylld av faror för rasens överlevnad genom det
allestädes närvarande hotet om upptagande av dominanta främmande gener, skyddar bara bruket
av rasism rasens integritet, identitet och fortsatta existens – och dess sårbara recessiva egenskaper
– genom att isolera den från rasblandningens konsekvenser. Fram tills nyligen har bruket av rasism
bevarat nordfolken så att de fortfarande existerar i oförändrad form med sin identitet, natur, potential och sitt bräckliga estetiska ideal fortfarande intakt. Den senare trenden mot blandrasism
berövar nordfolken deras försvar och skydd mot rasblandning och dess följaktliga destruktiva
verkningar i form av utplåning och raslig död. (Genom den resulterande korsningen av nordbor
med praktiskt taget varje annan hominid ras på jorden, genom både äktenskap och adoption.)
Blandrasismens urskuldsmakare och förespråkare – som för närvarande åtnjuter en sådan dominans att de en gång så framstående akademiska vetenskapsgrenar som skapats av nordfolken har
enrollerats i strävan efter deras förintelse – tar varje tillfälle i akt att nedvärdera och så tvivel
beträffande Nords rasliga integritet, unika prägel och värde, och försvagar därvid dess vilja att
göra motstånd genom att beröva det tron på sig själv. Deras vilseledande förvrängningars mål är
att hindra nordeuropéer från att inse sanningen tills det är för sent för att göra något åt den. Deras
hopp är att om Nord felaktigt tror att det redan fallit så kommer det, när det verkligen faller, att
falla utan kamp.
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sökande mot förverkligandet och fullbordandet av sin unika inre potential och
verkställandet av sitt exklusiva levnadsöde.
Genom hela det nordliga tänkandets historia, från de stora ursprungliga tänkarna i antikens Grekland till våra dagars tänkare, har det funnits en tradition, närd av
en intuitiv naturlig visdom och känslig iakttagelseförmåga, som insett existensen
av en förbindelse eller ett samband (eller hög korrelation) mellan skönhet och
godhet, estetik och etik, änglalikt utseende och änglalik karaktär, yttre form och
inre innehåll eller dygder, kroppens sammansättning och andens eller själens
sammansättning. Dessa tänkare accepterar inte en dikotomi eller separation av
kropp och sinne (eller kropp och själ), utan ser individen som en samlad och
odelbar helhet som är överensstämmande i kvalitet, essens, böjelser och sammansättning i alla sina attribut och manifestationer, harmonisk i alla delar med en inre
sammansättning som motsvarar den yttre sammansättningen där de olika delarna
reflekterar och bygger på varandra. Utan en sådan naturens enhet verkar individen
självmotsägande, ofullständig eller bristfällig. En sådan självmotsägelse eller
spricka i individens identitet, en sådan dikotomi eller delning mellan dess kropp
och sinne, dess kroppsliga och andliga jag, betraktas – i de undantagsfall där den
förekommer – som en avvikelse, en brytning eller spricka i naturen, ett misstag av
Skapelsen, en existentiell förvillelse, en förvrängning av livet, samt det stoff ur
vilket tragedier skapas. Antingen det handlar om en vacker själ i en ful kropp eller
en ful själ i en vacker kropp, där den ena framkallar medömkan och den andra
förakt, var och en utövandes sin egen form av attraktion och aversion, anomalier
hos en till synes förvirrad och oenig natur i konflikt med sig själv, offer för en
dualistisk och splittrad sammansättning, kan de aldrig vara hela. De tjänar till att
påminna oss om att en ofullkomlig natur inte alltid är rättvis, antingen beträffande
sin ynnest eller sin bestraffning.
För den naturliga harmonins filosofer är sambandet mellan skönhet och godhet
en naturlig tendens, eller till och med en naturlag, i vilken naturen vanligtvis når
framgång – dess misslyckande är undantag snarare än regel. Sambandet är inneboende i deras begrepp om en överensstämmande och enad identitet, om helhet,
enhetlig och odelbar. En dualistisk essens, eller dikotomi mellan kropp och själ, är
en disharmonisk spricka i denna naturliga tendens. I modern terminologi förutsätter detta resonemang att karaktärsegenskaper – såsom läggningen åt godhet och
dygd – bestäms eller starkt påverkas av en nedärvd eller genetisk komponent, och
att den höga korrelationen mellan skönhet och godhet indikerar en betydande grad
av genetiskt samband som förenar de faktorer som är ansvariga för dessa två
attribut.
Sambandet mellan skönhet och godhet – om det är en del av naturen, nedärvd i
individens identitet, essens, helhet och harmoniska överensstämmelse – är beroende av och fordrar att de båda kvaliteterna är genetiska i sitt ursprung och att
deras respektive gener (såvida de inte bärs av samma gener och är ett och samma
– snarare än skilda – till och med i sitt ursprung, och undantag förorsakas av
skadade eller söndrade gener eller mutationer) är starkt förbundna. Den andra
möjligheten, som tonar ner naturens roll, är att det samband som länge iakttagits
mellan skönhet och godhet – från sagor till de mest insiktsfulla filosoferna –
förorsakats eller starkt påverkats av miljöbetingade faktorer. Omfattningen av den
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miljöbetingade inverkan – antingen större eller mindre, primär eller sekundär –
kan diskuteras, men en viss omfattning måste förmodas.
De som bedöms som vackra enligt sin omgivnings normer, och i förhållande
till de övriga medlemmarna av deras omgivning, är mer sannolika att vara lyckliga, belåtna och nöjda med sig själva och hysa en sund, välanpassad och positiv
attityd gentemot sig själva och vad de är. Denna orientering främjar kärleken till
jaget och självaktningen. Deras starka känsla av personligt värde och grundläggande lycka och belåtenhet gör att de saknar meningsfulla motiv för illvilja,
agg, svekfullhet eller gemena handlingar som skulle kunna äventyra och försvaga
deras högst positiva syn på sig själva. Deras upphöjda status har lite eller inget att
vinna på sådant gement beteende, men mycket att förlora, och de tenderar följaktligen att stå ovanför frestelsen och betraktar till och med ofta motiven för sådant
beteende som bortom deras fattningsförmåga.
I kontrast till detta kommer de som bedöms som estetiskt oattraktiva utifrån sin
omgivnings normer, och i förhållande till de övriga medlemmarna av deras omgivning,7 att vara mer sannolika att hysa en olycklig och negativ attityd gentemot
sig själva och vad de är, utan känsla av personligt värde och utan en grund för
kärlek till jaget, självaktning och självrespekt. Detta berövar dem motivationen för
dygdigt och ädelt beteende samtidigt som det förser dem med ett förvridet och
perverst motiv för ilska mot naturen som bedrog dem, för förbittring, avund och
svartsjuka mot dem som har den skönhet de saknar, för illvillig hämndlystnad att
straffa, förnedra och släpa ner dem som får dem att känna sig undermåliga, och
för falskhet och oärlighet i ett försök att skapa en kontraverklighet som är mer
gynnsam mot dem än den egentliga verkligheten. (De kan också bli besatta av
önskan att förvärva materiella rikedomar med vilka medel som helst, ärliga eller
oärliga, dock inte för deras egentliga åtnjutande eller presterandet av prometeuska
drömmar eller mål, utan som en psykologisk kompensation för sin brist på naturlig rikedom.)
Som formgivare av skönhet eller särprägel är naturen absolut. Hypotetiskt sett
skulle den kunna göra alla vackra och fint sammansatta (och i en del befolkningar
har den närmat sig detta ideal), och i konsekvens därmed goda och dygdiga likväl.
Omgivningen är alltid relativ. Om den vore skönhetens bestämningsfaktor, skulle
den alltid fordra att en del medlemmar av en befolkning bedöms som oattraktiva,
även om de alla vore vackra sett utifrån naturens absoluta normer. I denna bemärkelse har naturen den yttersta förmågan att vara mer egalitär på ett sätt som är
förenligt med absolut objektiv ärlighet och rättvisa, än den relativa omgivningen.
Associationen mellan godhet – eller fint sammansatt ande – och kroppsligt fint
sammansatta individer, leder – genom logisk förlängning – till dess association
7

Miljöbetingade normer är alltid relativa i förhållande till jämförelseobjektet. En mycket vacker
kvinna som vuxit upp i skuggan av en ännu vackrare syster eller nära vän i ungefär samma ålder
som hon själv, lider ofta av den oundvikliga jämförelsen och lyckas inte utveckla en fullständig
och riktig uppskattning för sin egen skönhets värde. För att illustrera den andra sidan av det
relativa myntet, kan en nordlig kvinna som betraktas som alldaglig och vanlig av sin egen ras
komma att betraktas som en skönhetsgudinna utifrån en mörkare och grövre sammansatt ras
normer, och bli föremål för osedvanlig uppmärksamhet och beundran. Sådana egotillfredsställande
upplevelser utgör ofta en viktig faktor i främjandet av blandrasliga äktenskap mellan ganska
intetsägande nordliga kvinnor och icke-nordliga män.
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mellan de fint sammansatta rasernas beteende och karaktär, och i synnerhet den
ras som är bärare av det ultrafint sammansatta änglalika idealet. Estetik har alltid
varit nära förknippat med uppförande, liksom etik har med moral, i de nästan
synonyma allittererativa ekvationerna mellan etik och estetik, moral och manér.
Estetik och uppförande är kulturens essens, och det är inte ren slump att den finast
sammansatta rasen – det eterisk-estetiska idealets ras – har skapat de finast sammansatta, de mest eteriska och idealistiska verken inom konst, musik och litteratur, från antikens Grekland till den nordliga själens sista fria andetag under vårt
eget århundrade innan det icke-nordliga inflytandet blev dominerande. Ickenordlig konst, litteratur och musik har tillfälligtvis varit utsökt, men aldrig eterisk.
Den är en avhuggen och egendomligt overklig form av finhet, som vore den nödvändigtvis skild från sina skapare och deras verklighet. De har aldrig lyckats
kombinera finhet med styrka och ge uttryck åt den prometeuska andens kontrollerade kraft och tyglade glöd, eller höja sig ovan det mundana i sökandet efter det
sublima.8
I den mänskliga naturen finns det en stark tendens att betrakta andra subjektivt
ur ett perspektiv som starkt färgats av betraktarnas syn på sig själva, att tro att alla
andra i stort sett är som de och att tillskriva alla andra sina egna motiv, värderingar och normer. Den oärlige litar inte på någon, och lögnare anklagar andra för att
ljuga som något självklart. De otuktiga betraktar bedyranden om kyskhet med
cynisk misstro och klentrogenhet, som vore det bortom deras fattningsförmåga,
medan den kyska chockeras och desillusioneras av att höra talas om andras otukt,
som de oskuldsfullt aldrig misstänkte eller trodde var möjlig. Den skymfliga kan
inte göra sig en föreställning av heder mer än den hedervärda kan förstå vanhedrande uppförande. Den grymma kan inte se någon blidhet i världen, medan den
blida allt för ofta tror att lejonet kan oförargligt och fridfullt lägga sig ner med
lammet. Ingen kan någonsin verkligen förstå den andra.
Det finns en liknande benägenhet hos medlemmarna av en naivare och mer
tillitsfull ras att tillskriva andra rasers medlemmar sina egna värderingar, ideal och
motiv,9 att förmoda att de kroppsestetiska skillnader de kan se med sina ögon är
8

Deras mycket sällsynta försök att göra det – nödvändigtvis understödda av nordlig påverkan i och
med att det står i strid mot deras medfödda antiprometeuska värderingar – har förvrängts av en
tendens mot nitisk excess och överdrift, som vore det resultatet av en tvångsansträngning att
frambringa något främmande för deras natur. Kinesisk landskapsmålning har en fantastisk karaktär
som hör till en annan värld, och en skönhet som är allmänt uppskattad, men den uppnår inte den
himmelska eteriska effekt och kvalitet som kommer till uttryck i landskapsmålningar av sådana
konstnärer som Joseph Turner och Maxfield Parrish. Den romantiska energin och kraften, och
kombinationen av finhet med styrka, det vill säga essensen i prometeusk idealism – exemplifierad
i sådana verk som John Martins målning efter Thomas Grays poem Skalden – står tämligen långt
bortom den icke-nordliga upplevelsen.
9
Den objektivitet som är ett vanligt särdrag hos nordfolken – förmågan att närma sig nya erfare nheter och situationer, och förnimma verkligheten, med ett oförvanskat och öppet sinne, fritt från
fördomar, och uppskatta andra synvinklar – har gynnat skapelsen och utvecklingen av vetenskapen
och i en betydande utsträckning befriat Nord från det subjektiva tänkesättets doktrinära dogmatism, otydlighet och trångsynta perspektiv. Ändå gör nordbor fortfarande det subjektiva misstaget
att tillskriva andra sin nivå av objektivitet, och kräver omfattande bevis för motsatsen innan de tror
annorlunda. Denna benägenhet har handikappat dem i relationerna till andra raser, ofta till priset
av deras liv. Morden på minst 58 engelska nybyggare år 1622 i Wolstenholme Towne i Virginia
utgör ett exempel. Tydligen hade nybyggarna låtit en grupp indianer övernatta som gäster i sina

52

ÄNGLARNAS LEVNADSÖDE

de enda skillnaderna mellan dem och att alla skillnader är begränsade till den
fysiska gestalten (trots det faktum att de andliga och karaktärsmässiga skillnaderna – som mellan lejonet och lammet – inte är mindre rådande i naturen än de
kroppsliga), utan att beakta att kroppen och själen är en helhet, och att skillnader i
den ena antyder skillnader i den andra. Ändå påvisar den mänskliga historien
tydligt djupgående skillnader i ande, karaktär och temperament (oberoende av
förmågor) mellan de olika raserna, inte bara på konstens kulturella område, utan
även på politikens, ekonomins och religionens filosofiska och institutionella
områden.
Den nordliga rasen har skapat de enda civilisationer som fäst betydande värde
och emfas, i teori och praktik, vid individuella rättigheter, frihet, värdighet, betydelse och suveränitet. Den har skapat de enda civilisationerna med naturliga demokratiska tendenser och institutioner. (Demokratiska i betydelsen av utbredd
beslutsfattande makt och ansvar bland det nordeuropeiska elementet av befolkningen, inte i den grekiska betydelsen där den åsyftade styret av demos, den till
stor del icke-nordeuropeiska lägre sociala klassen.) Vidare har denna tendens varit
konsekvent, regel snarare än undantag. När som helst under de senaste tre årtusendena kan man finna en del nordeuropeiska folk med institutioner som manifesterat ett meningsfullt demokratiskt uttryck. (Under samma period fram till de
senaste århundradena, kan man omöjligen finna någon meningsfull demokratisk
tendens bland icke-nordliga folk, och de demokratiska institutioner de sedermera
anammat är inte naturliga, utan beroende på nordeuropeiskt inflytande, ofta i
kombination med kvarblivna institutioner från en tidigare nordeuropeisk närvaro.)
Inte ens i kombination med kristendomen lyckades den främmande orientaliska
form av monarki som importerats från Asien genom Persien, de hellenska efterföljarstaterna, Rom och de tidiga germanska kungarikena, förgöra denna inneboende och unika tendens som levde vidare – i olika grader och manifestationer – på
Island, i England, Skandinavien och Schweiz, i Hollands handelsstäder, Flandern
och Baltikum, samt i Norditalien (vars dominanta rasliga element vid den tidpunkten fortfarande – eller åter – var nordeuropeiskt). Under de senaste två århundradena har denna demokratiska tendens utvecklats till starka och stabila
institutioner i sina hävdvunna rasliga bastioner, och burits med av samma ras till
dess nya hemländer i Nordamerika, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland.
Återigen är det inte blott en tillfällighet att den kroppsligt finast sammansatta
rasen skulle uttrycka, och också uppenbara, sin fint sammansatta ande genom
skapandet och utvecklingen av politiska, sociala, ekonomiska och religiösa filosofier, ideologier och institutioner som fäster ett stort värde vid individens rättigheter, frihet, värdighet och betydelse. De auktoritära despotier som härskat över
icke-nordliga folk fram till, och in i, den nyare tiden och varierat endast i sin
stränghet, har konsekvent verkat frånstötande på de fria nordliga folken – från
hem. På morgonen efter att de intet ont anande värdarna givit sig av för arbete på fälten attackerade, mördade och skalperade indianerna brutalt de återstående försvarslösa nybyggarna, mestadels
kvinnor. Genom att tillskriva indianerna samma beteende som de skulle ha väntat sig från typiska
vägfarare på den engelska landsbygden, vilka de av tradition brukade erbjuda mat och husrum av
ren artighet, och förutsätta att deras generösa objektivitet skulle besvaras, gjorde de ett fatalt och
subjektivt misstag. För en redogörelse av massakern i Wolstenholme Towne, se Ivor Noel Humes
”New Clues to an Old Mystery” i National Geographic, vol 161, nr 1 (januari 1982), s. 53-77.
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Grekland till de nutida forskningsresandena – som har betraktat dem med avsky
och förakt, som passande endast för primitiva varelser.
I ett stort samhälle kräver framgångsrik demokrati en befolkning som är i stånd
att fatta intelligenta och ansvarsfulla beslut i större ideologiska, filosofiska och
inrikespolitiska frågor. En hög grad av objektivitet är nödvändig för att hantera
frågor och ärenden i en sådan stor skala. Utan en dominerande objektivitet urartar
demokratin slutligen till snäva, konkurrerande, tvistande och subjektiva särintressegrupper som inte är förmögna att uppfatta eller uppskatta situationen som helhet. Stora befolkningar som är inkapabla till en hög grad av objektivitet är inte i
stånd att upprätthålla en sann och hälsosam demokrati, och slutligen kommer den
verkliga makten att tillkomma begränsade organiserade intressen som antingen
verkar från bakom kulisserna eller i öppen dager, även om den yttre förespeglingen av demokrati kan fortsätta på obestämd tid. De icke-nordliga folkens subjektiva
tendenser skulle hindra dem från att ge upphov till en naturlig demokrati, samt i
alla avseenden utom till namnet garantera den slutliga ödeläggelsen av varje
demokrati de importerat eller infiltrerat i betydande antal.
Efter att ha beaktat data som samlats in från omfattande forskning och den historiska nedteckningen, vidkändes forskare under det förra århundradet att den
nordeuropeiska frihetslängtan var ett nedärvt rasligt särdrag, unikt och karakteristiskt för dem och främmande för andra folkslags traditioner. Men detta vidkännande hindrade inte universalisterna och egalitärerna från att försöka omdana de
icke-nordliga folken till nordfolkens avbild – komplett med det plötsliga införandet av demokratiska institutioner som de varken arbetat för eller ville ha, ej heller
förstod eller uppskattade. En konsekvens av denna globala politiska revolution är
att demokrati – som en naturlig och inneboende kvalitet eller tendens – inte längre
klart erkänns som ett medfött och unikt nordeuropeiskt särdrag. Detta gynnar
missuppfattningen att demokratins fortsatta sunda existens inte är beroende av
nordfolkens fortsatta existens och dominans, utan är skild från dem. Både den
historiska nedteckningen och aktuella händelser tyder på motsatsen i en sådan
överväldigande grad att det måste förutsättas att den demokratiska tendensen är ett
medfött genetiskt särdrag som är unikt för nordfolken, en kvalitet som inte kan
upprätthållas tillräckligt genom utbildning eller andra miljöbetingade influenser,
och att utan nordfolken – och deras exempel att följa och efterlikna – kommer den
sanna demokratiska andan att förtvina och dö och, om något, bara överleva till
namnet.10
10

Totalitarismens uppkomst i den moderna världen i och med kommunistrevolutionen i Ryssland,
var nästan uteslutande verket av icke-nordeuropeiska och icke-ryska element, i synnerhet armenida. Karl Marx var naturligtvis en armenid jude, liksom Trotskij, Sverdlov, Kamenev, Rykov,
Zinoviev, Litvinov och Yezhov, emedan Lenin var en korsning av åtminstone fyra olika raser,
inklusive armenid-judisk. Dessa icke-nordliga raselement bildade de mer fanatiska revolutionära
kadrerna, mördade tsaren och hans familj, påkallade nordeuropéernas och deras civilisations
förintelse både i Ryssland och utomlands, anstiftade och understödde våldsamma antinordeuropeiska revolutioner och rörelser genom hela östra och centrala Europa och ledde och befolkade
G.P.U-Cheka-N.K.V.D. – den fruktade hemliga polisen vars skräckvälde av terror och tortyr,
bankningar på dörren mitt i natten, arkipelager av slavarbetsläger och framtvingade massvälter
krävde liven på uppskattningsvis tjugo miljoner mestadels nordeuropeiska ryska män, kvinnor och
barn och spred fruktan och vrede genom varje civiliserat samhälle. Deras mordlystna bravader
överträffade det tidigare armenida rekordet som hållits av assyrierna under antikens dagar.
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Demokratiska manifestationer förekommer emellertid bland en del ickenordeuropeiska folk i förciviliserade stamsamhällen på ett socialt stadium där
befolkningarna är små och intima, såsom de gjorde bland nordeuropéerna i det
stadiet, men medan nordfolken överförde dessa småskaliga demokratiska värderingar till sin civiliserade tillvaro, och från dem utvecklade föreställningarna om
individuella rättigheter och frihet, var de icke-nordliga folk som utvecklade civilisationer antingen inte desamma som hade ägt dessa småskaliga demokratiska
institutioner, eller så förlorade de dem när deras sociala organisation blev större
och mer komplex.
Denna association mellan demokrati och ett tidigt socialt stadium – åtminstone
för de raser som äger den – påminner om associationen mellan det änglalika
estetiska idealet och de pedomorfiska nordliga estetiska särdrag som karakteriserar de tidigare stadierna i livet. I den här bemärkelsen är det framgångsrika bibehållandet av demokrati in i de senare stadierna av social organisation – eller civilisation – analogt med det framgångsrika bibehållandet av pedomorfiska eller
barnsliga estetiska särdrag in i senare livsstadier eller vuxen ålder (trots att det är
beroende av mogen vuxen objektivitet och mogen ålder). Att bara en ras har
lyckats göra båda, att den enda ras som åstadkommit det eterisk-estetiska idealet
(eller den enda rasen med den unika potentialen att åstadkomma det) också är den
enda ras som åstadkommit civiliserad demokrati, att den ras som äger den finaste
kroppsestetiska sammansättningen också är den ras som utvecklat de andligen
finast sammansatta föreställningarna om rättigheter och frihet, och att båda kan
vara lika medfödda som de är unika, förverkligandet av en inre potential, antyder
starkt sannolikheten av ett samband mellan dem. Att samma ras också har skapat
den finast sammansatta konsten, musiken och litteraturen fyller ytterligare ut
begreppet sammansättning med strukturell överensstämmelse i ännu en aspekt av
tillvaron.
I beteende, karaktär, temperament, personlighet och uppförande tenderar den
fint sammansatta individen och rasen att vara mer introvert, stabil, fast, lugn,
självkontrollerad, vänlig, värdig, stillsam och reserverad än de grövre sammanI det kaotiska politiska och sociala tumult som uppslukade centrala och östra Europa i kölvattnet
av första världskriget, och det maktvakuum som förorsakats av kollapsen och förintelsen av den
gamla ordningen, var spekulationen om en utbredande serie blodiga antinordeuropeiska bolsjevikrevolutioner – dominerade av armenida judar – vilka redan hade förekommit hastigt och våldsamt
i Ungern och försökts i München och Berlin, föremålet för universell fruktan. För att bekämpa den
totalitära (och rasligt främmande och fientliga) kommunismens hot, kände folken i centrala och
östra Europa – Polen, Ungern, Österrike och slutligen (och mest radikalt) Tyskland – att drastiska
åtgärder var nödvändiga och satte sin tillit till auktoritära antikommunistiska politiska rörelser i
och med att det ena landet efter det andra bemyndigade diktatoriska regeringar som ensamma
lovade att skydda dem från kommunistfaran. Endast den förhärskande och rättfärdigade rädslan för
kommunism – manifesterad på ett sätt som många kan tänkas betrakta som en överreaktion – tillät
dessa rörelser att komma till makten. På så sätt gav kommunismens skapelse och brutala excesser
upphov till diktaturer som reaktion och motstånd mot dem, och politisk diktatur kom att spridas i
många former. Men avkomman, i synnerhet det nationalsocialistiska systemet som tog kontrollen
över Tyskland, skulle aldrig ha fötts utan sin förfader. En del av de specifika föreställningar och
ideal som de hyllat, och som existerat skilda från dem och deras politik, skulle ha kunnat växa i
inflytande och bli dominanta, men inte i diktatorisk form. Utan den totalitära kommunismen skulle
den diktatoriska antikommunismens uppgång och maktövertagande inte ha varit möjlig, och andra
världskrigets oändliga nordeuropeiska lidande och förgörelse efter kriget skulle aldrig ha ägt rum.
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satta, mindre fallen för offentliga uppvisanden eller demonstrationer av känslosamhet, och lättare deprimerad av överbefolkade förhållanden medan den tycks
behöva mer enskildhet och ”utrymme”. Det kan vara så att den fint sammansatta
är känsligare för yttre stimulans än den grovt sammansatta med tjockare och
hårdare skinn, och därför behöver mindre av det för att åstadkomma samma resultat, och den grad av stimulans som den grovt sammansatta fordrar kan utgöra
överstimulans för den fint sammansatta. Utifrån den grovt sammansattas normer
kan den fint sammansatta verka sval och känslofattig, åtminstone på ytan, men det
var nordfolken – den finast sammansatta av alla raser – som myntade det insiktsfulla ordspråket ”still waters run deep”.
Det temperament och beteende som är typiskt för grovt sammansatta individer
och raser tenderar mot de motsatta egenskaperna. De är karakteristiskt extroverta,
instabila, lynniga, nyckfulla i sina känslor, lättretliga, utan självkontroll, häftiga i
humöret, offentligt känslosamma eller demonstrativa beträffande sina känslor,
okänsliga inför andras känslor, fallna för offentliga utspel, oberäkneliga skiftningar från extrem lycka till extrem sorg, sällskapssjuk fysisk kontakt, otyglad gestikulering, överdrifter och uppförstoringar, samt ständiga löften och bedyranden om
vänskap och kärlek. (Detta yttre intryck av värme är ofta ytligt eller hycklande.
Vänskap och kärlek som delas ut så lättvindigt och försäkras så högt saknar ofta
djup.) De grovt sammansattas brist på självkontroll leder ofta till våld. Deras sätt
att tala tenderar mot det vulgära, och hövlighet och återhållsamhet är främmande
värden för deras mentalitet.
I den västerländska etnografins tradition har som regel de särdrag som skiljer
de fint sammansatta från de grovt sammansatta också skiljt nordeuropéerna från
sydeuropéerna, med graden av grov sammansättning stigande från alpinider till
mediterranider till armenider. De stereotypa beteendeskillnaderna mellan dessa
”europeiska” raser (mediterraniderna hade sitt ursprung i Nordafrika där de fortfarande dominerar och varifrån de korsade vattnet över till den europeiska kontinentens sydliga halvöar – Medelhavets nordliga stränder – vid början av den
yngre stenåldern, medan armeniderna är infödda i östra Anatolien) har sedan
länge observerats och nedtecknats av alla inblandade – av vilka var och en för det
mesta givit en negativ innebörd åt de övrigas särdrag samtidigt som de ställt sitt
eget beteende i gynnsam dager.11
11

I ett mångrasligt samhälle bestämmer vanligtvis det kontrollerande elementet inom media vilka
rasliga beteendekarakteristika som ska betraktas som positiva eller negativa, hävdas eller förnekas.
Med den amerikanska pressen nu dominerad av icke-nordeuropeiska och antinordeuropeiska
element, betraktas de så kallade ”etniska minoriteternas” (i synnerhet armeniders och mediterraniders) beteendemässiga egenskaper med allt större gillande, emedan nordliga beteendemässiga
värden är föremål för underförstått eller uttryckligt hån och ogillande. Men försöken att förlöjliga
nordeuropéer uppfattas ofta inte som sådana av deras offer, som är så tillfreds och lyckliga i sig
själva och för vad de är – och är underförstått övertygade om sin egen överlägsenhet – och så
utsvultna på varje form av rasligt erkännande, identitet och medvetenhet att de villigt accepterar
negativa former, eftersom positiva former förnekats dem av det kontrollerande antinordeuropeiska
etablissemanget. Således accepterade de den inte så vänligt menade akronymen ”W.A.S.P” som
beskrivning av sig själva, och fann humor i porträtteringen av dem själva som ”medelklasslynglar”, även om deras skratt var av en annan natur än deras kritikers. Användningen av termer som
”isprinsessa” för att beskriva det reserverade och avvaktande beteendet – såsom det upplevs av
icke-nordbor – hos tillsynes ouppnåeliga och fint sammansatta nordliga kvinnor, förmedlar en
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Associationen mellan fin sammansättning och objektivitet illustreras av de
nordeuropeiska och sydeuropeiska (mediterranida) folkens välbekanta stereotyper.
Nordeuropén är känd för uppriktighet, sydeuropén har typiskt betraktats som
undanglidande och svekfull – snabb att smickra och behaga, men opålitlig. Den
förstnämndas perspektiv är brett och objektivt, ibland till överdrift, medan den
andras uppfattning är trångsynt och kompromisslöst subjektiv i sina krav. Den
förstnämnda älskar att ställas inför verkligheten och sanningen, den senare föredrar att förvränga verkligheten och förställa sanningen. Den ena är berömd för
sina städers och orters renlighet och prydlighet och sina offentliga institutioners
integritet och stabilitet, den andra för oreda, instabilitet och bristande sanitet.
Kontrasten står i grund och botten mellan det djupsinniga och det ytliga, substans
och förställning, inre essens och yttre fasad, inre innehåll och yttre form, verklighet och illusion. Men den yttersta kontrasten mellan den nordliga och den mediterranida karaktärsstereotypen ligger i distinktionen mellan den eteriska finheten
och den jordliga grovheten. I denna distinktion, som åskådliggörs i alla deras
kroppsliga och andliga karaktärsdrag, uppenbaras den enhet, helhet och konsekvens beträffande sammansättning som kommer till uttryck i existensens alla
aspekter.
Jämfört med mediterraniderna tenderar armeniderna att vara till och med grövre sammansatta i sina attribut – från kroppsestetiskt utseende till beteende, uppförande och sätt att tala – och kanske, som en psykologisk aspekt på grov sammansättning, till och med ännu mer trångsynta och oresonligt subjektiva i sina
perspektiv. Allt för ofta uppnår deras extrema subjektivitet och grovhet en nivå
som bara kan beskrivas som grym – utifrån vilken de inte betraktar något straff åt
sina fiender som för strängt, är omedvetna om eller likgiltiga inför sina egna
försyndelser mot andra och samtidigt hypermedvetna och oförsonliga beträffande
påstådda försyndelser mot dem själva, snabba att kritisera och samtidigt intoleranta mot kritik, samt betraktar världens övriga folk som deras tjänare att nyttja
som medel för att uppnå sina mål.
Under antikens dagar demonstrerades den skarpa kontrasten mellan de grovt
sammansatta armenida assyrierna och de fint sammansatta nordeuropeiska hellenerna uttrycksfullt i varje aspekt av deras liv och civilisation, från personligt
uppförande och politiska institutioner till filosofiska ideal och konst. Till och med
den mest tillfälliga betraktare kan inte undvika att slås av den enorma skillnaden
mellan de skrytsamt grymma assyriernas vildsinta armenida ansikten på deras
stenreliefer och de fridfullt vackra nordeuropeiska ansikten som hyllas inom den
grekiska bildhuggarkonsten, genom vilka de båda raserna uttrycker sig själva i sin
porträttering av sig själva, så skilda som vitriol och honung.
fientligare ton, kanske återspeglande icke-nordbornas förbittring över sina tillbakavisade närmanden. Uppfattningen av den nordliga kvinnan som oåtkomlig är vanlig bland icke-nordbor, men det
ska minnas att i ett mångrasligt samhälle är oåtkomlighet (eller raslig slutenhet, som gör nordbor
otillgängliga för icke-nordbor) i harmoni med nordlig raslig överlevnad. I närvaron av ickenordbor, är en rasligt hälsosam kvinna tvungen att vara mer oåtkomlig – för att avskräcka främmande närmanden – än vad som skulle ha varit hennes naturliga böjelse i en frisk och homogen
nordlig raslig omgivning. Olyckligtvis anpassar mindre friska nordliga kvinnor sitt beteende för att
rätta sig efter den icke-nordligt dominerade kulturens värderingar, och följer ofta de exempel de
får av nordliga skådespelerskor i biofilmer och TV-program, i vilka de typiskt nog är allt för
åtkomliga för icke-nordbor.
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Under den moderna tidsåldern har armenidernas våldsamma grymhet och intensiva subjektivitet bistått deras uppstigning till dominans i de länder de infiltrerat, invaderat eller koloniserat, och deras impulsiva grovhet har funnit sitt politiska uttryck eller utlopp i främjandet av trasproletarianism, blandrasism och andra
antiskapande och antinordeuropeiska strävanden. Sedan Marx dagar har de dominerat den extrema eller radikala vänstern, berikat den med sin vansinniga subjektivism (som inte ens tillåter nordfolken rätten att existera, utan förnekar dem de
förhållanden av oberoende och separation som de behöver för överlevnad), sitt
vulgära sätt att tala och bete sig samt fult uppförande och chocktaktik.12
Motkulturens estetik och etik, eller brist därpå – revolten mot den västerländska civilisationens värderingar – kan till stor del tillskrivas det armenida inflytandet. En ras så grovt sammansatt hyser en naturlig förbittring mot eterisk estetik.
En ras vars världslighet är så extrem att den ofta nedlåter sig till osund fascination
inför det obscena kan inte begripa, uppskatta eller värdesätta någonting så långt
bortom sin potential, och den enda verkan den kan ha på den är att förnedra eller
förgöra den. Armenidernas materiella rikedom och makt har genom historien
förvärvat eller förslavat, frivilligt eller ofrivilligt, många av den naturliga rikedomens bärare, och genom den processen förstört en stor del av Skapelsens naturliga
rikedom, men själva rikedomen är för evigt utom deras räckhåll.
I antinationen har de olika rasernas estetiska och andliga värden, tendenser,
kvaliteter, särdrag och egenskaper, som utvecklats och formats i sina egna unika
riktningar – åtskilda från varandra – under tusentals generationer, onaturligt förts
samman tvärt emot Skapelsens avsikt och intressen. De fint sammansatta har
översvämmats av de grovt sammansattas värderingar och ideal, moral och uppföranden, etik och estetik i varje aspekt på deras kulturella, politiska, ekonomiska,
sociala och sexuella liv. Omgivna av en kultur som blir allt grövre, har många av
de fint sammansatta – de svagare, mer beroende och fogligare elementen – givit
efter och sköljts med av detta tidvatten, imiterat sina mentorers vulgära och degenererade språk, beteende, moral och uppföranden, liksom änglar som härmar apor.
De kunde inte stå emot det sociala tryck som stöpte och formade dem till en förvrängd skepnad. Medias inflytande och makt har vänt uppochner på naturen i sin
degraderande omvandling av de fint sammansatta till bleka kopior av grövre
varelser, vilket resulterat i det snedvridna fenomenet ”ängel se, ängel göra”.13
12

Det är kanske betecknande för det numeriskt oproportionella armenida elementet inom den
radikala vänstern att de tre protesterande studenter som dödades av medlemmar ur Ohios nationalgarde som skyddade R.O.T.C.-byggnaden vid Kent State University i April 1970, var armenider.
En nordeuropeisk student som inte deltog i oroligheterna dödades också av en förlupen kula som
träffade honom på en närbelägen parkeringsplats. Jerry Rubin och Abbie Hoffman var två av de
mer ökända armenida radikalerna under den stormiga period då de makter som verkar mot nordfolken mer öppet avslöjade sin rätta natur. Oavsett hur deras uppfattningar kan antas ha förändrats
under åren som följde, har de förblivit konsekvent antinordeuropeiska i rasliga frågor. Mario
Savio, en mediterranid, var den formelle ledaren för studentprotesten vid Berkeley år 1964 som
inledde årtiondet av studentoroligheter. Typiskt nog förfäktade protesterna bruket av grovt och
vulgärt språk i yttrandefrihetens namn.
13
I det mångrasliga samhället kan man ofta se grupper som ägnar sig åt vad som förefaller vara en
usel imitation av kongoid stamdans, med skillnaden att dansarna är nordeuropeiska. Antikulturens
indoktrinering har separerat dem från all medveten kunskap om sitt eget arv och sin egen natur,
vilka och vad de är. Istället har den änglalika ras som varit civilisationers skapare reducerats till
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De olika uppförandena eller värderingarna hos de olika raserna, som påverkats
i kanske en avgörande grad av estetik och sammansättning, avslöjas i deras olika
begrepp om heder. Det nordeuropeiska hedersbegreppet betraktar heder som den
inre genererade och framtvingade viljestyrkan, självstyret, självkontrollen och
självbehärskningen att göra vad som är rätt – att göra vad som är objektivt riktigt
och passande. Om ens subjektiva känslor och passioner önskar göra annorlunda,
måste man ha den moraliska styrkan att motstå och inte kapitulera inför dessa
vanhedrande inpulser, till och med när livet eller kärleken står på spel. Heder
kommer före allt.
De inhemska nordeuropeiska religionerna betraktade heder som det grundläggande värdet, och dess stränga men förädlande kodex inpräglades i ungdomen,
den kvinnliga likväl som den manliga, genom karaktärsdaningen som utgjorde det
viktigaste elementet i deras utbildning. Grekerna, romarna och germanska stammar hade många inspirerande berättelser om heder, fakta och fiktion, för att tjäna
som exempel på riktigt uppförande. Berättelsen om Hector i Illiaden och Regulus
i det första puniska kriget, om det likartade yttersta val mellan heder och död som
var och en var tvungen att göra och som visade att deras heder var starkare än
deras fruktan, illustrerar på ett målande sätt hederns inflytande och makt på den
enskilde individens nivå. Man kan finna oräkneliga liknande exempel under hela
den nordliga tillvarons förlopp, inom både historia och sägen. Det finns ett överflöd av exempel på institutionell heder – esprit de corps hos den grupp eller militära enhet som aldrig gav vika eller lät sig besegras – från Spartas och Makedoniens dagar till de germanska stammarna, medeltidens riddarordnar, de schweiziska
regementena och vårt eget århundrades elitförband.
Utanför den militära sfären, där frågorna om heder inte nödvändigtvis är av det
yttersta slag som handlar om liv eller död, är dess segrar minst lika betydelsefulla
och har bidragit till att upprätthålla de grunder för familjeorienterad och social
hängivenhet och ansvarsfullhet på vilka familjer och samhällen byggs upp. Utan
den objektivitet, moral och pålitlighet som heder fostrar – varje individs inre
genererade och upprätthållna vilja att göra vad som är rätt och riktigt – skulle den
följaktliga opålitligheten, misstron och missämjan stärka de centrifugalkrafter som
destabiliserar samhällen och har slitit många itu.
Det begrepp om heder, eller ”ansikte”, som är utbrett bland östra Asiens mongoliska folk skiljer sig betydligt från det nordliga bruket och får ofta nordeuropeden nivå att den uttryckligen imiterar – och underförstått beundrar och ser upp till – en atavistisk
ras vars naturliga kulturer räknats till de primitivaste på jorden.
Filmen Zulu från 1962 innehåller en scen av stort symbolvärde, i vilken en anfallande zuluarmé
utövar psykologisk krigföring mot sin numerärt kraftigt underlägsna brittiska motståndare genom
att sjunga och dansa hotfullt i syfte att injaga rädsla i fiendens hjärtan. Men istället för att låta sig
skrämmas av denna hotfulla uppvisning, svarar de walesiska soldaterna trotsigt med refrängen till
”Men of Harlech”, en av deras egna gripande kampsånger, i en musikalisk sammandrabbning som
också är en viljans kamp. Denna strid symboliserar den kulturella och andliga avgrunden och
kampen mellan de två raserna. Under antikulturens inflytande idag verkar nordfolken ha förlorat
denna kamp för sin själ. Med få undantag är den musik som främjas av den mångrasliga kulturen
mycket mer snarlik zulustammens sånger och mässanden än ”Men of Harlech” och andra nordliga
sånger (som de flesta aldrig hört), och när nordeuropéer hör denna kongoida musik är de mycket
troligare att stämma upp och sjunga med i den – kapitulera inför den – än att trotsigt svara med
musik från sitt eget kulturella arv och utmana den i en andlig viljestrid för sin själ.
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iska betraktare att uppfatta deras beteenden och motiv som främmande och obegripliga. Mongoliska samhällen uppvisar ofta en mycket stark likriktning och yttre
kontroll över individen som tillåter mycket lite avvikelse eller flexibilitet. Således
lägger deras hederskodex tonvikten på hur resultaten av individens handlingar
uppfattas externt av samhället som helhet, huruvida han lyckats eller misslyckats,
inte på det moraliska i individens motiv såsom han själv uppfattat dem inom sig,
huruvida han gjort vad som är rätt. Nederlag eller misslyckande är synonymt med
vanheder, oavsett huruvida individen gjorde vad som är rätt och riktigt. Paradoxalt
nog – för det occidentala, eller västerländska, sinnelaget – är mongolerna övertygade att den vanhedrade personen kan göra sig kvitt vanhedern, eller åtminstone
minska den, genom att ta sitt eget liv – trots att den senare handlingen inte har
något logiskt samband med, eller inverkan på, den första – som om avlägsnandet
av den vanhedrade personen avlägsnar vanhedern från samhället. Detta yttre
genererade, påförda och upprätthållna hedersbegrepp – en del av en större och
sträng kodex för socialt uppförande – underordnar individen massan och tillåter
bara snävt avgränsade områden i livet inom vilka han kan handla efter fri vilja,
men ändå är det ett konsekvent uttryck för den mongoliska naturen, och de skulle
känna sig illa till mods och onaturliga utan det.
Den sydeuropeiska (eller, mer korrekt uttryckt i termer av rasligt evolutionärt
ursprung, nordafrikanska) hedersuppfattningen är också tydligt skild från nordfolkens, men på ett annorlunda sätt. Bland nordeuropéer är hedern föremål för inre
kontroll. Bland mongoler är den föremål för en orubblig, yttre social kontroll.
Bland mediterranider är den i själva verket inte föremål för någon kontroll alls.
Deras brist på självkontroll och oresonliga subjektivism fostrar ett godtyckligt och
nyckfullt hedersbegrepp som tjänar, och styrs av, känslorna, passionerna, infallen,
ilskan och begäret hos dem som gör anspråk på det som ett bifall åt deras önskningar och ett rättfärdigande av deras handlingar. För mediterraniderna är heder
en ursäkt för att ta vad de vill ha och göra vad de vill göra, inte att göra vad som
är rätt; att ge efter för sina impulsiva begär, inte att motstå dem; att ställa högröstade krav, inte att utöva självbehärskning; och att driva sin egen vilja igenom,
snarare än att vara ansvarsfull och rättvis. Det är en heder som saknar substans
och innehåll, en tom fasad avsedd för ytlig förevisning, en fråga om anseende och
status snarare än om kärnan i deras väsen, offentlig identitet snarare än privat,
som passar dem som handlar innan de tänker och skyller sina problem på alla och
allt utom sig själva.14

14

Det subjektiva mediterranida hedersbegreppet åberopades för att rättfärdiga den argentinska
invasionen av Falklandsöarna 1982. Utifrån vilka objektiva normer som helst, hade inte Argentina
någon större rätt till öarna än vad Förenta staterna har till Bermuda eller Bahamas. De hade aldrig
befolkats av argentinare. Storbritannien hävdade sitt anspråk på de obefolkade öarna kort efter att
Argentina blivit oberoende efter en lång dispyt med Spanien om deras suveränitet. Under 150 år
hade de regerats av och utvecklats av Storbritannien, samt befolkats av brittiska medborgare.
Argentinarna tog subjektivt vad de ville ha och gjorde vad de ville göra utan hänsyn eller omsorg
för vad som var objektivt rätt och riktigt – att försvara invånarnas rättigheter och intressen och
förvägra aggressioner framgång – även om de materiella värden som stod på spel inte motiverade
kostnaden. Den utbredda mediterranida solidariteten med argentinarna, särskilt bland deras ”latinamerikanska” fränder, var typisk för den rasliga enighet subjektiva folk uppvisar i dispyter med
yttre fiender, och ger en antydan om den verkan den växande latinamerikanska befolkningen i
Förenta staterna sannolikt kommer att ha på landets traditionellt europaorienterade utrikespolitik.
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Olyckligtvis var inte Falklandsöarna det enda nordligt besuttna territoriet att genomlida en nyligen
inträffad invasion av mediterranider eller tjäna som skådeplats för att illustrera den mediterranida
subjektiviteten. 1980 transporterade mediterranida kubanska flyktingar, som tidigare hade invaderat Förenta staterna och av vilka de flesta hade blivit amerikanska medborgare, illegalt omkring
125.000 kubaner av allehanda rastillhörigheter från Marial Bay till södra Florida i ett öppet trots
mot presidentens direkta order och hånade de lagar de så nyligen hade svurit att lyda och upprätthålla och det lands intressen de så nyligen hade utfäst sig att försvara. Om presidentens hotelser
visade sig vara tomma, meningslösa och värdelösa – och det gjorde de – så gällde detsamma för
deras medborgarskapsed. (Tidigare hade deras lismande befrämjare hyllat dem som lojala mönstermedborgare för att försvara deras närvaro. Detta bruk övergavs under pinsamma former i
kölvattnet av båttrafiken till Marial Bay, och hördes inte av igen förrän politikerna fiskade efter
deras röster under 1984 års valrörelse.) Bland dem som de transporterade till Förenta staterna –
som ett villkor för att tillåtas ta sina familjemedlemmar med sig – fanns de personer som satt i
Kubas fängelser och mentalsjukhus. (Efter fyra år antydde statistiken att 25.000 till 40.000 av de
flyktingar som kom till Mariel och släpptes lösa i Förenta staterna var yrkesbrottslingar, en siffra
som inte inkluderar åtskilliga tusen kända brottslingar som fängslades omedelbart.) Utan minsta
spår av objektivitet, självbehärskning, självkontroll eller omsorg för Förenta staternas bästa,
dumpade kubaamerikanerna detta mänskliga avfall på Amerikas stränder utan minsta tecken på
ånger eller samvetskval, och vägrade ta något vidare ansvar för konsekvenserna av sitt handlande
och den skada de åstadkommit. Deras handlingar demonstrerade uttrycksfullt och tvärt emot deras
tomma ord, att de egentligen inte betraktade Amerika som sitt land, utan som gringons land, vars
intressen inte var skäl nog för deras omsorg. (Det är otänkbart att de skulle ha gjort samma sak
mot Kuba, eller ens mot något annat av latinamerikaner befolkat land, eller tillåtit någon annan att
göra så utan kraftfulla protester.) När den ställts på prov, hade deras trångsynta subjektivitet visat
sig oförmögen att uppskatta, beakta eller respektera några vidare intressen i strid mot deras egna.
Deras edsvurna trohet saknade mening för dem och övergavs snabbt när den hindrade dem från att
göra vad de ville göra. De tillfredsställde sina egna begär, krävde att få sin egen vilja tillgodosedd,
trampade på eller forcerade allt i sin väg, tog vad de ville ha och gjorde vad de ville göra. De
brydde sig inte det minsta om att göra vad som var rätt och riktigt.
En till och med mer vanhedrande subjektivism uppvisades av Irans ännu mer grovt sammansatta
befolkning i samband med deras kränkning av Förenta staternas ambassad i Teheran från november 1979 till januari 1981. Kränkningen, intagandet och ockupationen av ambassaden – och
kvarhållandet av dess personal som gisslan – begicks ursprungligen av radikala antiamerikanska
element som handlade med brett stöd från de känslosamt, impulsivt, hämningslöst, oregerligt och
oresonligt subjektiva massorna som förargats av den dödligt sjuke före detta shahens beviljade
inresa till Förenta staterna för medicinsk vård. (De gav även uttryck för ilska över närvaron av
amerikaner i Iran, men var subjektivt likgiltiga inför det faktum att det fanns femtio iranier i
Förenta staterna för varje amerikan i Iran, och att de flesta av iranierna var permanenta invadörer
emedan amerikanerna var tillfälliga besökare. Deras typiska kombination av hat och invasion av
amerikanskt territorium strödde salt på såren.) Den iranska regeringen sanktionerade sedan kränkningen och införlivade den i sin officiella politik.
När ett land stationerar sin diplomatiska personal i ett annat land inbegriper det en tillitsbetygelse
gentemot värdlandets heder. Den hedern är deras enda skydd. De befinner sig i en naturligt utsatt,
sårbar och försvarslös situation, helt utlämnade åt värdlandets nåd och fullkomligt beroende av
värdlandet för sin säkerhet. Om den tillitsbetygelsen gentemot värdlandets heder kränks, finns det
inget deras eget land kan göra för att beskydda eller rädda dem. (Detta är sant i både teori och
princip, även om det i själva verket och praktiken gäller att om det kränkande landet är mycket
svagare än det kränkta landet – och dess huvudstad är lättåtkomlig för det kränkta landets styrkor,
eller om det är föremål för påtryckningar eller hotelser på annat sätt – så kan åtgärder komma att
vidtagas för att förhindra eller bestraffa ambassadkränkningar.) Som ett erkännande av detta
faktum, vilar hela den västerländska diplomatiska strukturen och systemet (som har blivit världens
diplomatiska system, med alla sina immuniteter och andra trygghetsgarantier, alla utformade i
syfte att tillåta säker kommunikation mellan regeringar) på ett hedersbegrepp som är så heligt att
det inte ens i händelse av ett oprovocerat överraskningsanfall av en angripare någonsin överträtts
av en västerländsk nation, då dess kränkning skulle underminera och omkullkasta hela strukturen.
(Iranierna försökte rättfärdiga sin kränkning av den amerikanska ambassaden med att den utgjorde
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Inträdet av mediterraniderna, armeniderna och andra grovt sammansatta raser i
den nordliga världen har givit dem socialt och sexuellt tillträde till de fint sammansatta nordeuropéerna – en situation de aldrig tvekat att dra full fördel av, utan
istället har de nyttjat varje medel för att öka sina möjligheters omfång och underminera nordfolkens rasliga integritet och deras änglalika estetiska ideal. Det ultrafint sammansatta eteriska idealets universella attraktionskraft betyder olyckligtvis
att det också attraherar de grovt sammansatta rastyperna vars enda möjliga verkan
på det är att försvaga eller förgöra det. De fint sammansattas naturliga och hälsosamma sexualestetiska attraktionskraft är ämnad för deras egen sort, men på grund
av orsaker som diskuterats i författarens tidigare verk, The Ideal and Destiny, (se
särskilt Kapitel nio), ger de mindre känsliga eller mer etiskt avväpnade (eller
perversare) medlemmarna av den nordliga rasen efter för medias indoktrinering
och andra former av antikultur som söker uppmuntra och främja den blandrasliga
korsningen av det fina med det grova och det änglalika med det atavistiska. Från
utbildning till annonsering, television till religion, är budskapet – det må vara
underförstått eller explicit, subtilt eller uppenbart, subliminalt eller överväldigande, suggestivt eller flagrant – det samma. Antingen det handlar om ett fotografi i
en modetidning för kvinnor som visar två motsatser, separerade av mer än en
miljon år av evolution, som håller varandras händer på ett förstulet sätt som antyder olovligt beteende, eller ett TV-program som porträtterar den atavistiska som
föremålet för den änglalikas krypande tillbedjan, är effekten att uppmuntra blandraslig sexuell aktivitet och korsning, och därigenom besudla, förminska och ytterst förgöra den eteriska och änglalika skönhet som Livskraften skapat under
miljoner år av tålmodig och strävsam evolutionär kamp. Skadlig etik samt skadliga föreställningar och övertygelser föregår skadliga handlingar. Andens besudling
och förgörelse föregår kroppens.
Överallt i nordfolkens en gång homogena hemländer håller änglalika ansikten
på att trängas undan och ersättas av grovhuggna ansikten i och med att den finast
sammansatta rasens en gång okränkbara territorium håller på att invaderas av
jordklotets alla grövre sammansatta raser. De naturliga förhållanden av raslig
separation som närt, beskyddat och bevarat det eteriska estetiska idealet genom
tidsåldrarna har kränkts av blandrasismens kontraevolutionära ideologi som betraktar separation som omoralisk. Den ras som utgjort en tillflyktsort för utstrålande skönhet och liv på denna planet har också utgjort tillflyktsort för frihet och
centrum för en amerikansk ansträngning att störta den iranska revolutionära regeringen eller på
annat sätt påverka Irans interna angelägenheter. Detta falska rättfärdigande tjänar bara till att
demonstrera hur total den iranska oförmågan att förstå principen om diplomatisk immunitet är.
Även om sådana misstankar hade kunnat underbyggas skulle det bara rättfärdiga utvisningen av
den inblandade personalen, eller i mycket extrema fall stängningen av ambassaden och eventuellt
avbrutna diplomatiska förbindelser, men aldrig kränkningen av själva ambassaden. Till och med
under de extrema fientligheter som andra världskrigets aggressioner provocerade fram – såsom det
japanska överraskningsangreppet mot Pearl Harbour – ordnades trygg repatriering utan att de
inblandade ländernas ambassader kränktes.) Man förstod att en kränkning av en ambassad var en
kränkning mot alla, ett angrepp mot själva det diplomatiska systemet, som i praktiken förvandlade
all ambassadpersonal till gisslan beroende av sina respektive länders gynnsamma uppförande och
vänliga (det vill säga undergivna och därmed osuveräna) beteende. Denna diplomatiska struktur –
och den upphöjda hederskodex på vilken den grundar sig – är naturlig för ett fint sammansatt folk,
men bortom ett grovt sammansatt och överdrivet subjektivt folks förmåga att begripa eller uppskatta.
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ljus, Skapelsens hopp inför framtiden. Men den onaturliga utvidgningen – under
inflytande av skapelseupplösande blandraslig etik – av den friheten till att omfatta
andra raser, som därigenom tillät dem att träda in i de nordliga hemländerna och
komma i åtnjutande av deras välsignelser, gav dem dessutom en tidigare okänd
och onaturlig nivå av tillträde till bärarna av den utstrålande skönheten, och
stjälpte därmed omkull den ömtåliga genetiska balansen mellan de mer distinkt
(änglalika) nordliga typerna och de mindre distinkt nordliga typerna till förmån
för en icke-nordlig typ och en knappt eller marginellt nordlig typ. (Till exempel är
resultatet av korsning mellan nordbor och mediterranider vanligtvis en estetiskt
förbättrad mediterranid typ, mer sällan en marginellt eller knappt nordlig typ,
mycket mindre distinkt nordlig än föräldern av den rasen, och långt bortom det
ultradistinkta estetiska idealet. Mediterraniderna vinner på processen medan nordborna förlorar och försvagas, och icke-nordbor föds i stället för nordbor, och
genom att träda i deras ställe förvägrar och förhindrar de existensen av dem som
skulle kunna och borde ha varit.)
Den änglalika estetiska typen avtar och förminskas, både i absoluta termer (deras födelsetal har legat under reproduktionsnivån sedan mitten av 1970-talet) och i
relativa termer (nordeuropéer sjönk från ungefär tjugo procent av jordens befolkning vid början av nittonhundratalet till mindre än tio procent år 1980, och utgjorde under det året mindre än fem procent av världens befolkning under tjugo års
ålder), då de inte lyckats fortplanta sig själva och sin sort och upprätthålla sin
naturliga rikedom genom rikliga barnkullar. De har undvikit och försummat den
yttersta etikens viktigare frågor och varit besatta av den dagliga överlevnadens
triviala, smärre, underordnade, kortsiktiga, småskaliga och mikrokosmiska frågor,
rädda för de tänkbara repressalier de skulle kunna utsättas för om de främjade sin
egen och sin egen sorts överlevnad.
Liksom den enfaldige sjömannen som såg den annalkande stormen på avstånd
men inte hissade sitt segel för att undkomma eftersom han var rädd att sätta båten
i gungning, kastas vår ömtåliga farkost nu av och an på stormens tilltagande vågor
för att snart knäckas och för evigt sjunka ner under havets svallande yta, såvida vi
inte handlar snabbt och beslutsamt. Den fordrade handlingen är separation från
andra raser (att avlägsna oss själva från faran att befinna oss i stormens närhet,
och att länspumpa det vatten som redan kommit in i båten) och fortplantning (att
reparera skadorna och förstärka båten). Om nordfolken ska kunna pånyttfödas
måste de skaffa många barn, och om de ska kunna färdas framåt igen – mot förverkligandet av sin unika potential och estetiska längtan – är det de distinktaste
nordliga typernas – bärarna av det ideal som representerar den riktning i vilken vi
borde färdas – speciella ansvar att vara fruktsamma och skaffa talrik avkomma så
att deras sort och särdrag kommer att tillta och mångdubblas och befolka universum med utstrålande eteriskt liv.
Raslig särprägel eller renhet skapas av livets differentiering och förgrening –
den divergerande evolutionens, artförgreningens och kladogenesis process. Denna
process har fullkomligt dominerat naturens historiska gång sedan livets begynnelse. Om den inte hade det – om de krafter som begränsar divergerande evolution
eller främjar konvergerande evolution (omintetgörandet, omkastningen eller
degenerationen av gruppers olikheter genom återförening efter att divergens redan
ägt rum) hade varit dominanta – skulle det inte finnas några separata arter som
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stammade från samma förfader, vilket innebär att det – i avsaknad av skilda handlingar av biogenesis, eller livsbegynnelser – bara skulle existera en djurart idag,
och den skulle med säkerhet stå långt under det vertebrerade stadiet. I begynnelsen av varje ny förgrening hos en livsform genom den divergerande evolutionens
process finns det ingen differentiering eller särprägel, bara potentialen. Geografisk
separation och den följaktliga biologiska separationen börjar den specialiseringsprocess som slutligen omsätter den potentialen i verklighet, i och med att en linje
avskiljer sig och separerar från de övriga i begynnelsen av sin långa ensamma resa
mot uppfyllandet av sitt unika levnadsöde i överensstämmelse med sin inre vägledande kraft. Efter generationer av genetisk separation och divergerande evolution
uppstår det först en lätt grad av differentiering, sedan i och med att fler oräkneliga
generationer förflyter förekommer det en allt större grad av raslig differentiering,
särprägel och renhet i och med att en bestämd typ utvecklas med sin egen biologiska identitet och integritet. Med avseende på raslig särprägel och renhet, är det
följaktligen mindre en fråga om var vi varit och vad vi varit (oavsett hur distinkt,
ren och upphöjd, eller dunkel och usel vår existens kan ha varit), mer om var vi är
och vad vi är, och mest av allt om vart vi är på väg och vad vi håller på att bli –
var vi kommer att vara och vad vi kommer att vara i framtiden.
Vägen kantas av stora faror, men oavsett hur farofylld och svår den framåtledande och uppåtledande vägen än kan verka, är den oändligt mycket mer att föredra framför den eviga glömskan – den evolutionära motsvarigheten till helvete
och förbannelse – som står i beredskap för dem som följer den bakåtledande och
nedåtledande riktningen, den konvergerande eller omkastade evolutionens riktning, antiskapelsens och den rasliga dödens riktning. (För en ras med recessiva
egenskaper, såsom nordfolken, försvagar varje grad av blandraslig korsning dess
existens och hämmar eller kastar om dess evolutionära framåtskridande, även om
den inte är tillräcklig för att förgöra den.) Efter mer än en miljon år av divergens
(de hominida lämningarna från 750.000 år sedan – av Homo Erectus – från Europa, Afrika och östra Asien visar redan starka tecken på raslig differentiering), har
de senaste århundradenas transport- och kommunikationsrevolutioner, samt
blandrasismens uppstigning till ideologisk dominans under detta århundrade,
samverkat för att kasta om evolutionen och naturen och driva raserna inom Hominidae mot konvergens – omkastning, omintetgörande, antiskapelse och förgörelse
av allt som Skapelsen format.
Om vi återvänder till vår rätta färdriktning och fortsätter vår evolutionära utveckling mot förverkligandet och uppfyllandet av den unika inre potentialen inom
oss, kommer vi att tendera mot att bli rasligt renare och mer distinkta för varje ny
generation, en process som inte kommer att upphöra förrän något ännu oanat
levnadsöde slutligen uppnås. Om vi inte lyckas återvända till vår rätta färdriktning, om vi förråder Skapelsens syfte och plan, hoppet hos den Kraft som skapade
oss, vår potential – målet för vår längtan och åtrå, vår anledning till att existera –
så kommer vi aldrig att fullbordas eller förverkligas, vårt levnadsöde kommer
aldrig att uppnås och allt som vi varit kommer att ha varit för intet, allt vi är
kommer att upphöra att vara och allt vi kunde och skulle ha kunnat bli, och skulle
ha blivit, kommer aldrig att vara. Vi, och vårt väsens fullständighet, kommer att
brytas ner genom en degenerativ process.
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Oavsett hur stor och överväldigande makten hos de krafter som motsätter sig
oss i vårt syfte må te sig, oavsett hur dominant deras ställning inom media och
den akademiska världen som gör det möjligt för dem att kontrollera, bestämma,
förvränga och förvirra flödet av information och strömningar är, kommer vi fortfarande att ha det viktigaste av alla övertag. Vi befinner oss på Livskraftens sida,
på det naturliga framåtskridandets och uppstigandets, på skönhetens och änglarnas
sida, och genom att vara på deras sida står de även på vår sida. Genom att vara
skönhetens förkämpe kommer dess karismatiska aura att glänsa över oss, och vi
kan komma att finna att hoppet om vår räddning kommer med änglavingar, de
finaste av de fina.
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Det änglalika nordeuropeiska kvinnliga estetiska idealet frammanar en hälsosam
känsla av välbehag, glädje och välbefinnande i dem som beskådar det. Det uppväcker naturliga och djupt rotade begär och beskyddande instinkter, vördnad och
tillgivenhet bland männen av dess slag. Detta lilla urval av fotografier hyllar det
ideal som delas av de nordeuropeiska folken i deras gamla och nya hemländer,
såsom Förenta staterna (ovan)...
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...Österrike (nedan)

och Sverige (nedan).
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Det änglalika estetiska idealets attraktionskraft har länge varit erkänt av marknaden och kulturen. De som personifierar det har ofta valts ut för att pryda
tidningsomslag nedan)...

...bioduken (ovan)...
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eller annonser (nedan).

Pedomorfismens (bibehållandet av ungdomliga särdrag in i vuxen ålder) roll i det
änglalika estetiska idealet illustreras väl av ovanstående fotografi samt de efterföljande fyra.
De fyra vuxna ultranordiska kvinnorna uppvisar pedomorfiska särdrag i en exceptionell grad, och skiljer sig i det avseendet endast lite från barnet.
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Det längtansfulla uttrycket av översinnlighet som med sådan lätthet pryder ett
änglalikt ansikte – dess intensiva blick som tränger igenom dem som står i dess
väg, eller är fäst bortom sina omgivningar, som på oändligheten – och inspirerar
hänryckning i generationer av beundrare, porträtteras stämningsfullt i fotografierna nedan och på följande sida.
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Den djupaste och varaktigaste symbolen för det nordeuropeiska manliga idealet
finns i ridderskapets bildframställning. Det nordeuropeiska manliga idealets etik
spårar sin direkta härkomst, genetiskt och kulturellt, från de forntida germanska
krigarna till de medeltida riddarna till den nutida gentlemannen. Den idealiske
riddaren var och är avbildad som en stilig nordbo (ovan och nedan). Kontrasterna
och likheterna mellan änglalik kvinnlighet och änglalik manlighet representeras
väl i målningen nedan och illustrationen på följande sida.
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Om den romantiska romanens popularitet är en mätare, förblir bilden av idealriddaren (och hans ättlingar i rätt nedstigande led) starkt tilltalande för det nordeuropeiska psyket. Denna avbilds nutida variationer, inom spelfilmen likväl som
romanen, är talrika och inflytelserika, till och med mitt i en mångraslig kultur där
den, och de etiska, estetiska och rasliga värden den representerar, ofta förvrängs,
motsätts och förkastas. Riddaridealets dragningskraft erfars av både män och
kvinnor, och dess ursprung ligger djupt rotat i förhållandet mellan könen, deras
naturliga roller och syn på varandra. Det är nära förknippat med mannens beskyddande roll och kvinnans inspirerande roll, och frammanar en attityd av vördnadsfull kärlek för kvinnan hos mannen som står i skarp kontrast till den attityd av
vanvördig besudling som är karakteristisk för främmande och lägre manstyper.
Som sådant är det intimt förbundet med de värderingar och känslor som är livsviktiga för frågan om nordeuropeisk räddning och överlevnad.
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Kapitel III

Raslig empati

”V

I ÅTRÅR TILLVÄXT AV DET REDAN SKÖNA så att det skönas
frukter aldrig förtvinar.” Sålunda lyder de inledande raderna av
William Shakespeares första sonett som uttrycker både den djupaste
önskan och den naturliga visdomen hos den kanske känsligaste och mest insiktsfulla tänkare som någonsin format det engelska språket, en älskare av naturlig
skönhet och en intensiv beundrare av det eteriska och änglalika estetiska idealet.
Hans uppmaning, ”Gör dig ett nytt jag... så att skönhet kan bo kvar”1 anmodar
skönhetens bärare att låta sina egenskaper bestå. Han intresserade sig för välbefinnandet hos, och den sunda existensen av, de värdefulla estetiska kvaliteter som
inspirerat och berikat hans liv, och han hoppades på deras eviga fortsättande. Han
fruktade att idealets bärare inte skulle lyckas skaffa barn och att deras skönhet –
och slutligen all skönhet – skulle kunna dö till följd av deras försummelse, och
han vädjade till deras pliktkänsla gentemot den natur som skapat dem: ”Sigillet
som hon gav dig bjöd: Ge ut tryck efter tryck, innan din bild tar slut!”2 Det oa ttraktivas och vanskaptas nyskapelse och fortsättande intresserade honom inte: ”De
bilder som finns, som inte förts i lager, de har förgåtts i grå oformlighet.”3
I sin djupsinniga naturliga visdom och insikt, ägde Shakespeare en intuitiv och
intim identifiering med de yttersta intressena, behoven, angelägenheterna och
värderingarna hos den ras som födde och närde honom. Hans känsliga ängslan för
sin sorts välbefinnande var så kritisk mot dem som inte delade hans engagemang,
att den utropade: ”Ni är den grymmaste av ädla damer, om ni ej till eftervärlden
bevarar minsta spår av dessa gåvor.”4 Han vädjar till idealets bärare att rädda det
från meningslös död: ”slösa inte med din rika gåva, lura döden, låt ej eftervärlden
sova.”5 Konsekvenserna av att inte lyckas fortplanta sig är ödesdigra, eftersom
”förspilld skönhet har i denna världen ett slut och släktet vandrar sakta ut”6 Han
uppmärksammar sina läsare på att endast återskapandet av ens särdrag i ens barn
kan besegra döden, då ”nej, inget kan ge skydd mot tidens skära, utan att avla
[avkomma].”7 Om de inte lyckas fortplanta sig kommer deras skönhet att upphöra
att vara, ty ”Du som är sommarens härold... får aldrig tid och ro med blomster1

Sonett X. (”From the fairest creatures we desire increase, that thereby beauty's rose might never
die.”, ”Make thee another self... that beauty still may live”)
2
Sonett XI. (”She carved thee for her seal, and meant thereby thou shouldst print more, not let that
copy die.”)
3
Sonett IX. (”Let those whom nature hath not made for store, harsh, featureless, and rude, barrenly
perish.”)
4
Twelfth-Night I.5. (”Lady, you are the cruel'st she alive, if you will lead these graces to the grave
and leave the world no copy.”)
5
Sonett VI. (”for thou art much too fair to be death's conquest and make worms thine heir.”)
6
Sonett IX. (”beauty's waste hath in the world an end, and, kept unused, the user so destroys it.”)
7
Sonett XII. (”nothing 'gainst Time's scythe can make defense saved breed.”)
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skrud8 outnyttjad skönhet som i graven rann 9... Dö ensam [utan efterlevande] och
ditt spegelglas står tomt.”10
Dessa rader kombinerar omsorgsfullt den hårda verkligheten med den mildaste,
ömsintaste och mest uppriktiga omsorg. De uttrycker inte bara Shakespeares
ängsliga bestörtning, utan tillhandahåller även den inledande kontrasten till uttrycket för hans innerligaste hopp och kloka råd. Från skönheten söker han den
biologiska frikostigheten hos en hundrafaldig ökning, ”med viligt sinn, din sparade sommarglänta ger säkerhet som tiden inte rånar: ditt sköna jag byggs ut med
hög procent.”11 I denna önskan ligger den yttersta sanningen, skillnaden mellan liv
och död, ty ”det ligger visdom, skönhet och tillväxt i de orden, allt annat är förgängelse och flärd, om alla tänke som du så doge jorden, på tre tjog år förintades
vår värld.”12 Om änglalik skönhet upphörde att återskapa sig själv skulle den
upphöra att vara, och världen skulle inte längre erfara den eller känna till den.
”Den vers jag skrev och allt beröm jag gav ska i en framtid kallas överord,... blir
jag beskylld för att ha mist min balans: ’vår jord såg aldrig sådan himlaglans.’”13
Shakespeare levde i en mycket annorlunda omgivning, och ett mycket annorlunda England, än vad vi känner idag. Han levde i ett rasligt homogent samhälle.
Bortsett från ett mindre atlantidelement i de lägre sociala klasserna, var den här
tidens England uteslutande nordeuropeiskt i sin rasliga sammansättning. Det är
möjligt att han aldrig sett någon armenid eller kongoid med sina egna ögon. På
hans tid var icke-fortplantning – barnlöshet – det enda sätt på vilket änglalik
skönhet kunde dö. Utan främmande rasers närvaro och i åtnjutande av den ursprungliga rasliga separationens och isoleringens naturliga och riktiga förhållande,
var rasblandning – den abnorma förvrängningen, vanställandet och antiskapelsen
av Skapelsens arbete genom en fortplantning som slagit slint – och dess följdriktiga genetiska översvämning av det eterisk-estetiska idealet, inte möjligt.
Det har överlåtits på vår egen tidsålder att upptäcka (eller återupptäcka, om vi
betänker ariernas, grekernas, romarnas, goternas och lombardernas öde) det särskilt effektiva sätt på vilket skönheten kan dö – att upptäcka den farligaste formen
av raslig död. Ändå är förmågan och begåvningen i Shakespeares bruk av det
engelska språket – en talang som bara sällan och tillfälligtvis tangerats, men aldrig
överträffats – så beskaffad att han uttrycker sina känslor, sin omsorg, sina farhågor, sin ängslan, sina önskningar och sina förhoppningar med en känslighet, insikt
och intimitet som trotsar skillnaderna i tid och förhållanden för att ge uttryck åt
vår egen tids yttersta fråga och ödesak, fara och val. Efter nästan fyra århundraden
har världen ställt oss öga mot öga mot vår egen yttersta sårbarhet, vilket försatt
vår fortsatta existens i fara. Kanske är det nu, när vi behöver den mer än någonsin,
8

Sonett I. (”Thou that art now the world's fresh ornament... within thine own bud buriest thy
content...”)
9
Sonett IV. (”Thy unused beauty must be tombed with thee...”)
10
Sonett III. (”Die single, and thine image dies with thee.”)
11
Sonett VI. (”for thyself to breed another thee, or ten times happier be it ten for one (or happier
still) if ten of thine ten times refigured thee.”)
12
Sonett XI. (”herein lives wisdom, beauty, and increase; without this folly, age, and cold decay. If
all were minded so the times should cease, and threescore year would make the world away.”)
13
Sonett XVII. (”Who will believe my verse in time to come if it were filled with your most high
deserts?... The age to come would say, ’This poet lies – such heavenly touches ne'er touched
earthly faces.’”)
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som den känsla som flödar ur hans ord kommer att komma till vår hjälp och räddning, skänka oss visdom och undsättning i denna tid av vår största och mest överhängande fara, och bistå oss i vår räddning. Hans ord får en sak att stå rungande
klar: här levde en man som brydde sig. Här levde en man som brydde sig om
huruvida änglalik skönhet, och den ras som var dess bärare, fortsatte att existera
eller utslocknade, levde eller dog. I sin omsorg förenade han sig med oss i vår
strid, vår tids strid, och gjorde den till sin egen, århundraden innan behovet av den
infunnit sig – en strid som den stora majoriteten av hans nu levande landsmän och
fränder fortfarande inte har förenat sig i.
Av vilket virke eller slag är denne man som hyser sådan oro, sådana tankar, sådan omsorg och sådana farhågor i sådana frågor av sådan yttersta betydelse, frågor som den stora folkmajoriteten aldrig tycks ägna en tanke, än mindre uttrycka
bekymmer, farhågor eller omsorg för? (Den ultrafint sammansatta änglalika rastypen håller för närvarande på att trängas undan och ersättas i alla sina hemländer av
de grova rastyperna, och fortplantar sig i en takt långt under reproduktionstakten,
men trots det har ingen betydande omsorg för att förhindra dess utplåning manifesterats. Dess grova ersättare betraktas uppenbarligen som fullkomligt utbytbara
gängse medlemmar av den raslösa ”amerikanska” eller ”mänskliga” rasen.) Vad
för slags tankar, känslor, omsorg och farhågor är detta? Var kommer de ifrån?
Vad motiverar dem? Hur kan de förklaras eller karakteriseras, definieras eller
kategoriseras? Vilken är deras natur, syfte, önskan, avsikt eller mål?
Sådana tankar, omsorger och känslor röjer en man av en natur eller klarsynthet
så sensibel och subtilt inställd på de yttersta intressena och essensen hos den ras
från vilken han kommit och är en del av, att han upplever en intim och intuitiv
personlig identifiering med dess väsens helhet. Han känner och förstår sin ras
ande, sinnelag, kropp och själ i och med att han känner och förstår sin egen. Han
är i samklang med den och hyser empati för den. Alltigenom hela sitt väsens
fullständighet, bryr han sig genom sin själva natur och identitet om sin ras, dess
hälsa, dess välbefinnande och dess intressen. Han är en raslig empat.
Empati utgörs av att mentalt träda in i en annan persons eller varelses känsloliv
eller ande. Raslig empati utgörs av att mentalt träda in i ens ras eller fränders
känsloliv och ande. Det är en intuitiv process som fordrar det slag av kunskap om
och förståelse för ens ras som bara kan erhållas genom en intim identifikation med
den och den visdom som följer av en nära samhörighet med naturen och ytterst
verkligheten. Det är i betydande utsträckning en introspektiv process. Det är
genom att förstå sig själv som empaten börjar förstå sin ras natur och väsen, få en
intuitiv kunskap om dess intressen och identitet och bli ett med den, träda in i dess
känsloliv och ande. På tyska skulle man säga en sådan person har einfühlung eller
inlevelse.
Raslig inlevelse, eller raslig empati, är en medfödd förmåga eller egenskap som
är en del av empatens identitet, intuitiv snarare än begreppsmässig, naturlig snarare än inlärd. Den kan stimuleras och förhöjas, stärkas och vidgas, av yttre kunskap, men dess visdoms och förståelses väsen är naturlig och inneboende. För den
rasliga empaten är släktskapssympati – eller rasism – mer än lojalitet gentemot
gemensamma intressen och värderingar – det är en förståelse för dessa intressen
och värderingar genom inlevelse. Den rasliga empaten tar till sig sin ras angelä-
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genheter, bekymmer, omsorg, intressen och farhågor och gör dem till sina egna.
Raslig empati är i sitt förvärv av andlig enhet och förening med sin egen sort den
högsta formen av släktskapssympati. Den sanna ledarskapsklassen, det naturliga
adelskapet, eller aristoi, består av rasliga empater. De måste vara empatiska –
”anslutna” till sin ras natur och väsen – för att förstå dess yttersta intressen, angelägenheter och värderingar.
I sin fulla utveckling uppnår raslig empati eller inlevelse en fullkomlig förening av intressen, känsla och förståelse mellan empaten och hans ras. Empaten
känner vad hans ras känner, upplever dess glädje och sorg, dess skada och smärta,
dess triumf och dess nederlag. Han känner dess sår som sina egna sår, dess förlust
som sin egen förlust, dess förfall som sitt eget förfall, dess försvagning som sin
egen försvagning, dess förintelse som sin egen förintelse. Hans gemenskap eller
identifiering, förening eller enhet, med sin ras är så fullständig och intim att han
lider eller upplyfts i finkänslig samklang med dess intressen.
Raslig empati är en identifiering som går mycket djupare än blott sympati. Den
är ett inre fenomen, organiskt medfött, genetiskt förutbestämt, oskiljaktigt från
empatens identitet, och kan bara uppnås med den ras av vilken empaten är en del.
(Hela hans väsen måste tillhöra den ras han befinner sig i empati med. En hybrid
är splittrad till sin natur och kan inte uppnå fullkomlig empati eller förståelse för
någon av sina föräldrars raser, även om den ena kan dominera över den andra.)
Sympati är å andra sidan föremål för yttre påverkan och påtryckningar från omgivningen, som om de är tillräckligt starka kan överväldiga och undertrycka naturliga inneboende känslor, i synnerhet hos en viljesvag eller psykiskt beroende
person med tendenser att foga sig. I en bedräglig och förvirrande omgivning, som
skildrar verkligheten på ett sätt som är oförenligt med empatens intuitiva förståelse och naturliga visdom, kan hans inre känslor (av lojalitet och omsorg för sin ras
intressen) komma att stå i strid mot de yttre läror, den indoktrinering och falska
kunskap som är de enda han exponeras och utsätts för. I en sådan situation skapas
en spricka i hans mentala och andliga väsen, mellan hans undertryckta empati för
sin ras och hans ytliga sympati eller lojalitet gentemot en ideologi som är främmande och fientlig mot hans ras.
Den sålunda drabbade empaten upplever en konflikt inom sig själv, en kamp
utkämpad av hans naturliga inlevelse – som han kan undertrycka men aldrig
förgöra utan att förgöra sig själv – mot hans onaturliga perspektiv på omvärlden.
Hans undermedvetna kännedom om sina djupa inre känslor – som står i strid mot
vad han fått lära sig att betrakta som moraliskt – föranleder skuld och självförnekande, för vilket han kompenserar med en ännu strängare och mer doktrinär bekännelse till den etik som försakar honom själv och hans egen sort. Han börjar tro
att ”djävulen” finns inom honom, att det är hans onda natur som antingen måste
utdrivas eller sonas genom självuppoffring. Endast de starkaste empaterna – som
har den naturliga visdomen, intuitiva klarsyntheten, sensibiliteten, viljestyrkan
och det psykologiska oberoendet att se sanningen genom lögnernas dimma – inser
att ”djävulen”, roten till det onda, finns utanför dem, bortom deras natur, och
uppnår harmonins klarhet genom hela sitt väsen.
Den rasliga empaten betraktar det förgångna, samtiden och framtiden ur sin ras
synvinkel. Ur detta historiska perspektiv av gemensamma intressen och prestatio-
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ner och gemensamt levnadsöde, uppväcker han hjälten och styrkan inom sig. Från
sin ras nu levande generation framkallar han sin inspiration och sitt hopp. För den
rasliga empaten, som upplever sin ras skada och smärta, triumf och glädje, som
sin egen, är förlusten av en högt värderad medlem av hans ras, eller en försvagning av hans ras, eller försvagningen av värdet på en av dess medlemmar, en
försvagning av hans eget väsen. Dess sår är hans sår. När klockan klämtar för en
av hans ras klämtar den även för honom. Varje försvagning av hans ras väsen,
status eller värde, av dess inneboende kraft, natur, kvalitet eller kvantitet, varje
förlust genomliden av hans ras, antingen det är en förlust av liv eller inspiration,
får honom att uppleva en mycket verklig känsla av personlig förlust och försvagning. Varje förminskning av hans ras värde, eller en av dess medlemmars värde, i
synnerhet den förminskning som härrör från deras egna självförsakande handlingar, reducerar hans inspiration och hopp. Varje slutledning eller antydan som kastar
misstänksamhet eller tvivel över dygden, hedern eller ädelheten hos någon av
hans ras och försvagar deras inspirerande värde, upprör hans bekymrade omsorg.
Klar bekräftelse på, eller särskild kännedom om, den försvagade dygden hos eller
värdet på någon av hans ras, och därvid på hans ras som helhet, får honom att
känna personlig sorg och smärta. Det gör världen till en torftigare plats och utarmar honom och hans ras.
För den rasliga empaten, är hans ras medlemmar hans sanna landsmän, som
delar ett land av gemensamt ursprung och gemensam skapelse. De är hans fränder,
det fädernesland och den jord varifrån han kommit, i vilken han vuxit upp och till
vilken han kommer att återvända. Hans existens – den förflutna, nuvarande och
framtida – och hans barns och deras barns existens, är oskiljaktiga från dem. Han
identifierar sig och är ett med dem var de än kan tänkas befinna sig, oavsett hur
långt borta de är eller vilket språk de kan tänkas tala, inte med grannen bredvid
eller arbetskamraten som tillhör en annan ras. Han är besläktad och förenad med
alla medlemmar av sin ras genom gemensamt ursprung och gemensam sort. Hur
långt geografiskt åtskilda de än kan tänkas vara är de förenade av tiden – då nästan alla har haft många förfäder gemensamma under de senaste hundra generationerna. (Fram till omkring 4.000 år sedan var peninsulärnordbornas territorium –
nordfolkens nu levande medlemmars huvudsakliga stamfäder – begränsat till
södra Sverige och Danmark.) Oavsett hur nära grannen eller arbetskamraten av en
annan ras han kan tänkas befinna sig rumsligt, är han åtskild av tidens, sortens och
den divergerande evolutionens enorma klyfta och delar i många fall ingen gemensam stamfader med dem under de senaste 50.000 generationerna (eller om egensinniga stamfäder under den tiden begivit sig på avvägar, så översvämmades deras
särdrag och egenskaper, natur och kvaliteter i korsningen och negerades av de
inkompatibla generna som förhindrade deras förverkligande, och gick förlorade).
Den rasliga empatens önskan är att vara med sin sort, sina fränder, sina av naturen sanna landsmän, att försvara deras intressen, att nära och lära dem, upphöja
och leda dem, hjälpa och råda dem, inspirera och förädla dem, bota dem moraliskt
och fysiskt, läka deras sår i kropp och själ, vara med dem när och där faran och
hotet mot dem är som störst, bemöta det hotet och besegra det, samt beskydda
deras existens från all fara. Hans särskilda och djupaste omsorg kretsar kring de
känsliga farorna för deras existens på området för fortplantning och sexuella
förhållanden. Detta intima område är källan till hans ras och hans eget fortsatta

78

ÄNGLARNAS LEVNADSÖDE

liv, det eviga fortsättandet av allt de är, som förts vidare under loppet av oräkneliga generationer. Det är på det vitala området för sexuella förhållanden – där hans
ras är som mest sårbar och blottställd inför den största faran för försvagning och
föremål för den största risken för förintelse – som hans ras öde – överlevnad eller
utplåning – kommer att beseglas. Hans egen sexuella åtrå gentemot det motsatta
könet av hans ras mildras av genuin kärlek, tillgivenhet, vördnad, respekt och en
känsla av ansvar, vilket manifesterar sig i behovet av en permanent förening eller
ett förhållande av ömsesidig omsorg och omvårdnad. Hans stora kärlek till andra
kvinnor av hans ras – vilkas estetiska och sexuella attraktionskraft han vidkänns –
undertrycks inte, utan erkäns och uppskattas för vad den är och kontrolleras,
sublimeras och kanaliseras till konstruktiva ansträngningar till förmån för beskyddet, omvårdnaden och främjandet av deras gemensamma intressen och tillvaro.
Hans önskan att beskydda och nära sin egen partner utsträcks till en önskan att
beskydda och nära alla medlemmar av hans ras, och att se dem alla förenade med
sina lämpliga partners, fruktbara och väl omvårdade, så att rasens framtid kommer
att byggas på en säker, stabil och hälsosam grund.
När den rasliga empaten ser en värdefull medlem av sin ras, i synnerhet en
vacker kvinna, i ett sårbart och oskyddat läge där icke-nordeuropéer har tillgång
till henne och hon utsätts för deras närmanden, känner han en ängslig oro, ett
upprört obehag och nervös sinnesstämning, som om han upplevde detta hot mot
sin ras integritet, kropp och själ som ett hot mot sig själv. När denna fruktan för
potentiell skada realiseras som verklig skada och han ser hur en värdefull medlem
av hans egen ras har blivit besudlad, försvagad eller förlorad genom blandraslig
sexuell förening, upplever han detta sår i sin ras kropp som vore det ett smärtsamt
sår i honom själv. När han på motsvarande sätt bevittnar det slags rasliga död som
Shakespeare fruktade och våndades över så rörande (det enda slags rasliga död
som vår ras kände till i sitt naturliga tillstånd av separation), hos de högt värderade medlemmar av hans ras som inte lyckats återskapa och fortplanta sig själva, så
att deras värdefulla särdrag och egenskaper, skönhet och kvaliteter, kommer att gå
deras ras förlorade, genomlider han förlusten som en personlig förlust för honom
själv som försvagar och utarmar hans egen framtida existens och hans efterkommandes likväl som hans ras framtida existens. På den positiva sidan finner vi att
när han ser värdefulla medlemmar av hans sort leva i en hälsosam och frisk,
fruktbar och kreativ tillvaro i överensstämmelse med sin ras främsta intressen,
tillåter hans inlevelse honom att dela den glädje, den inspiration och det hopp
inför framtiden som de bibringar sin sort.
För den rasliga empaten är de som förkroppsligar och personifierar det eteriska
estetiska idealet – bärarna av idealet – det metafysiskt signifikanta förkroppsligandet och personifieringen av uppstigande liv, det evolutionära framåtskridandets riktning, Skapelsens levande kropp och väsen och ett mästerverk av eoner av
Livskraftens vedermödor. Universums största värde ryms inom dem, i deras existens och väsen, och kan bara fortsättas och stegras – i överensstämmelse med
Skapelsens avsikt – genom deras fortplantning av sig själva genom barn av deras
egen sort.
Den rasliga empaten betraktar det änglalika idealet som bokstavligen heligt och
okränkbart, värdefullare än universums samlade materiella rikedom och metafysiskt signifikant i en utsträckning bortom ordens förmåga att uttrycka, kanske
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bortom den begreppsmässiga förståelsen, endast fullt förstådd av den allra mest
insiktsfulla intuitionen och sensibla inlevelsen. Att tillåta Skapelsens änglalika
mästerverk att besittas av – eller ingå i sexuell förening med – det grova eller det
atavistiska är mer än en försvagning och utarmning av nivån av skönhet och
inspiration i världen, mer än en onaturlig handling av raslig förgörelse och mer än
en olycksbringande antiskapelse och omintetgörelse av Livskraftens verk och
vedermödor. Det är ett skändande så skadligt och destruktivt att det är liktydigt
med ett sår i kroppen på den Kraft som skapade oss.
Trots att effekterna av sådan korsning är så överväldigande och kosmiskt destruktiva, tillåts inte empaten av den mångrasliga antinationens dominanta blandrasistiska moral att uttrycka sin oro, sin omsorg och sina farhågor beträffande sin
ras och Skapelse, utan måste undertrycka och gömma sina känslor eller lida fruktansvärd vedergällning. I sin isolering uthärdar han frustrationen över sin maktlöshet, hjälplöshet och ineffektivitet, och den besvärande insikten i sin oförmåga
att dela sin inneboende empatiska förståelse – den naturliga visdomen sprungen ur
hans inlevelse – med dem som saknar den eller inte kan begripa den, samt hans
följdriktiga oförmåga att förhindra de destruktiva handlingarnas kumulativa tragik
från att utvecklas.
Men empati är ett illa förstått fenomen – svårt att mäta, vikta och förutsäga –
och empater, i synnerhet de av det undertryckta slaget, visar inte vad de känner
utåt, och vad som hålls instängt i hjärtat är svårt att bestämma och upptäcka. De
krafter som undertrycker naturlig empati är starka och effektiva. Kanske har de
redan uppnått eller passerat sin maximala styrka och effektivitet. De destruktiva
händelser och handlingar som upprör, uppammar och aktiverar empati har ännu
knappt börjat avslöja den fulla omfattningen av sina fruktansvärda effekter. I takt
med att förlusterna stiger, kommer empatisk medvetenhet att bli allt svårare att
vilseleda eller undertrycka, inlevelsen kommer att skälva allt otåligare under
omvärldsperspektivets ytliga skorpa, och den änglalika bäraren kan komma att
finna en styrka inom sig själv som bara kan ha förlänats av Skapelsen, lika mycket
för Sitt beskydd som för vårt eget.
De medlemmar av nordfolken – och bärare av idealet – som överger sin ras och
sin Skapares syfte genom blandraslig korsning och omkullkastning av vad Gud
har format, måste bära det primära ansvaret för sina nedbrytande handlingar, och
de är i själva verket de första att lida det yttersta straffet för sina misstag – raslig
död och utplåning genom genetisk översvämning. Men i och med att deras handlingar mot den egna sorten också hotar och äventyrar deras ras som helhet med
samma straff och öde, så är det sekundära ansvaret för deras misstag – och deras
följdriktiga förlust för sina fränder i form av offer för blandrasism – fördelat över
hela deras ras bland alla dem som inte lyckats utöva och genomföra sitt vederbörliga ledarskap och sin beskyddande funktion för att motstå blandrasism och skapa
en rasligt hälsosam och frisk omgivning. Detta gäller särskilt de nordeuropéer
som inte bara underlåtit att motsätta sig blandrasism utan i själva verket arbetat
för den, bistått, underlättat och medverkat till den. Även om de, eller någon dem
närstående, inte begick den yttersta handlingen av raslig självförintelse och självförnekelse genom rasblandning, är de tvungna att bära en stor del av ansvaret för
förgörelsen och negeringen av andra av deras sort, vilka de lotsat, drivit på och
uppmuntrat i strävan efter icke-existens.
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Den nordeuropeiska mannens grundläggande funktion och syfte, hans väsentliga skäl att existera, är att skydda sin ras, och i synnerhet kvinnorna och barnen av
hans ras. Det är från denna roll av raslig beskyddare som han, genom förlängning
och av nödvändighet, förvärvar sin roll som raslig ledare. De män som saknar
denna medfödda och naturliga (och nödvändiga) beskyddartendens – antingen
genom att ha förlorat den, avskiljts från den eller aldrig ha haft den – är evolutionärt ohälsosamma och defekta, oförmögna att genomföra sin livsnödvändiga
rasliga roll och syfte. En man som saknar denna beskyddande egenskap i själ och
vilja, är – även om han äger en herkulesfysik och ett motsvarande aggressivt
temperament – vad naturen och evolutionen beträffar, en ”mes” som är psykologiskt förvekligad och kastrerad. Att inte lyckas använda styrka och mod i deras
riktiga och avsedda syfte är inte bättre än den fullständiga avsaknaden av dem
båda. Våra problem beror inte på en brist på fysisk styrka, utan på en vilseledd
och självdestruktiv moral. Det altruist-egalitära moralkomplexet försöker, ofta
med stor framgång, att försvaga de nordliga männens vilja och ande och separera
dem från sina naturliga beskyddartendenser och funktioner och göra dem sjukliga
och defekta, psykologiskt och moraliskt avväpnade och hjälplösa, och utsätta dem
som förblir friska för åtlöje och censur. Det är ingen oansenlig bedrift av den
blandrasistiska etiken att det stora modet och den stridslystna tapperheten hos
nordfolkens män under det gångna århundradet har använts i nästan varje riktning
och syfte med undantag för beskyddet av deras egen ras, och det under en period
av deras historia när de behövt sådant beskydd mer än någonsin.
En absolut förutsättning för den rasliga empaten, man eller kvinna, är en
mycket stark beskyddartendens gentemot sin ras, och i synnerhet gentemot dess
värdefullaste och dyrbaraste egenskaper och finaste representanter. Det finns inget
som sårar en empat så mycket, eller förorsakar honom så mycket smärta eller oro i
ande och själ, som förlusten av en värdefull medlem av hans ras – en bärare av
idealet – till en främmande ras. Det skakar hans väsens själva kärna. Blotta
misstanken eller antydan om en sådan förlust är tillräcklig för att uppröra hans
oroliga ängslan. Bevis för att en sådan förlust ägt rum förorsakar honom verklig
smärta då både han och hans ras, för vilken han hyser empati, tillsammans genomlider den smärtsamma förlusten av det som är det allra värdefullaste, och utan
vilket livet och existensen saknar mening och inspiration.
Framför allt söker och önskar den äkta rasliga empaten beskydda, nära och bevara de finaste, värdefullaste och mest oersättliga medlemmarna av hans ras. Han
betraktar dem inte som undgängliga, och kan endast acceptera att deras liv sätts i
fara om det är oundvikligt och nödvändigt för rasligt framåtskridande eller överlevnad. Han söker samla ihop och förena alla fjärran och isolerade befolkningar
av hans sort för att trygga deras gemensamma överlevnad i en hälsosam omgivning, en värld trygg för nordfolken, bortom den omgivande och främmande massans räckhåll. Han varken missunnar dem eller avundas den materiella rikedom
som ofta ägs av andra rasers medlemmar, men han kommer inte att godkänna eller
tillåta att så mycket som en medlem av hans ras ägs eller nyttjas av dem – den
naturliga rikedom som endast nordfolken kan skapa och andra raser endast förgöra.
Raslig empati eller inlevelse ger tillgång till den intuitiva förståelsen för raslig
identitet. En ras medfödda karaktär och värderingar, eller identitet, har en tendens

RASLIG EMPATI

81

att förbli förhållandevis oföränderlig under generationernas gång. Dess inre mentala, andliga, emotionella och psykologiska särdrag och känslor – och de beteendemönster som utvecklas från dem – förändras endast långsamt, så att de förändringar som sker under loppet av till och med hundra generationer kommer att vara
mycket små, kanske omärkliga eller i praktiken icke-existerande. Dagens nordeuropéers biogenetiska natur och identitet – i medfödda beteendemässiga böjelser,
känslor, karaktär och värderingar – är mycket snarlikare, kanske nästan identiska
med, deras förfäders för tusen generationer sedan än identiteten, naturen, anden,
karaktären och värderingarna hos deras icke-nordeuropeiska medmänniskor av
idag, från vilka de är åtskilda – i biologisk tid om inte i fysisk tid – av tiotusentals
generationer av divergerande evolution.
En nordeuropé av idag kan förstå och känna empati med de grundläggande
känslorna, sinnesstämningarna, värderingarna, handlingarna och motiven hos
nordeuropéer för 3.000 år sedan lika väl, eller nästan lika väl, som han kan med
andra nutida medlemmar av hans sort, då de i grund och botten och i huvudsak är
desamma, medan motiven, handlingarna, särdragen, värderingarna och beteendet
hos icke-nordliga folk, hos de nu levande likväl som de avlägset förgångna,
kommer att förefalla besynnerliga och ofattbara, främmande och obegripliga,
bortom hans förståelse. De förstnämnda kan uppvisa mindre gradskillnader, men
de senare utgör en ömsesidigt oförenlig skillnad beträffande slag. Nordfolk och
icke-nordfolk förstår inte, och kan inte förstå, de djupaste aspekterna på den
andras andliga och psykologiska väsen (i sina uppriktigare och klarsyntare ögonblick erkänner de detta, medan de vid andra tillfällen bara lurar sig själva eller
låter sig luras av andra), bara de ytliga likheter och aspekter på den tillvaro i
vilken de, i en mindre grad, även har en del gemensamt med apor.
När en nutida kommentator tillskriver de nordeuropéer som levde för 2.000 år
sedan, eller för ett halvt sekel sedan, motiv, beteenden, känslor eller värderingar
som verkar fullständigt främmande och obegripliga för den nu levande generationens nordeuropéer, väcker förståelsen för den rasliga identiteten misstankar och
tvivel beträffande riktigheten i kommentatorns påståenden. En sådan förståelse
uppmärksammar den rasliga empaten på sannolikheten av historiska felaktigheter
eller förfalskning. När den som känner sin ras väl, så djupt och intimt som den
kan förstås, inte förstår de motiv, handlingar eller värderingar som tillskrivs medlemmar av hans ras, eller inte erkänner dem som naturliga för hans sort, bör sådana anklagelser betraktas med den största varsamhet och försiktighet. (Sådana
falska påståenden kan – då de inte är ett uppriktigt misstag – vara ett försök att
framkalla skuldkänslor och lägre självkänsla hos de sensiblare och finare sammansatta för deras sorts påstådda missdåd, från dem som hoppas dra fördel av
deras förväntade botgöringshandlingar. Ironiskt nog torde en ras som vore benägen att begå grova handlingar, såsom vore typiskt för dess natur, inte vara benägen att känna samvetskval över sådana handlingar och skulle därför tendera att
vara immun mot sådan skuldbeläggningstaktik. Omvänt torde en ras som känner
skuld över sådana anklagelser typiskt nog inte begå de anförda handlingarna, och
vore mycket mer benägen att vara den utsatta parten än den utsättande. Som regel
är det bara de fundamentalt uppriktiga och godhjärtade som känner skuld.)
För den rasliga identiteten är arvet mycket viktigare än miljön. Den rasliga
identiteten bestäms av arvet och förblir i grund och botten oförändrad oavsett
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förändringarna i miljön. Det är bara när rasens naturliga arv förändras genom
blandraslig korsning som dess identitet förändras i någon mätbar takt. De identitetsförändringar evolutionen ger upphov till är så långsamma att de inte kan spåras
i den moderna historiedokumentationen. Inte ens införandet av kristendomen
bland de nordliga folken – en främmande religion som riktade in sin främsta stöt
mot anden och själen – lyckades förändra deras väsentliga natur och inre identitet
i någon betydande grad, och där en miljöbetingad influens så mäktig som kristendomen inte lyckades är inget annat heller troligt att lyckas. De förändringar som
skedde var förändringar i form och skepnad snarare än innehåll och substans,
grunda och ytliga förändringar, ofta anpassade för att rätta sig efter den oföränderliga och inre naturen hos dem som de påtvingades.
Ridderskapet var i betydligt högre grad en produkt av inneboende nordeuropeiska värderingar och känslostämningar och nordeuropeisk ande än av kristendomen, även om det präglades för att stämma överens med yttre kristna influenser
och framtoning, och nödvändigtvis uttrycktes (om än något förvrängt) i kristna
termer. Det var i själva verket en utveckling av traditionellt germanska förkristna
institutioner. ”Om vi jämför chansons de geste med de skandinaviska eposen,
kommer vi att finna många likheter, och de (hedniska) anglosaxiska hjältedikterna
återspeglar samma kvaliteter.”14 Den medeltida riddaren hade oändligt mycket
mer gemensamt med sina hedniska germanska förfäder – vad natur, identitet,
anblick, ande, värderingar, särdrag och karaktär beträffar – än han hade med sina
rasligt främmande kristna religionsfränder i Sydeuropa eller Levanten. Den enda
betydande förändring i nordligt beteende, seder och bruk som kristendomen
åstadkom, och det kanske mer i form av en förändring i ytlig framtoning och
skrivna konventioner än i Nords själva väsen, skedde beträffande kvinnans ställning. I de skandinaviska och germanska eposen ”är kvinnan en hjälpande kamrat
och jämlike”.15 I enlighet med kristendomens levantinska ursprung, porträtterades
kvinnans ställning och roll under dess inflytande som perifer snarare än central.
Den rasliga empaten anpassar sig dåligt till antinationens pluralistiska och
mångrasliga samhälle. Ett rasblandat samhälle negerar den organiska enhet som
krävs för empati och inlevelse. Det har ingen natur eller identitet att förstå, utan är
ett organiskt kaos, ett förnekande av naturen. Tvärt emot de naturliga och rasligt
homogena samhällen i vilka Shakespeare och alla våra förfäder levde fram till för
ett antal generationer sedan, är det mångrasliga samhället en konstgjord och onaturlig social vederstyggelse som understöds och upprätthålls endast av godtyckligt
påfunna ideologier, falska etiksystem och bedrägeri. Det kräver de facto obestridd
kontroll över media och utbildningsväsendet för att undertrycka och censurera
naturliga tendenser mot raslig empati och inlevelse, samt främja och inpränta
onaturliga blandrasistiska trosuppfattningar och värderingar.
Underkastad ett fullständigt medialt och fostrande budskap som står i diametral
motsats och motsägelse till hans naturliga empatiska känslor och insikter, är empaten utlämnad vind för våg i ett besynnerligt och främmande samhälle som
förvägrar och frustrerar intuitiv kännedom och varseblivning. I detta samhälle
med total brist på förnuft och syfte, färdriktning och levnadsöde, utan någon sann
14
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framtidsvision – ty det vågar inte erkänna och konfrontera, utan måste undvika
och förneka, den rasliga förgörelse framtiden bär i sitt sköte, den rasliga död som
är dess levnadsöde – lider empaten svår alienation, och hans intuitiva inlevelse
och naturliga visdom skaver mot den blandrasistiska indoktrineringens fjättrande
band. Det är en extremt svår omgivning för raslig empati att verka i och uttrycka
sig själv i, och om den empatiska tendensen inte är exceptionellt tydlig och stark
kommer den att lida stor inre förvirring och stort tumult i sin kamp för att finna
sig själv, sin ras och deras gemensamma identitet.
Under sådana förhållanden i ett samhälle i vilket det inte råder någon naturlig
samhörighetskänsla och till vilket ingen har någon organisk tillhörighet, kan den
rasliga empaten i sitt sökande efter sin sanna identitet och sina sanna känslor inte
förväntas finna sig väl tillrätta, till ro, vara lugn, tillfreds, självbelåten eller trygg.
De torde typiskt nog snarare kunna förväntas vara oroliga, förvirrade, motspänstiga, misstänksamma, oroade, otillfredsställda, irriterade, upprörda, frustrerade,
förbryllade, ofta sårade, ibland arga och alltid experimenterandes på jakt efter
kunskap, svar och orsaker, kanske utan att veta varför – allt mitt i en onaturlig och
främmande omgivning, som är fientlig mot den inre sanning och förståelse som de
försöker finna, men mästerligt bedräglig och vilseledande för den oförsiktige och
som förkläder sig själv som vänligt sinnad, berörd och välvillig medan den arbetar
för deras psykologiska och fysiska förintelse. Till och med de med en förhållandevis svag och outvecklad känsla för raslig empati kan skönja att något är fel med
ett sådant samhälle och förnimma den okroppsliga odören av sjukligt förfall, då
deras sensibilitet irriteras och ”stryks mothårs” av besvärande indicier, både subtila och uppenbara, som signalerar och förebådar deras sorts stundande utplåning.
De icke-nordeuropéer som invaderat de nordliga hemländerna bryr sig inte om
nordfolkens intressen – deras rättigheter, välbefinnande eller överlevnad. Om de
gjorde det skulle de aldrig ha kränkt Nords integritet, oberoende och suveränitet,
en process som de främjar oupphörligt och genom vilken de upphöjer sig själva
och tjänar sina egna intressen till priset av nordlig försvagning, försämring, förgörelse och utplåning, vilket de hoppas på och välkomnar. De tillhör inte nordfolken
organiskt och har ingen samhörighetskänsla med dem. De har ingen känsla av
gemensamt syfte eller levnadsöde med nordeuropéer och kan inte ha det, för de
kan inte uppleva det som är av naturen och identiteten främmande för dem och
unikt för nordfolk. Men deras närvaro i samma samhälle som nordeuropéer tenderar, genom avsaknaden av en delad upplevelse av gemensam identitet och natur
och gemensamt levnadsöde, att fördunkla, undertrycka, förhindra och försvaga
denna upplevelse bland nordborna likväl, tills bara de finaste, mest sensibla och
insiktsfulla av de rasliga empaterna har någon känsla eller förståelse för den i
behåll. Nedsänkta i främmande rasers konkurrerande och förvirrande värderingar,
behov, önskningar, krav, tankar, föreställningar, trosuppfattningar och anspråk,
förlorar nordfolken på så sätt sin känsla av mening, färdriktning och levnadsöde i
den mångrasliga antinationen, en sumpmark i vilken bara de starkaste empaterna
kan finna denna känsla, återfå den och leda Nord ut ur de förlorade drömmarnas
träsk och återigen framåt i riktning mot dess levnadsöde.
Raslig empati är en sorts eller ett slags rasism – den högsta sortens eller det
högsta slagets rasism. Den är rasismens positiva form som grundar sig på kärlek
och inlevelse för ens ras eller frändefolk, samt alla dess unika värderingar, sär-
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drag, egenskaper, kvaliteter, ideal och potential. Den är rasens naturliga adels och
aristokratis rasism, den aristoi som befinner sig i harmoni med dess intressen, liv,
hälsa och välbefinnande, som önskar bevara och beskydda den, som vill se den
trygg, fri och oberoende med suverän och ensam kontroll över sitt eget levnadsöde, som önskar se den fortsätta sin väg av utveckling och evolution för att uppnå
och utföra sin unika livsuppgift och anledning att existera, som söker separera den
från andra raser som förutsättningen för allt det ovan nämnda, och som älskar och
håller av sin sort så djupt att de känner och upplever dess sår, lidande och smärta,
triumf och glädje, som sina egna.
Den rasliga empatens antites är blandrasisten som inte värdesätter sin ras, ej
heller ens bryr sig om huruvida den lever eller dör, överlever eller förgörs, fortbestår eller genomlider utplåning, utan förnekar och självrättfärdigt bestrider sin
rasliga lojalitet, känsla och identitet, essensen av sitt väsen i det förgångna, nuet
och framtiden, allt som han varit, är eller någonsin kommer att bli. I sin kalla och
känslolösa fullkomliga brist på omsorg för sin ras är han likgiltig för dess lidande,
förlorade välbefinnande, försvagning, försämring och förestående undergång. Han
kallar sitt ställningstagande för godhet, kärlek, moral och humanism och hänvisar
till den rasliga empaten som fördomsfull, partisk och intolerant.
Finns det en man med själ så död att han inte kan känna? Med ögon så blinda
att han inte kan se? Med öron så döva att han inte kan höra? Med hjärta så kallt att
han inte kan bry sig om? Med sinne så tomt att han inte kan tänka? Blandrasisterna – vår ras vandrande och talande lik, de levande döda som redan lidit den själsliga och rasliga död som de önskar se alla sina fränder drabbade av – har genom
sin blotta existens tragiskt nog besvarat allt det ovanstående jakande.
Det är förhållandevis enkelt att förstå icke-nordeuropéernas antinordeuropeiska
attityd och motivation. Hur skymfligt, gement, bedrägligt eller lögnaktigt den än
manifesteras, är deras fiendskap gentemot nordfolken förenlig med de ambitioner,
avsikter, planer och mål de hyser för sina respektive raser, deras framtidsdröm
som inte ens delvis skulle kunna förverkligas om nordfolken vore kvitt dem,
oberoende och suveräna, och som aldrig skulle kunna förverkligas fullt ut så länge
som den nordliga rasen fortfarande existerar som en livsduglig enhet. Deras ansträngningar att underminera, försvaga, förnedra, försämra och förgöra nordfolken
representerar deras rådande förmågas totala begränsningar. Om de kunde göra
mer skulle de göra det, och när de kan göra mer kommer de att göra det. Att deras
metoder fortfarande är bedrägliga, förklädda och beroende av lögner och de factocensur, styrker bara det faktum att den verkliga yttersta makten fortfarande residerar inom nordfolken och förhindrar öppna, flagranta och oförbehållsamma angrepp mot deras existens som skulle kunna uppväcka dem till att rädda sig själva
medan de fortfarande kan.
Det är svårare att begripa de motiv, känslor och värderingar som förnekar det
egna jaget och den egna sorten hos de nordeuropéer som stöder eller inlåter sig i
allehanda rasligt destruktiva handlingar och strävanden, från att gifta sig med
icke-nordbor, avla eller adoptera icke-nordliga barn och uppfostra dem i det nordliga samhället där de kommer att kränka dess rasliga integritet, till att stödja invasionen av icke-nordbor i de nordliga hemländerna, det tilltagande icke-nordliga
maktinflytandet och de program som gynnar och stärker den icke-nordliga ställ-
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ningen på nordlig bekostnad. De söker andligt och fysiskt försvaga och förgöra
det ultrafint sammansatta änglalika idealet genom blandraslig sexuell korsning
med det grova och det atavistiska. De arbetar för att förråda och förgöra sin egen
sort, dess väsens fullständighet, dess intressen, kultur, särdrag, värderingar, ideal,
levnadsöde och blotta existens, och gör det på ett moraliskt självrättfärdigt sätt,
övertygade om sitt beteendes etiska överlägsenhet, som i ett friskt samhälle skulle
ha varit uppenbart defekt, osunt och perverst.
De strör salt på såren – och vänder ut och in på sanningen i och med att de är
tvungna att fördunkla och undvika vad de i verkligheten gör och är – genom att
anklaga de friska för att vara sjuka, dem som önskar tjäna och bevara sin ras för
att vara onda och sjuka, dem som är fyllda av kärlek till sin egen ras för att vara
fyllda av hat mot andra raser, dem som stöder raslig separation för att vara för
raslig supremati eller överlägsenhet och dem som vidmakthåller naturens och
Skapelsens moral för att vara omoraliska. (”Vidriga”, ”vedervärdiga” och ”obscena” tillhör de mer känsloladdade epitet de använder som adjektiv för att beskriva
sina känslor gentemot den ståndpunkt som stöder rasligt liv, i syfte att skrämma
och avskräcka dess potentiella försvarare i ett slags intellektuell terrorism utan att
beskriva själva ståndpunkten.) Ändå åtnjuter deras självdestruktiva allians med de
icke-nordeuropeiska elementen i antinationen en sådan dominans (den antinordeuropeiska snedvridningen inom media är så ensidig att den kan beskrivas
som ”orwelliansk” till sin natur och ”hjärntvättande” i sin verkan) att de kan utöva
sin självförgörande dödslängtan och strävan efter icke-existens utan effektivt
motstånd, medan de som älskar sin ras och hyser intuitiv inlevelse för dess intressen och angelägenheter, är tvungna att gömma, undertrycka eller hyckla med sin
omsorg och sina
farhågor och hjälplöst beskåda den framväxande mardrömmen i form av den storskaliga förintelsen av deras sort och Skapelse, förorsakad
av den totala bristen på raslig empati bland deras ras dominanta medlemmar.
Den rasliga empaten sörjer dem som gått förlorade, vars egenskaper avlägsnats
från deras ras och Skapelses kropp, och vars existens varit för intet. De som inte
lyckas återskapa sig själva är evolutionära återvändsgränder, och allt som de är
går deras ras och dess framtida generationer om intet. Blandrasistisk antiskapelseetik hyllar de nordbor som går nordfolken förlorade – antingen genom blandraslig
korsning eller barnlöshet – och lär ut att när nordbor beskådar en medlem av sin
ras i parförhållande med en icke-nordbo bör de känna glädje, eller om de inte
lyckas göra det, inte känna något alls, men de förväntas inte känna någon sorgsenhet, bekymran, ilning av oro eller spår av obehag inför åsynen av orsaken till
deras ras död. Blandrasismen främjar omvänd inlevelse närhelst det är möjligt,
med den domnande kylan av känslolöshet som det acceptabla alternativet, medan
inlevelse undertrycks som anatema.
Blandrasism är den rasliga empatins eller inlevelsens antites. Den förstnämnda
försöker förstöra vad de senare strävar efter att bevara som centrum för sin existens. Blandraslig sex är en handling av raslig förgörelse, andligt och kroppsligt,
som förstör, omintetgör och bryter ner frukterna av oräkneliga årtusenden av
Skapelse. Det leder obönhörligen till raslig död för alla nordbor som utövar det.
De hjärtskärande känslorna hos sensibla föräldrar som får vetskap om sitt barns
blandrasliga överträdelser härrör från vetskapen att deras barn genom sin handling, i det att han eller hon överger sin sort, dömer sig själv och en del av sina
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föräldrar (eller sina föräldrar i deras helhet om han eller hon är det enda barnet)
till raslig död genom genetisk översvämning och förvrängning. Barnet har avlägsnat delar av eller hela deras genuppsättning, deras väsen och deras existens, likväl
som sin egen, från Skapelsens centrala stjälk, från den uppledande vägen av partnerskap med Livskraften, från deras sorts eteriska existens, för att meningslöst
förloras och separeras från det levnadsöde de borde ha delat, samt dömt sig självt,
sina föräldrar och sina förfäders gener till förintelse genom korsning och därigenom förvägrat deras existens och förrått deras hopp och tillit. Hans handlingar
tjänar – genom utvidgningen av samma värderingar och bruk – till att underminera hans ras genetiska integritet som ett separat släkte som strävar efter den divergerande evolutionens uppledande väg mot förverkligande av sin unika potential
och levnadsöde, och till att förbyta och förhindra denna rörelse och döma hans ras
till att för evigt kvarbli i samma släkte med de övriga raserna (och till och med bli
till en ras med dem genom korsning) och hindra dess artförgrening och förvägra
den dess evolution och levnadsöde.
Raslig död är den rasliga empatens yttersta mardröm, liksom Skapelsens som
helhet. Det är den yttersta döden, inte bara rasens, utan även för individen och
hans särdrag, som lever vidare i mycket snarlik form och mycket närbesläktat
väsen i hans sort även om han personligen inte lyckas återskapa sig själv, men
som kommer att dö fullständigt om hans ras dör. Så länge som hans ras fortlever,
kommer han – hans jag, essensen av vad han är – att leva, fortsätta att existera, för
evigt i hans sorts odödliga och oändliga generationer. Om hans ras dör kommer
även han att dö, fullständigt och absolut, utan ett spår, som om han och hans
förfäder aldrig hade funnits, och de få år som återstår för hans del som individ
kommer att sakna betydelse. Raslig död berövar både rasen och individen evigt
liv. Individens enda räddning – fortsatt liv – är hans ras räddning och fortsatta liv.
Frågan om rasens liv och död, fortsättande eller utplåning, är varje generations
primära livsfråga, vars undvikande utgör den yttersta handlingen av ansvarslöshet.
Det faller på Nords nu levande generation att styra sin ras tillbaka in på den rasliga hälsans och pånyttfödelsens kurs, att besluta att aldrig åter tillåta icke-nordbor
att få tillgång till nordbor som sexuella partners (ens i hamnar och andra handelscentra), så att denna tragiska försvagning och förgörelse av vår ras, och kränkning
av dess evolutionära integritet, kommer att få sitt definitiva slut, och vår ras välbefinnande, hälsa och identitet kommer att vara tryggt försvarad.
Närhelst en blandraslig överträdelse förekommer dödar den inte bara en del av
vår ras utan även en del av oss själva. En del av vad vi är dör inom oss, ty vi är
förenade inom vår ras genom tusentals generationer av gemensam evolution. Vi
lider försvagning när en del av vår ras försvagas eller förstörs, för sådan försvagning medför försvagningen av framtida generationer av vår ras och existensen av
vårt genetiska väsen. På lång sikt bringar nedbrytningen och försvagningen, förfallet och försämringen, av ett begränsat fåtal (vanligtvis självförvållat genom
deras accepterande av blandrasism) försvagning och förintelse över helheten.
Deras genetiska särdrag och väsen – som borde ha förblivit en del av helheten –
avleds från sitt riktiga och avsedda levnadsöde och äventyrar helhetens förverkligande av det, samt översvämmas genom korsning med andra rasers inkompatibla
gener, vilket förhindrar deras sanna och följdriktiga förverkligande på grund av
den onaturliga, disharmoniska och oförenliga sammanslagningen med främmande
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särdrag. Deras kvaliteter, deras skönhet och alla deras egenskaper stjäls från deras
ras i form av en genetisk stöld, och ges till en annan ras som varken kan bevara
dem eller återskapa dem, bara förstöra dem. Att deras egenskaper är ett värdefullt
arv från deras förfäder och en gåva från Skapelsen – vilket för med sig ansvaret
att bevara och förhöja dem genom tillbörlig omsorg, inte att försvaga eller förstöra
dem genom kontraevolutionär rasblandning – är en del av den naturliga visdomens kunskap som den rasliga empaten är välbekant med, och den borde vara
uppenbar och självfallen för alla som besitter förmågan till klart tänkande, men
oavbruten blandrasistisk indoktrinering har demonstrerat sin förmåga att avskilja
det domesticerade hominida sinnet från naturens visdom.16
16

En av de mer besvärande syner man kan få se i den mångrasliga antinationen är den av en ickenordeuropeisk man i sällskap med en nordeuropeisk kvinna och hennes nordeuropeiska barn. Då
kvinnan ofta inte är närvarande utgörs synen enbart av den icke-nordlige mannen i sällskap med
det nordliga barnet. I dessa situationer är det naturligtvis biologiskt omöjligt för den icke-nordlige
mannen att vara den naturlige fadern till barnet (detta borde vara uppenbart till och med för de
rasligt mest okunniga och okänsliga i de allt vanligare exempel där mannen är kongoid eller
chikano), och det måste förutsättas att han är den aktuella älskaren eller äkta mannen till den
nordeuropeiska naturliga modern, som har vårdnaden om barnet. Åsynen av ett ljushårigt nordiskt
barn som håller en kongoid i handen, eller som bärs och faderligt famnas av en kongoid eller
annan icke-nordeuropeisk man, är en sådan uppenbar överträdelse mot naturen och kränkning av
Skapelsens riktiga syfte och avsikt att till och med den svagaste rasliga empaten måste vackla och
undra var den naturlige fadern är, huruvida han är medveten om situationen, eller om han bryr sig
om den (och huruvida han kan göra någonting åt den, om han bryr sig). Erkännandet av att barn
tillhör sin egen vederbörliga sort sträcker sig tillbaka till våra förmänskliga stamfäder. För dem var
det en instinktiv kännedom. För empaten, som har en stark samhörighet med naturen i behåll, är
det intuitiv kännedom.
En illustration av denna kunskap på den förmänskliga nivån tillhandahölls i en TV-dokumentär
från mitten av 1970-talet om Zaires bergsgorillor kallad The Man Who Lived With Apes. Den
handlade om den belgiske parkvakten Adrien Deschryvers erfarenheter av en grupp på omkring
tjugo gorillor. Under en flera månader lång period av daglig kontakt vann han sakta deras tillit och
tilläts sitta nära dem utan oroligheter. Vid det här laget hade ett honkönat gorillabarn av samma ras
som den grupp han studerade, men från en annan grupp i en annan dal, som inte hade någon
kontakt med hans grupp, anförtrotts i hans omvårdnad. Efter att ha skött om barnet till optimal
fysisk hälsa beslöt han att ta henne med sig för att iaktta den lokala gorillagruppen i deras gemensamma naturliga miljö. Den dramatiska och skrämmande scen som följde var inte vad han väntat
sig. Från det ögonblick då gorillorna fick se honom bära på barnet blev de extremt oroliga och
hotfulla. Deras reaktion var enhällig och rasande. Hela gruppen omringade honom i en liten glänta,
och den dominanta hanen drog framåt och konfronterade honom, som om han förberedde ett
anfall. Deschryver sa att han i det ögonblicket väntade sig att han skulle dö, att han trodde att hans
död i händerna på den enorma gorillaledaren var nära förestående. När den dominanta hanen
gjorde en rörelse framåt för att anfalla, släppte Deschryver barnet till marken för hennes egen
skull. I samma ögonblick som barnet vidrörde marken – så snabbt att kameran knappt hann fånga
rörelsen, som var över innan parkvakten förstått vad som hänt – föste gorillan upp henne med en
lång utsträckt arm och bar iväg henne till den omgivande skogen. Han åtföljdes snabbt av resten av
hans trupp som kurade ihop sig kring barnet och undersökte henne medan de höll ett vakande öga
på parkvakten.
Gorillorna hade aldrig sett detta barn förut, och förmodligen aldrig dess föräldrar heller, och de
visste (troligen) att det inte var en medlem av deras grupp och inte hörde till dem. Ändå ”visste”
de instinktivt, ögonblickligen och enhälligt, att det inte tillhörde eller hörde samman med parkvakten, och insåg att det inte var av hans sort utan av deras sort, och hörde till dem snarare än till
honom, och de var villiga (i själva verket ursinnigt beslutna) att slåss och döda sin vän om det varit
nödvändigt för att ta barnet ifrån honom. Denna naturligt faderliga och beskyddande instinkt eller
tendens gentemot den egna sorten, och erkännandet av den egna sorten, är inte nödvändigtvis
svagare bland moderna nordbor och andra kvarvarande raser inom Hominidae än den är bland
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Raslig lojalitet, enhet och ”enighet”, så viktiga för den rasliga empaten och så
påtagligt manifesterade i naturen, förvägras av antinationens pluralistiska blandrasism. (Undantag görs utifrån en dubbelmoral beträffande vissa favoriserade ickeeuropeiska rasliga element, vars hävdanden av raslig solidaritet och ”enighet”
uppmuntras, men sådana anspråk fördöms som rasistiska – vilket de naturligtvis
är – när de framförs av nordbor som försöker tjäna sina egna rasliga intressen,
inklusive det mest grundläggande – överlevnad.) Amerikas nordeuropéers enhet
och enighet med sin sort i Storbritannien, Skandinavien, Holland, Tyskland och
annorstädes där de bosatt sig världen kring, är lika uppenbar för alla sinnen som
deras särskillnad och avskildhet i förhållande till sina icke-nordeuropeiska samhällsmedborgare och grannar. Liksom en man är mer närbesläktad sin bror, var
han än kan tänkas bo, än sin granne, och är skyldig honom större kärlek, tillgivenhet, lojalitet och bistånd, är en man likaledes mer närbesläktad andra medlemmar
av hans egen ras och sort, varhelst de kan tänkas vara bosatta (och delar förmodligen många gemensamma förfäder med de flesta av dem sedan de femtio senaste
generationerna), och är skyldig dem större trohet och omsorg än sin granne som i
det onaturliga mångrasliga samhället är av en annan ras och annan sort. De övriga
medlemmarna av hans ras är, varhelst de kan tänkas vara bosatta, hans ”egentliga
landsmän” såsom de klassificerats av naturen och Skapelsen. Hans ras är hans
naturliga hemland. Bara människor, inte naturen eller Skapelsen, känner till något
annat.
De som överträder naturens lagar och Skapelsens budord, de som sätter konstlade lojaliteter ovan naturliga lojaliteter, är dömda att lida fruktansvärd skada från
den splittring som följer. De tragiska och självdestruktiva krig och den inbördes
blodsutgjutelse som kommit nordfolken att vända sig mot sig själva (ställda inför
icke-nordeuropeiska elements växande makt och hotande fara alltsedan 1860) är
det pris Nord har fått betala till dags dato för sin avdrift från hälsosam och naturlig etik och inlevelse som främjar den egna sorten. Om de fortsätter längs denna
väg, kommer priset de får betala i framtiden att vara det pris Djävulen – personifieringen av total död och fördömelse – alltid till sist kräver: deras totala väsen. Den
gorillorna. Den kan i själva verket vara ett tecken på intelligens, sensibilitet och perceptionsförmåga, och vara högre utvecklad bland hominider än pongider. Men vi har förmågan att kontrollera
den, och under pressen från antinationens domesticering, blandrasistiska indoktrinering och
psykologiska isolering och alienation, hämmar vi den, undertrycker den, förnekar den och driver
den allt djupare ner i vårt medvetandes gömda vrår, tills den på ytan förefaller ha gått förlorad.
Ändå förblir den en del av vår natur, vårt innersta väsen vars röst vi allt för ofta ignorerar till vårt
eget förfång, men som alltid står redo att skynda till vår hjälp om vi någonsin åter skulle kalla på
det i nödens ögonblick.
De massiva förluster som nordfolken nu lider i antinationens pågående raskrig – delvis genom
rasgränsöverskridande mord men främst genom den blandrasliga parbildningens rasliga död –
möjliggörs av det försvagade tillstånd våra beskyddarinstinkter befinner sig i. De som dör ärbart
inom det militära erhåller rättmätig medial uppmärksamhet och sörjs i vida kretsar, men de som
dör i det rasliga kriget, i den gradvisa men jämna lemlästningen och åderlåtningen av nordfolken –
antingen oskyldigt mördade eller medverkandes till sin egen vanhedrande rasliga död genom
korsning (rasligt självmord) – stupar i det tysta. Deras antal är oräknade. Deras namn och ansikten
och gråtande familjer får ingen publicitet. När nordfolken åderlåts till sin rasliga död, som omintetgör alla deras tidigare generationers arv och gemensamt delade levnadsöde, där varje förlorad
medlem utgör ett bittert sår i den rasliga kropp som representerar värdefulla särdrag som aldrig
kan komma att ersättas, är det bara de rasliga empaterna som fäller tårar, och det bara för de
relativt få förluster som de känner till.
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rasliga empaten kan identifiera sig och känna empati med båda sidor i de självmordsliga nordeuropeiska inbördeskrigen i det nära förgångna, och vara stolt över
de karaktärsegenskaper och den förmåga båda uppvisat, samtidigt som han sörjer
den dystra skörd i form av raslig död som de bärgat från varandra, och de oräkneliga värdefulla och oersättliga fränder som gått sin sort evigt förlorade, slaktade av
sina egna rasliga bröder som gripits av brodermordets massvansinne till sitt gemensamma väsens försvagning och nedbrytning. För att förhindra en sådan tragisk självförgörelse att ske igen, söker han bekämpa den vilseledande indoktrinering och de läror mot den egna sorten – inom media och utbildningsväsendet –
som vänder nordbor mot varandra, får dem att slåss mot varandra och döda sig
själva, applådera sin egen förintelse och välkomna slakten av fränder av deras
egen ras, för att ytterst gagna de icke-nordliga raser som trycker på från alla sidor,
farligast av allt från insidan, och fyller ut och flyttar in i det vakuum som skapats
av nordfolkens försvagade och självförvållade tillstånd. Den trångsynta splittring,
kortsynta nationella provinsialism och yttersta brist på raslig empati, inlevelse och
naturlig visdom som bistått den självförnekande etiken i denna ohyggliga sargning av den nordliga rasens och Skapelsens kropp, kan bara läkas genom att de
nordliga folken inser sin inneboende enhet och enighet, sitt gemensamma intresse
och levnadsöde, samt sina inbördes skillnaders förhållandevis triviala natur.
Blandrasism och etik som förnekar den egna sorten (eller släktskapsantipati) är
altruismens och den självförnekande etikens sociala förlängning. Altruism fordrar
självuppoffring. Blandrasism tillägger uppoffringen av ens ras eller egen sort.
Självförnekande etik leder till uppoffringen av individens liv. Etik som förnekar
den egna sorten söker uppoffra individens ras och därmed förgöra individens
väsens fullständighet, hans eviga existens, allt som han är, allt som hans förfäder
varit och allt som hans efterkommande har potentialen att bli. Det är den yttersta
och totala uppoffringen. Raslig empati, inlevelse, rasism, släktskapssympati eller
etik som bejakar den egna sorten söker beskydda, nära och bevara rasen. Den
motsätter sig raslig försvagning eller förgörelse, motstår uppoffring och minimerar skadliga effekter överallt där det är möjligt.
Den rasliga empaten kan offra de ting som är av underordnat värde, såsom
materiell rikedom, social ställning eller vänner i medgång, men han kommer
aldrig att offra de ting som är av grundläggande värde, sin sorts eviga existens
yttersta värden – dess särdrag, kvaliteter, ideal, ande och levnadsöde. Om han är
tvungen att välja mellan att offra ett grundläggande värde eller ett underordnat
värde kommer han att offra det underordnade värdet, inte för att han förordar
uppoffring utan för att han motsätter sig det och söker minimera det. Uppoffringen av hans eget liv är ett mindre offer än uppoffringen av hans ras liv, den eviga
existensen av allt han är, så han kommer att riskera och ge sitt eget liv om det
krävs för att beskydda sin egen sorts fortsatta liv. (Det är hans ras räddning, inte
hans eget offer, som är det mål han söker uppnå, ett självändamål. Uppoffringen
är inget annat än ett medel för att nå målet.) Den person som offrar de grundläggande värdena och håller fast vid de underordnade värdena, begår ytterst det
största offret, då han förgör allt som han är och Skapelsens hopp om hans sorts
odödlighet. Hur skulle det kunna gynna honom om han så fick hela den materiella
världen om han samtidigt förlorar sin egen själ, sitt väsens totala essens?
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De moraliska och etiska skillnaderna mellan blandrasism som förnekar den
egna sorten och raslig empati som främjar den egna sorten, återspeglar lika djupgående psykologiska skillnader. Grundläggande etiska övertygelser och moraliska
värderingar är oskiljaktiga från psykologisk identitet. Utövarna av altruist-egalitär,
kontraevolutionär, blandrasistisk och självförnekande moral och etik är psykologiskt likväl som moraliskt skilda från utövarna av raslig empati, inlevelse och
släktskapssympati, och båda är skilda från de icke-nordeuropeiska element som
förespråkar etik som bejakar den egna sorten medan de kräver att nordfolken
håller fast vid en etik som förnekar den egna sorten. Alliansen mellan de första
och de sista av de ovan nämnda, åtnjuter för närvarande en sådan total dominans
att den inte bara anklagar nordeuropeisk raslig empati för att vara omoralisk, utan
även för att vara psykologiskt sjuklig.
Nordeuropéer som stöder degeneration, evolutionär oansvarighet och försvagningen, förfallet och förgörelsen av sin ras och Skapelse – eller som till och med
praktiserar det som sin livsstil – betraktas som psykologiskt friska, medan de som
älskar och bryr sig om sin ras, som önskar bevara och beskydda den och som
söker dess frigörelse, oberoende, separation och suveräna kontroll över sitt eget
unika levnadsöde – de förhållanden av en rasligt frisk och hälsosam omgivning
som fordras för dess överlevnad – anklagas för att vara psykiskt sjuka och mentalt
störda. Deras motiv porträtteras i form av patologiskt hat eller värre. Sådan taktik
tillåter de dominanta icke-nordliga elementen att misskreditera sina potentiella
motståndare – och genom association även deras föreställningar – utan att behöva
beröra eller besvara de frågor och spörsmål av yttersta etik som de framställer.
Genom dessa och andra metoder – i kombination med deras de facto-kontroll
och censur av massmedia – hindrar de att vår tids yttersta frågor presenteras som
sig bör för en bred publik, med resultatet att de flesta nordeuropéer erhåller en
ensidig antinordeuropeisk synvinkel på händelser och frågor, och hålls antingen
omedvetna – eller bara vagt medvetna – om de frågor som är av den verkligt
yttersta betydelsen för deras ras. En pro-nordeuropeisk föreställning eller ståndpunkt kan, när den inte med lätthet kan ignoreras, lätt undvikas eller avfärdas
genom att tillskriva den en sjuklig besatthet eller fixering. Blotta antydan om eller
anspelningen på en sådan gemen eller illegitim motivationskälla är – i synnerhet
om den påstådda mentalsjukdomen har sexuella övertoner – ofta tillräckligt för att
separera en föreställning från dess potentiella anhängare, som fruktar varje samröre som skulle kunna stämpla dem som avvikande. Sådana åtgärder – skrämsel,
översitteri och intellektuell terrorism – vittnar om en rädsla för sanningen. Lögnens upprätthållande kräver i allmänhet någon form av förtryck – diskret eller
öppet, psykologiskt eller fysiskt – för att skydda den från sanningen, och oavsett
hur total dess anhängares dominerande makt än kan vara, befinner de sig alltid på
flykt, aldrig i stånd att vila, för att någon tanke inte ska kunna slinka förbi deras
bevakning vilket skulle underminera hela deras strukturs grundvalar.
Bland de skilda hominida raserna råder det en mycket hög korrelation mellan
fin sammansättning, den tid som fordras för mognad och utveckling till vuxen,
samt de långt utvecklade psykologiska egenskaperna i form av självkontroll,
självbehärskning, introspektivitet och objektivitet. Samma ras, nordfolken, uppvisar samtliga ovan nämnda egenskaper i den största utsträckningen. (Mongolernas
berömda självkontroll och självbehärskning är inte självpåtagen, utan produkten
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av en strikt anpassning till yttre kontroll.) Det antika Greklands nordeuropeiska
filosofer kapslade in sin visdom i den berömda levnadsregeln ”känn dig själv”.
Sådan introspektivitet krävs innan vi verkligen kan känna eller förstå det som
finns utom oss och vårt förhållande till det. Kombinationen av introspektivitet
med objektivitet medger en förhöjd grad av medvetenhet, uppmärksamhet, djup
och vidd avseende perspektiv och förståelse, och frambringar djupsinniga tankar
och insikter som ytliga och trångsynta intellekt inte kan begripa. (Den hinduiska
guruns okroppsliga introspektivitet söker negera självmedvetande och självmedvetenhet snarare än att förhöja dem, för att fly från den objektiva verkligheten
snarare än att förstå den, vilket resulterar i godtyckliga fantasier och absurditeter.)
Subjektivism är källa och ursprung till fanatism, förnuftets och objektivitetens
antites, som till sin natur, ande och sinnelag verkar frånstötande på nordfolken,
men som är vanlig bland mindre medvetna och mindre insiktsfulla raser som styrs
av ohämmade och okontrollerade impulser.
Förmågan att vara objektiv, att kunna betrakta en fråga från den andra sidans
synvinkel och respektera deras legitima intressen, och därmed framkalla en känsla
för rent spel som inte kräver några skrivna eller utifrån påtvingade regler, är ett
vanligt karaktärsdrag hos nordfolken, och tämligen okarakteristiskt bland mediterraniderna, armeniderna och andra grövre sammansatta raser. Men objektivitet har,
liksom alla stora framsteg, sina faror. Subjektivism tillhandahåller ett visst naturligt beskydd och motstånd mot doktriner baserade på etik som förnekar jaget och
den egna sorten. Dess utövare låtsas typiskt nog endast ytligt och skenheligt följa
dessa doktriner, exploaterar dem för personlig vinning där det är möjligt och
hyllar dem mer med tomma ord än i efterlevnad, så vitt de själva beträffar, men
kräver deras strikta efterlevnad av andra och handikappar därigenom sina rivaler.
Objektivitet tenderar att försvaga detta naturliga motstånd mot föreställningar som
förnekar jaget och den egna sorten, och gör dess utövare mer mottagliga och
sårbara för altruist-egalitärt humbug. (Det mest tragiska exemplet på detta är den
rådande invasionen i de nordliga hemländerna av icke-nordbor. Bara nordeuropéer
är tillräckligt objektiva för att tillåta något sådant, till och med till priset av sin
egen fördrivning och utplåning. De subjektivare och grövre sammansatta ickenordliga raserna är mycket intoleranta mot närvaron av andra folk i de länder de
betraktar som sina egna. Emedan nordfolken reduceras till minoritetsnivå i sina
tidigare hemländer, kommer de icke-nordliga raserna, som inte längre behöver stå
enade mot en dominant nordlig majoritet, och som – då de är immuna mot objektiva föreställningar om rättvisa och respekt för andras intressen – är okänsliga
inför andras behov eller önskningar, att i allt högre grad tendera att strida sinsemellan. Verklig inre harmoni kräver homogenitet, även om en nordligt dominerad befolkning kan upprätthålla ett sken av det på grundval av nordlig objektivitet.
Heterogenitet föder konflikt, och ett heterogent samhälle dominerat av subjektiva
raser – som saknar den nordliga kontrollens objektiva och behärskande inflytande
– skulle bli så sönderslitet av kompromisslös raslig konkurrens och konflikt att det
vore oregerligt på andra sätt än medelst repressiva metoder.)
I ett onaturligt mångrasligt samhälle, tenderar den objektiva rasen att komma
till korta i den evolutionära konkurrensen, då dess känsla för rent spel, uppriktighet och ömsesidig hygglighet handikappar den i förhållande till de hänsynslösare
subjektivare raserna som inte lider av sådana restriktioner. Dess mentalitet är
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optimerad för en enraslig nations öppna och yttre evolutionära konkurrens och
inhemska harmoni, inte för antinationens bedrägliga och interna evolutionära
konkurrens och inhemska kaos. (När den konfronteras med de grövre rasernas
frustrerande subjektiva beteende gör dess objektivitet att den i allmänhet märker
denna avgörande och fundamentala skillnad.) Den finare sammansatta och objektivare rasen kan inte överleva länge i ett mångrasligt samhälle. Den är den främsta
måltavlan för de grövre sammansatta och subjektivare raserna, som är väl anpassade till antinationens interna evolutionära konkurrens. Den är den oundvikliga
förloraren om den inte lyckas frigöra sig från den fälla den skapat åt sig själv i det
att den trängts undan och ersatts av de grövre och mer subjektiva folk som den
tillåtit att ta sig in i dess hemland, ett tillstånd den ironiskt nog aldrig hade medgivit om det inte hade varit för dess objektivitet och följdriktiga tolerans.
Nordfolkens förhöjda objektivitet och fint sammansatta sensibilitet har gjort att
de blivit den mest toleranta av alla raser gentemot de grupper, element, krafter och
föreställningar som verkar mot deras yttersta intressen. Kombinationen av denna
tolerans av element som förnekar den egna sorten med själva utövandet av etik
som förnekar den egna sorten, har slagit Nord till marken, avväpnat, försvarslöst
och på randen till förintelse i den evolutionära konkurrensen. Eftersom denna
farligt omåttliga tolerans är en produkt av fin sammansättning, har de rörelser som
försökt mobilisera nordfolken mot den tenderat att attrahera de hårdförare, råare
och grövre sammansatta elementen bland den nordliga befolkningen till sina led,
och har alienerat och verkat frånstötande på en stor del av de finare sammansatta
elementen genom sitt ofta vulgära och grova uttryckssätt och beteende. Den finast
sammansatta rasen kan inte förväntas samla sig kring en politisk eller social rörelse – oavsett hur korrekta dess motiv och avsikter än kan vara – om den ger en
grov framtoning av sig själv och uttrycker sina föreställningar, mål och värderingar i grova och vulgära termer. De finare sammansatta elementens estetiska sensibilitet, egenskaper som är oskiljaktiga från deras identitet, motsätter sig till sin
natur grovhet och vulgaritet, och reagerar negativt på varje rörelse som blivit
sålunda stigmatiserad.
Nordfolkens generösa objektivitet och tolerans har allvarligt försvagat deras
förmåga att försvara sina yttersta intressen, och Skapelsens yttersta intressen, mot
de icke-nordliga raser och de antinordliga föreställningar som nu svämmar över
deras hemländer utan att möta något eller endast ringa motstånd. Ju mer nordiskt
ett land är, enligt denna moderna regel, desto mer försvagat tenderar det att vara
av vilseledd objektivitet och tolerans, och desto konsekventare kommer det att
vara benäget att utöva etik som förnekar den egna sorten och betrakta beteenden
som verkar nedbrytande på nordfolken – men som gynnar andra rasers intressen –
som ”hänsynsfulla”, medan motstånd mot sådant beteende som förnekar den egna
sorten betraktas som ”gement”.17
17

Bruket av etik som förnekar den egna sorten – till skillnad från dess befrämjande – saknar så
gott som motstycke bland de grövre sammansatta och subjektivare raserna, både i deras egna
länder och i de tidigare nordliga hemländer som de invaderat och tillskansat sig, emedan det
betraktas som den enda moraliskt acceptabla ståndpunkten bland det nordiska elementet. Det är i
själva verket ett fullständigt uteslutande nordeuropeiskt särdrag, liksom den objektivitet som
gjorde dem sårbara för den. Det icke-nordeuropeiska främjandet av etik som förnekar den egna
sorten riktas mot nordeuropéer (eller, med föga framgång, mot andra icke-nordliga folk), inte mot
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dem själva, för att vinna nordfolkens stöd – deras hjärtan och sinnen – för att tjäna dem själva, och
får nordfolken att identifiera sig med andra rasers intressen istället för sina egna.
De skandinaviska länderna och Nederländerna har de högsta nordiska befolkningsandelarna, och
uppvisar följaktligen den högsta graden av fint sammansatt objektivitet och resulterande mottaglighet för självdestruktiva föreställningar. Varje folk och nation tycker om att betrakta sig själva
som betydelsefulla och inflytelserika i världen, som om de spelade en central roll i händelsernas
gång. De skandinaviska länderna och Nederländerna, som har de mest nordiska, objektiva och
finast sammansatta befolkningarna i världen – har upphöjt ”hänsynen” till nivån för en lekmannareligion. Befriade av sin förhållandevis ringa storlek från både ansvaret och frestelsen att på egen
hand inta rollen som stormakt på den globala arenan, har de utvecklat en syn på sin roll, uppgift
och syfte i världen som går ut på att tillhandahålla moraliskt ledarskap och att föregå med gott
exempel för andra, en roll som är förenlig med den fina sammansättningens och höga objektivitetens temperament och anlag. Detta gäller särskilt för de länder, såsom Holland och Sverige, som
en gång varit politiska och militära stormakter och som ärvt en tradition av aktiv inblandning och
ledarskap i internationella angelägenheter, vilken nu överförts från de ekonomiska och militära
sfärerna till dem som omfattar hög moral och vandel samt civilisation. (I Norge har denna roll
institutionaliserats genom dess ställning som tilldelare av Nobels fredspris.) Deras syn definieras
olyckligtvis av två motsatta extremlägen. I det ena extremläget definieras deras roll, syfte, uppdrag
och levnadsöde i trångsynta, provinsiella och nationalistiska termer, enligt vilka dessa tillhör – och
genomförs av – deras nation/stat och dess folk åtskilda från det levnadsöde som delas av resten av
den ras de är en viktig del av. I det andra extremläget är den enhet som de tjänar, och försöker
förse med ledarskap och gott exempel, planetens hela hominida population. Deras rättmätiga roll,
syfte och uppdrag avseende levnadsödet hos deras ras som helhet, hos Pannordica och dess intressen, och betydelsen av raslig solidaritet och enhet, ignoreras och förbigås utan beaktande. Olyckligast av allt är att givet de blandrasistiska föreställningarnas och värderingarnas rådande dominans,
står det moraliska ledarskap och exempel de tillhandahåller i strid mot deras ras, nordfolkens,
intressen, och främjar både hemma och utomlands de kontraevolutionära, antinordliga och skapelseupplösande föreställningar och värderingar som leder till raslig förgörelse, degeneration och
antiskapelse, till nordlig utplåning och raslig död, och som förvägrar deras ras de förhållanden av
separation, oberoende och suveränitet den behöver för att överleva.
Det är olyckligt att nationalism fortfarande onaturligt splittrar nordfolken och får nordbor i skilda
nationer att definiera sina uppdrag, roller och levnadsöden i trångsynta termer snarare än att
betrakta dem som en del av det större levnadsödet hos deras sort som helhet, som de delar gemensamt med alla sina nordliga fränder. Det är till och med ännu olyckligare när de definierar sitt
skilda levnadsöde som kampen för andra rasers intressen framför sin egen ras, samt motarbetandet
av de förhållanden deras ras behöver för sin fortsatta existens. Om välgörenhet börjar på hemmaplan så bör hänsyn göra detsamma. Det är varken hänsynsfullt eller moraliskt att omintetgöra
Skapelse, att förvägra en ras dess oberoende, dess hemland och de naturliga förhållanden av raslig
separation som den behöver för att överleva, och därmed fördöma den till raslig död, till och med
– eller i synnerhet – då rasen är ens egen. Hänsynsfullhet är en underbar egenskap sprungen ur fin
sammansättning, men den avväpnar ett folk inför den skoningslösa subjektivitet som krävs för
överlevnad i ett mångrasligt samhälle. För att överleva i antinationen skulle nordfolken vara
tvungna att på något sätt göra sig av med sin hänsynsfullhet, med sin fina sammansättning och
objektivitet i vilken deras hänsynsfullhet bottnar, med sitt själva väsen och identitet, med allt som
gör dem värda att rädda. Detta vore motsvarigheten till raslig död. Nordfolken måste bibehålla,
vårda och nära sin hänsynsfullhet såsom sin själva existens, men de måste sätta gränser för dess
tillämpning för att inte skada sina egna rättmätiga och vitala intressen och intressena hos den Kraft
som skapade dem. Framför allt måste de värna sina hemländers rasliga integritet och exklusivitet,
och varken tillåta inträdet eller närvaron av främlingar. Hänsynsfullhet bör inte stå i strid mot
Skapelsens etik, den divergerande evolutionens och det uppstigande livets moral. Vår ras urgamla
visdom säger oss att alla ting, till och med goda ting, är bäst i lagom mängd, att när de drivs till sin
spets blir de förvrängda och perverterade, så att vad som var gott (hälsosamt) blir ont (ohälsosamt). Om det drivs tillräckligt långt kan något som var gott bli till och med dödligt. Så ligger det
till med nordlig hänsynsfullhet. Om den drivs till sin spets i form av befrämjande av blandrasism,
kan vi bli hänsynsfulla till döds.
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Nordfolkens stora evolutionära framsteg mot objektivitet och sensibilitet, förhöjt medvetande och insikt, har lämnat dem vind för våg genom att ha lösgjort
dem från sina förtöjningar i naturens instinktiva och undermedvetna försvarsmekanismer, och deras förhöjda varseblivningsförmåga missbrukas för att förleda
dem i riktning mot undergång. Oräkneliga individuella nordeuropéer har låtit sin
personliga tolerans gentemot medlemmar av främmande raser få företräde framför
sin egen ras yttersta intressen och framför Skapelsen som helhet. Som individer
har vi inte befogenhet att bevilja någon medlem av en annan ras tillträde – eller
inträde – till vår ras kropp och hemland, även om vi står i stor personlig skuld
eller tacksamhet gentemot den medlemmen av den andra sorten, eller även om de
räddat vårt liv eller livet på en älskad. Denna rätt kan bara beviljas av rasen som
helhet, av alla dess generationer, födda och ofödda, vars egen rätt till liv och
existens kommer att påverkas av beslutet, vilket i praktiken betyder att den bara
kan beviljas av Skapelsen. Skapelsen, som fordrar raslig separation som förutsättning för all sin verksamhet, förvägrar denna rätt. Inträdet av skilda raser i en ras
kropp med recessiva egenskaper underminerar, försvagar och förgör ytterst den
rasen och omintetgör all vedermöda och ansträngning Skapelsen lagt ner på dess
danande, samt kastar om den skapande evolutionens gång och tillintetgör Livskraftens planer och förhoppningar. Till och med inträdet av en medlem av en
främmande ras i en recessiv ras kropp, såsom den onaturliga adoptionen av ett
främmande föräldralöst barn, kommer att förvränga och försvaga rasens integritet
och dess särdrag om genetisk korsning därefter sker.
Det är skamligt förmätet av någon individ att, oavsett hur självrättfärdig i sin
fanatiska tolerans han än kan vara, bevilja en rättighet som förvägras av de yttersta intressena hos rasen och Skapelsen som helhet. Nordfolken har varit åtskilda och oberoende av alla andra raser under hela sin evolutions gång, utveckling
och historia fram till de senaste tre århundradena i sina nya hemländer, och de
senaste två generationerna i sina gamla. Raslig separation är deras naturliga existenssätt och det enda sätt på vilket deras existens kan fortsätta. Verklig objektivitet inbegriper rättvisa och skäligt hänsynstagande till alla de inblandade parternas intressen i en fråga – intressena hos de olika inblandade raserna och Skapelsen
som helhet. När en ras yttersta och primära intressen och värderingar (såsom dess
oberoende, integritet, suveränitet, överlevnad, framtida existens och levnadsöde)
står i strid mot andra rasers mindre eller sekundära intressen och värderingar
(såsom deras önskan att – i motsats till naturen och evolutionens gång – leva i ett
blandat samhälle, i en annan ras omedelbara närhet, framför sin tidigare tillvaro i
ett åtskilt och oberoende samhälle), när de rättmätiga (förenliga med naturen och
historiska precedensfall) förhållanden som en ras behöver för sin blotta existens
står i strid mot en annan ras orättmätiga (oförenliga med naturen och historiska
precedensfall) preferenser för sin tillvaroform, fordrar objektiv rättvisa att den
förstnämndas yttersta intressen får företräde. Varje annat beslut vore varken objektivt eller rättvist, utan skulle uppenbart vara anti denna ras, liksom all blandrasistisk etik, värderingar och föreställningar som stöder den mångrasliga antinationen och rasliga sammanblandningen uppenbart är antinordeuropeisk. Om en
medlem av den ras vars yttersta intressen är inblandade fattar beslut mot sin ras,
kan hans reaktion inte tillskrivas objektivitet, utan bara etik som förnekar den
egna sorten.
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När intressena hos Skapelsen som helhet är inblandade, som i exemplet ovan,
vinner de företräde. Skapelsen skapade och bevarar de olika raserna och arterna
genom separation. Skapelseetik fordrar minimeringen av blandraslig kontakt,
aktivitet, påverkan eller inblandning, och maximeringen av raslig separation,
oberoende och suveränitet, för att bevara de särdrag och kvaliteter som har skapats, och för att främja deras vidare utveckling och evolution mot förverkligandet
och fullbordandet av deras unika levnadsöde. Ingen individ, eller individuell
generation, kan göra ett undantag från denna regel utan att äventyra, blottställa,
försvaga, offra och förstöra sin sorts framtida generationers rätt att existera i sin
vederbörliga form.
Nordfolken befinner sig i ett svårt och farligt ögonblick i sin evolutionära utveckling. Deras förhöjda objektivitet, sensibilitet, medvetande och insikt – ett
djärvt framåtskridande från evolutionens sida – har allvarligt försvagat de rasliga
försvar som den trångsynta subjektiviteten en gång tillhandahållit, och gjort dem
sårbara för den dynamiska process i form av en främmande invasion och blandraslig korsning som nu uppslukar deras hemländer. Att återvända till subjektivism, förutsatt att vi kunde återvända, skulle kasta om evolutionens gång, förhindra vidare färd mot förverkligandet av vårt evolutionära levnadsöde och undertrycka, döva, negera och förgöra den underbara och fint sammansatta varseblivningsförmågan och sensibiliteten – och dess åtföljande estetiska särdrag – med
vilka Skapelsen, under sina mödosamma ansträngningar för framåtskridande, har
kämpat för att välsigna och bestå oss. Skapelsens väg och hopp är att avancera,
inte att vända tillbaka och överge de framsteg som vunnits med sådan ansträngande vedermöda. Om vi inte kan, eller inte bör, vända tillbaka, och om vårt rådande
tillstånd av objektivitet bara garanterar evig sårbarhet och fara, då måste vi färdas
framåt i överensstämmelse med Livskraftens avsikt och plan. Vi måste resa oss
ovan vår nuvarande objektivitetsnivå – som låter oss förstå och uppskatta andra
rasers intressen – till en högre nivå, representerad av raslig empati, vars närhet till
naturen beaktar Skapelsens intressen som en helhet, och uppfattar alla rasers
intressen i sammanhanget av deras ställning, plats och roll i den evolutionära
utvecklingen och framåtskridandet. Detta är Skapelsens och Livskraftens perspektiv, den Storslagna Planens långsiktiga och allomfattande åskådning.
Ur detta till synes övermänskliga perspektiv – som vi kan göra mänskligt och
därigenom omdefiniera mänskligheten – kommer det att visa sig att vår nuvarande
objektivitetsnivå inte är tillräckligt objektiv, snarare än att den skulle vara överdriven. Vi är tillräckligt objektiva för att inta en sårbar fas i vår utveckling – då vi
förlorat subjektivitetens försvar före förvärvet av de till och med starkare försvaren i form av ökad, fullt utvecklad och medveten objektivitet, som skulle vara till
och med mer motståndskraftig och immun mot den självförnekande etikens bedrägeri eftersom den skulle förstå det medvetet – men vi är ännu inte tillräckligt
objektiva för att uppskatta vår ras yttersta intressen och dess betydelsefulla ställning i Skapelsens plan. Det är som om vi hade ömsat vårt gamla begränsande och
beskyddande skal (subjektivism) för att vi ska kunna växa, men ännu inte förvärvat eller bildat det större och starkare höljet (fullt utvecklad objektivitet) som
passar vår nya existensform. I en situation som liknar erimitkräftans, har vi kastat
av oss vårt gamla skal och befinner oss oskyddade tills vi bildat vårt nya. Den
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rasliga empatins naturliga visdom kommer att bli vårt nya skal, vår nya objektivitetsnivå och vårt förhöjda existentiella perspektiv.
Raslig empati kommer att möjliggöra vår utveckling till en högre medvetandenivå och få oss att resa oss över vår nuvarande nivås begränsningar, så att vi
kommer att uppfatta spörsmål utifrån perspektivet hos Skapelsen som helhet, dess
avsikt, mål, hopp och ambitioner, samt vår plats, syfte, uppdrag och levnadsöde i
den. Endast på så sätt kan vi bistå och tjäna Skapelsens syfte – och försvara dess
prestationer och potential – till vår ömsesidiga fördel och nytta. Vår nuvarande
objektivitets- och sensibilitetsnivå är fortfarande för trångsynt och begränsad för
att uppskatta de långsiktiga effekterna av ansvarslöst tillämpad sympati och tolerans som tenderar mot Skapelsens förgörelse och negation. Vi borde sträva efter
att uppnå empati med Livskraften inom och omkring oss, den Kraft som skapade
oss och fortfarande skapar oss, och bistå Skapelsens process i danandet av våra
framtida generationer till en högre form än den vi representerar i nuet eller har
representerat i det förgångna.
Genom att resa oss till en högre objektivitetsnivå, kommer vi att fortsätta den
utveckling som redan fört oss ovan de subjektivare raserna, och uppnå ett mer
beskyddande, bevarande, bibehållande, närande och skapande sätt att bete oss och
tänka på som kommer att göra det möjligt för oss att inse och fullborda vårt uppdrag, vårt syfte och vår orsak att existera, oberoende av – och obehindrade av –
jordens övriga hominida raser, och färdas i vår egen riktning på jakt efter vårt eget
unika levnadsöde, skyddade från deras inblandning men utan att varken lägga oss
i deras angelägenheter eller hota dem. Vi har redan rest oss ovan dem. Vår nya
och upphöjda form kommer att resa sig till stjärnorna och lämna den ödesdigra
fara de representerar för evigt bakom oss.
Liksom lite kunskap, kan lite objektivitet vara någonting farligt. Om människors närhet till naturen, empati för sin ras eller verklighetsuppfattning är svag
eller oviss, tunn eller ansträngd, kan den vilseleda, förvirra, bedra eller förvränga
deras varseblivning på ett sätt de inte lyckas upptäcka eller misstänka, och utelämnar dem farligt övertygade om riktigheten och förståndet i deras övertygelser.
Faran i en aning objektivitet – som ofta stimulerar identifikation med andra rasers
intressen och synvinklar, i synnerhet i kombination med en tendens att favorisera
självuppoffring och etik som förnekar den egna sorten – är uppenbar i hela omfånget av det beteende och den ideologi som förnekar den egna sorten och som nu
hemsöker Nord, fenomenet av nordfolken mot sig själva. (Andra raser, speciellt i
Asien, har länge hållit fast vid självförnekande etik och självuppoffrande läror,
men deras subjektivitet har hindrat deras självförnekande etik – eller antiindividualism – från att utvecklas till etik som förnekar den egna sorten – eller rasligt
självmord. Nordfolken har vuxit ur detta försvar.) En aning objektivitet har tjänat
som den katalysator som tillåtit altruism att bli till släktskapsantipati, och handlingar av välvilja och godhet att växa till cancerartade handlingar av kontraevolutionär och antiskapande raslig självförgörelse som förintar den egna sorten. En
aning objektivitet räcker för att frigöra alla onda ting ur Pandoras ask, men det
krävs en hel del ytterligare objektivitet för att besegra dem. Det enda botemedlet
mot farorna i en liten mängd kunskap är mycket mer kunskap. På liknande sätt är
det enda botemedlet mot de faror objektiviteten medför inte en återgång till subjektivitetens skyddande livmoder, utan en mycket högre grad av objektivitet.
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Vad nordfolken behöver är en raslig rörelse som tilltalar de finast sammansatta
elementen i befolkningen, ett system av tänkande och värderingar som bejakar
den egna sorten och går bortom moral och etik till uppförande och estetik. En
rörelse kan inte tjäna både de fint sammansatta och de grovt sammansatta, både
idealisterna, drömmarna, romantikerna och visionärerna som söker sin sorts räddning och apoteos genom uppnåendet av oberoende, suveränitet och skapelsebefrämjande separation, och de primitiva, gemena och vulgära för vilka rörelsen och
kampen blir till ett mål i sig självt snarare än ett medel för att nå målet, en ventil
för deras hat mot andra sorter snarare än ett uttryck för kärlek för deras egen. De
senares grova natur alienerar och stöter bort de förstnämnda, som betraktar hypersubjektivism med motvilja, och splittrar rasen. (Blandrasismens förespråkare –
som fullkomligt dominerar massmedia – porträtterar alla pro-nordeuropeiska
rasliga förespråkare som drivna av hat. I den utsträckning som deras representationer är korrekta – vilket ofta är föremål för tvivel – skadar de nordbor som
tillhandahåller exempel för dessa porträtteringar sin ras snarare än hjälper den.)
Det är på både gott och ont – en stor potential laddad med stor våda, ett stort hopp
förenat med stor fara och sårbarhet – som fint sammansatt objektivitet är en del av
nordfolkens väsen och identitet, oskiljaktig från deras upphöjda existensnivå.
Den finast sammansatta av alla raser, det ultrafint sammansatta eteriska och
änglalika estetiska idealets ras, den individuella frihetens, värdets och hederns ras,
den intensivaste idealismens och romantikens ras, fordrar den finast sammansatta
rasliga rörelsen för att uppnå sin enighet, sin räddning och sitt levnadsöde. Shakespeares empatiska sjutton första sonetter hänvisas kollektivt till som ”the procreation sonnets”, vilka vädjar för rasens och dess ideals fortsättande och pånyttfödelse. Vi behöver en pro-skapande och livsbejakande raslig pånyttfödelse och upplysning som bejakar den egna sorten, och som bara den mest djupsinniga rasliga
empati och intensiva inlevelse kan tillhandahålla. Vi behöver en positiv rasism
baserad på kärlek för ens sort, längtan efter att tjäna och bevara den, som lämpar
sig för en ras som skapat och vårdar bilden av den höviske riddaren som sitt ädla
och hedervärda ideal. Vi behöver en rasism som reser sig ovan trångsynthet,
trivialitet, chauvinism och subjektivism för att skåda det evolverande livets panorama utifrån hela Skapelsens perspektiv och synvinkel. Vår ras behöver den rasliga empatins rasism – änglarnas rasism.
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Kapitel IV

Form och innehåll

I

DÉHISTORIEN ÄR FULL AV tvångsföreställningar och illusioner. Kanske
är ingen föreställning mer vilseledande än fixering vid själva illusionen, vid
falskt yttre sken och vid det skal eller den fasad bestående av ytlig form och
skepnad som saknar djupare innehåll och substans. Sociala, politiska, ekonomiska, religiösa, bildande och kulturella institutioner representerar form. Innehållet
inom formen består av det folk den inrymmer, med alla dess egenskaper, kvaliteter, särdrag, värderingar, förmågor och ideal, dess identitet och natur, intelligens
och visdom, känsla för skönhet och heder.
Historiker och ideologer har båda tenderat att vara fixerade vid form på bekostnad av innehåll. Yttre form kan förstås och hanteras lättare än inre substans.
Formens system, strukturer och organisationer kan lätt kartläggas av historikern
och inbjuder ofta till lättvindig manipulation av dogmatiska ideologer och ytliga
”reformatorer”. Form är allt som existerar i de doktriner och diverse ismer som
bara talar om reform – att förändra formen – aldrig om re-substansiering – att
förändra den inre substansen eller folkets natur, värderingar och identitet.
Men re-substansiering äger rum. Den inre substansen eller innehållet har förändrats – och förändrats radikalt – i många länder och civilisationer. Den inre
naturen och identiteten hos folket inom formen har genomgått fullständig och
total förvandling, som i avgörande grad ändrat landets eller civilisationens natur
och värderingar med ringa eller ingen omvandling eller förändring i dess institutioners yttre form. Denna avgörande process, historiens viktigaste fenomen, förbises eller ignoreras av historiker som är fixerade vid den yttre formens oföränderliga illusion och som därvid förbryllas av de djupgående förändringar som utvecklar sig i beteendet, prestationerna, dugligheten och värderingarna inom den kultur
de studerar, som de trots alla sina ansträngda resonemang aldrig kan förklara eller
förstå till fyllest.
Många av historiens stora kulturer har börjat med ett nordeuropeiskt innehåll
och slutat med ett icke-nordeuropeiskt innehåll. Dessa kulturers yttre form och
institutioner, som skapats av deras nordeuropeiska grundare, led förhållandevis
ringa omvandling medan deras innehålls eller befolknings rasliga identitet, natur
och substans genomgick en process av total förvandling. Deras nordliga raselement ersattes, berövades och trängdes gradvist undan av icke-nordliga infiltratörer, immigranter och fredliga invadörer som lockats av högkulturens materiella
rikedom och dess grundläggares naturliga rikedom. De icke-nordliga element som
tillskansat sig kontroll över kulturen – som inte skapats av deras ras – tog till sig
språket, de titlar, namn, institutioner och organisatoriska strukturer – liksom de
landområden – som tillhört de nordbor som de fördrivit och ersatt, varvid de
bibehöll de yttre formerna men utan någon känsla eller naturlig förståelse för dem,
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och imiterade det yttre skenet hos den praktfulla kultur som tillhört den ras som
föregått dem, fast utan den inre substans som gjort dem stora, den naturliga rikedom som stod utom deras räckhåll.
Denna process av innehållets förvandling, förintelsen av den stiftande rasen
inifrån, ägde rum både i Grekland och Rom – med resulterande drastiska förändringar i deras prestationsförmåga, värderingar och beteende – åtskilliga generationer innan deras yttre strukturers och institutioners slutgiltiga kollaps, vilket fick
den ursprungliga substansens yttre anblick eller illusion att fortsätta långt efter det
att innehållet hade förändrats totalt. Till och med efter att de sista kvarvarande
yttre formerna från det storslagna förgångna hade försvunnit, bibehöll de ickenordliga inkräktarna – i förvrängd form – det språk och de namn som tillhört den
nordliga befolkning de förstört och ersatt, likväl som äran – orättfärdigt förmodad
och inte mindre felaktigt tillskriven – för dess storslagna prestationer. I den förvirring och villfarelse som förorsakats av okunnigheten om innehållets och den
rasliga identitetens principer, tillskriver många historiker felaktigt demokratins
skapande de nu levande grekernas förfäder, och uttrycker förvirring över deras
aktuella svårigheter med denna institution. Men på Juvenalis tid (cirka 120 e. Kr.)
var de flesta av dem som kallade sig själva ”greker” i själva verket levantiner,
vars förfäder var slavar under Xerxes vid den tidpunkt då de sanna grekerna trotsade och besegrade honom. Juvenalis egen ras hade redan, vilket han var smärtsamt medveten om, till stor del ersatts av främlingar – främst levantiner och andra
asiater – som kallade sig själva ”romare”. Inom loppet av några få generationer
efter hans död var denna process fullbordad. Det nya Grekland utan greker fick
sällskap av ett Rom utan romare i det att båda deras ursprungliga innehåll endast
fortlevde i namnet, och den yttre formen dröjde sig kvar som ett skal utan substans, vilket därmed fördunklade den sanna naturen i den katastrof som hade ägt
rum inifrån. Denna process har ofta upprepat sig, men aldrig i en sådan skala som
i Amerika efter 1880, som invaderats, och håller på att invaderas, av medlemmar
av varje hominid ras i världen, vilka samtliga kort efter ankomsten börjar kalla sig
själva för ”amerikaner” då namnet förlorat all raslig innebörd, och innehållets
förvandling fortsätter snabbt medan den yttre formen bibehåller sitt yttre sken och
upprätthåller illusionen av oföränderlig kontinuitet.
En civilisations eller ett lands, en stads eller ett grannskaps, viktigaste egenskap är inte dess yttre form utan dess inre substans – kvaliteten och karaktären,
värderingarna och idealen, naturen och identiteten hos den befolkning den inrymmer. Ett förändring i innehållet från en fint sammansatt ras till en grovt sammansatt ras har ofta omvandlat en vacker stad eller ett vackert grannskap – en
angenäm, hälsosam, trygg och högst åtråvärd omgivning att utbilda sig, arbeta, bo
och bilda familj i – till en skabrös betongdjungel präglad av våld, vulgaritet och
rädsla. Effektiviteten och prestationsförmågan hos en institution eller formstruktur
– hos ett ekonomiskt eller politiskt system, en civilisation, religion eller kultur
eller ett land – begränsas och bestäms ytterst av dess innehålls väsen och identitet,
och är bara så god som den befolkning den inrymmer. En lagstiftande kropp kan
utgöras av en samling omutliga kungar som skänker långsiktiga visioner och klokt
ledarskap åt sitt kurfurstendöme, medan en annan kan vara en sluka av korruption,
svaghet och förfall, som endast intresserar sig för det triviala och perversa snarare
än för folkets yttersta intressen, men ändå vara av samma yttre form och offentliga
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struktur och bara skilja sig åt beträffande sitt innehåll, sina medlemmars väsen
och identitet.
Storhet residerar i innehållet, inte i formen. När det storslagna innehållet avlägsnas eller ersätts försvinner storheten, även om den yttre formen förblir oförändrad. Storslagna prestationer inom konst, musik, litteratur, vetenskap, filosofi,
ingenjörskonst, ekonomi och politik upphör, och det nya innehållet värmer sig i
det förgångnas bleknande efterglans och suger näring ur prakten hos det förflutna
som de inte kan återskapa, lever på de döda som de inte kan mäta sig med.
Trots historikernas tvångsmässiga fokusering på form, kvarstår faktum att själva historien följer innehållet snarare än formen. I och med att en kulturs eller ett
lands nordeuropeiska innehåll ersätts av ett icke-nordeuropeiskt innehåll, förlorar
det sin storhet och betydelse och förpassas till historiens sövande dödvatten och
strömvirvlar, och historien flyttar över sin uppmärksamhet till den nya tidens
drivande kraft, de uppstigande länder som inrymmer ett nordeuropeiskt innehåll, i
och med att den följer det kreativa innehållets bedrifter från land till land och form
till form. Om de inte hade förlorat det nordeuropeiska elementet i sitt innehåll,
hade Grekland och Rom aldrig förfallit och förlorat sin storhet (och generationer
av rasligt okunniga historiker skulle aldrig ha slösat bort sin mentala energi på
fruktlösa och spekulativa försök att finna icke-rasliga förklaringar till deras tillbakagång och besvära allmänheten med pompösa och krystade teorier kring civilisationers uppgång och fall – deras tillväxt och förfall, ungdom och ålderdom, liv
och död – bestämda av allehanda icke-mänskliga faktorer och processer bortom
människornas inflytande eller kontroll, analoga med individens organiska liv och
död), och skiftningen av historiens fokus norrut (och slutligen västerut över Atlanten) på länderna med ett fortfarande nordeuropeiskt innehåll skulle ha varit en
utvidgning istället för en skiftning. Nordfolken är, och har alltid varit, historiens
huvudfåra. Endast ett nordligt innehåll alstrar sitt eget ljus. När det byts ut sänker
sig mörkret, och landet, som berövats sina fackelbärare, drar sig tillbaka in bland
skuggorna.
Varje innehåll eller ras är unik och icke utbytbar mot andra. Om den är homogen – och åtnjuter ett hälsosamt och naturligt förhållande av raslig separation,
oberoende och suveränitet, fritt från främmande inflytande eller kontroll – kommer den att skapa en form som lämpar sig för dess väsen och identitet, ett uttryck
för dess karaktär, förmågor, värderingar, intressen och ideal. Om innehållet är
heterogent och mångrasligt, ett förnekande av naturen, kommer det att sakna en
gemensam organisk eller intuitiv känsla för form och endast skapa kaos. I praktiken har detta aldrig inträffat. Varje historisk form har skapats av ett homogent och
enrasligt innehåll. (Andra raser kan finnas närvarande i en servil eller underordnad
roll, som i antikens Grekland, men kontroll över kulturen – åtminstone under den
danande och kreativa perioden – begränsas till det styrande rasliga elementet.)
Efter att denna lovande början fullbordats och kulturen blivit framgångsrik, börjar
ofta innehållets förvandlingsprocess, i vilken innehållet först blir heterogent och
mångrasligt, vilket alstrar både pluralistiskt kaos och stela former (ty under sådana
kaotiska förhållanden kan ingen vettig förändring i form äga rum, och den stiftande gruppens förmåga att genomföra önskvärda förändringar och modifikationer av
den struktur de skapat hindras av deras förlust av kontrollen över sitt eget levnadsöde), och sedan homogent med ett helt annorlunda innehåll i och med att
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processen fullbordas, men bibehåller det yttre skenet av den ursprungliga formen,
ett dött skal berövat sitt inre liv.
Ett nordeuropeiskt innehåll framhäver individens betydelse – var och en av
dess medlemmars frihet, oberoende, värdighet, aktning, stolthet, respekt och
heder. De former, strukturer och system det skapar värdesätter och belönar individuell uppfinningsrikedom, prestation och kreativitet. Dess vision är fokuserad på
evigheten. Dess ande deprimeras av restriktioner, begränsningar eller inskränkningar och vägrar att uthärda eller acceptera dem. Det är intuitivt övertygat om att
individens räddning är beroende av dennes egen ansträngning och kamp, och varje
form av godtycklig inskränkning av dennes handlingsutrymme är likvärdigt med
andlig död. Inom politiken främjar det demokratisk regeringsform (sann demokrati, med alla dess rättigheter och ansvarsförpliktelser, inte dess antika eller
moderna icke-nordliga förvrängningar och perversioner), och inom ekonomin
främjar det fri företagsamhet, både maximeringen av handlingens oberoende,
suveränitet och frihet och individens betydelse. Det äger en unikt prometeusk eller
faustiansk kvalitet, utforskarens, pionjärens och uppfinnarens äventyrliga och
våghalsiga ande, som är tvungen att övervinna varje utmaning och hinder som
blockerar hans väg mot evigheten och alltid tänja och forcera rummets och kunskapens gränser.1
Andra innehåll eller raser kan vara strävsamma, och kan till och med vara högeligen kompetenta inom särskilda redan fastställda och väldefinierade handlingsparametrar där den grundläggande riktlinjen redan blivit utstakad, men de är i
1

Utforskarens, uppfinnarens och skaparens positiva och bejakande prometeuska eller faustiska
mentalitet, en attityd som kanske är unik för nordfolkens mer rasligt distinkta element, har länge
kämpat mot trögheten, motståndet, motsättandet och den fientliga kritiken hos det trångsynta,
negativa och nejsägande elemetets mentalitet – ofta inhöljt i religionens förklädnad. (Den prometeuska mentaliteten är antingen rasligt unik för nordfolken – eller dess mentalt distinktare element
– eller så är de den enda ras som besitter den i en tillräcklig kvalitet och kvantitet för att den ska
komma till uttryck på ett meningsfullt sätt. Antingen saknar andra raser den eller så besitter de den
i en otillräcklig kvantitet för att övervinna och resa sig ovan sina nejsägande massors inaktivitet
och motstånd.) Den prometeuska norderuopeiska mentaliteten föredrar avsaknad av gränser,
inskränkningar eller restriktioner i det fysiska universum. Den nejsägande mentalitet som är typisk
för icke-nordeuropéer – kanske mest fanatisk bland levantiner och mer passiv bland andra – och
vanlig bland en del av nordfolkens mindre distinkta element, tror med utgångspunkt i sina preferenser (det vill säga behov och önskningar) på ett inskränkt, begränsat och slutet universum.
Kampen och spänningen mellan de två mentaliteterna har varit uppenbar under hela den nordliga
historien (men obefintlig bland icke-nordliga kulturer). Nejsägarna sade att jorden var platt och att
dristiga utforskare skulle falla över kanten, att den mänskliga kroppen inte kunde uthärda hastigheten vid resa på järnväg, att om människan varit ämnad att flyga skulle hon ha fått vingar, att
ljudvallen inte kunde passeras och att allt som Prometeus arvtagare drömmer om, hoppas på och
strävar efter antingen varit omöjligt, för riskabelt eller för kostsamt och inte bort försökas. I och
med början av den nordliga expansionens tidsålder på 1500-talet, intog den prometeuska mentaliteten i allt större utsträckning en ställning av effektiv dominans inom den nordliga kulturen och
åtnjöt en tidigare oöverträffad grad av allmänt stöd. Nejsägarna var försvagade till den grad att de
endast sällan kunde hindra dem, även om de ibland kunde bromsa Prometeus arvtagares strävan.
Uppgången av icke-nordligt inflytande över nordfolken under detta århundrade har, genom att
addera sin börda till de överblivna nejsägande elementen inom den nordliga rasen, börjat få vinden
att vända emot den prometeuska mentaliteten, med långtgående konsekvenser för vetenskapen och
teknologin – i synnerhet på områdena för energi, tung industri och rymdfärd – och ytterst för
evolutionen och själva Skapelsen, såvida inte vinden återigen vänds i en prometeusk riktning av ett
nordiskt andligt och intellektuellt återuppvaknande.
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grund och botten föga nyskapande snarare än ursprungligt kreativa, och har aldrig
uppvisat verklig entusiasm för utforskning eller pionjärliv. (Det är betecknande att
Sibirien aldrig utforskats eller utvecklats av mongolerna, utan istället inväntat
ankomsten av nordeuropeiska element från den ryska befolkningen. Likaledes
förblir Brasiliens grönskande innandömen outvecklade – och i viss utsträckning
fortfarande outforskade – fram till denna dag, med passiva och utfattiga massor
som trängs i eller i närheten av städerna, enär den nordamerikanska präriens ”stora öken” utvecklades av nordeuropéer under lite drygt en generation till ett överflöd av agrar rikedom som översteg all annan i världen.) Nordfolken har varit den
drivande kraften, den alstrande energikällan, den invärtes motiverade skaparen
bakom det vetenskapliga och teknologiska framåtskridande, utforskning, upptäckt
och utveckling som skapat och danat den moderna världen (och gjort den till
”historiens cancersvulst”, enligt den rasligt levantinska judiska samhällskritikern
Susan Sontags antinordeuropeiska uppfattning).
De problem nordfolken nu står inför är inte formproblem (vilket verkligt allvarliga problem sällan är), inte något fel i de system, strukturer och institutioner
som utformats av föregående generationer, utan problem avseende innehållet,
avseende djupt rotade, felaktiga och självdestruktiva föreställningar och värderingar, moral och etik, bland det nordliga elementet, kränkningen av innehållets
homogenitet, rasliga integritet och organiska enhet, samt ersättandet av det nordliga elementet med icke-nordliga element. Reform – förändringar i form eller
strukturomvandlingar – kan inte ha någon effekt på dessa fundamentala problem.
Nordfolken var och är – rasligt, genetiskt och andligt – den västerländska civilisationens innehåll, hjärta och själ, essens och substans, dess inre väsens kärna. De
institutioner – inom regeringsmakten, ekonomin, rättsväsendet, utbildningsväsendet och pressen – som har infiltrerats och tillskansats av icke-nordfolk, tillhör
blott den yttre form, det yttre skal eller den fasad, som kommer att förlora sin
karaktär och substans – om inte sitt yttre sken – genom omvandlingen av det
innehåll som skapat dem.
Formen återspeglar och kompletterar innehållet, som skapar den som ett naturligt uttryck för sina unika särdrag, karaktär och värderingar. Detta gäller för alla
de olika sorters institutioner – från de andliga till de materiella, från religion till
ekonomi – som skapas av, samverkar med, får sin styrka från och ytterst kommer
an på innehållet för sin fortsatta sunda hälsa, välbefinnande och vitalitet. Då innehållet förändras inom dem slutar de att åtnjuta ett naturligt och organiskt förhållande till de nya och disharmoniska elementen, förvrängs av främmande värderingars uttryck, upphör att fungera lika väl eller lika friktionsfritt för de främmande händer som bemäktigat sig dem som för de välbekanta och förstående händer
som skapat dem, och blir allt mer instabila och perverterade i förhållande till sitt
sanna och avsedda syfte. I takt med att pluralismens verkan utkräver sin tribut,
blir en del av det ursprungliga innehållets element själva allt mer förvridna och
förlorar sin naturliga orientering, identifikation och lojalitet gentemot sin egen
kultur och dess värderingar, och dukar under för och blir delaktiga i förvanskningsprocessen. Formen och dess kreativa innehåll fjärmas och alieneras allt mer
från varandra, var och en vänd mot den andra, ingen försvarandes den andra, tills
innehållet slutligen ersatts och formen förlorat sin själ.
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Ingen annan ras har skapat frihetsivrande demokratiska institutioner som ett
medfött och naturligt uttryck för sin unika ande och identitet såsom nordfolken.
För den nordiska rasen var den orientaliska form av despotisk monarki som
påtvingades dem med kristendomen en främmande institution som skilde sig i
slag och ande från deras i grund och botten demokratiska form av monarki. (Det
klassiska exemplet på den stora kontrasten mellan de nordiska och orientaliska
formerna för monarki tillhandahålls av makedoniernas förhållande till sin monark
och deras bestörta reaktion på det orientaliska bruket av proskynesis, eller slavisk
och total undergivenhet inför regenten, vilket stred mot deras känsla för och föreställning om individens värde, heder och värdighet, och fördömdes av Aristoteles
anhängare.) Tids nog gjorde de medfödda och naturliga nordeuropeiska värderingarna sig åter gällande, och förvrängde och frätte sönder de påtvingade och
främmande institutionernas egenskaper för att på så sätt få dem att överensstämma
med deras nya innehålls ande, så att de monarkier som återstår i Nord blivit till sin
substans snarlikare det slag som rådde bland deras forntida hedniska förfäder än
den främmande form som importerats från Orienten, även om de till sitt yttre sken
– och pompa och ståt – fortfarande kan påminna mer om den senare. Men oavsett
i vilken yttre form regeringen kan framträda och uttrycka sig själv, antingen det är
en semidemokratisk monarki eller en republik, är det innehållets natur, identitet
och karaktär som är av avgörande betydelse. Om innehållet är uteslutande nordeuropeiskt, enat under ett effektivt ledarskap som bejakar den egna sorten, och
skonat från inbördes kamp mot andra av sin egen sort, kommer det att vara tryggt
och friskt och fortsätta mot sitt levnadsöde.
I och med att det nordeuropeiska innehållet ersätts i nordfolkens forna hemländer – och blir heterogent och mångrasligt, pluralistiskt och splittrat – omtolkas
dess form och institutioner för att tjäna det nya icke-nordeuropeiska innehållets
intressen och värderingar. De friheter, rättigheter och värderingar som är centrala
för den nordliga traditionen undergrävs, hotas och upphävs närhelst de kolliderar
med de icke-nordliga invadörernas växande makt. I Förenta staterna står den
traditionella rätten att äga och bära vapen – viktigare för självförsvar nu än någonsin tidigare bland antinationens våldsamma och grovt sammansatta raser – under
hårdnande ideologiskt och juridiskt angrepp från främst icke-nordliga element,
som använder sin dominans inom rättsväsendet – understödda av sin dominanta
ställning inom medierna för masskommunikation – för att kringgå röstningsprocessen och sätta vapentillverkningen på spel genom civilrättsprocesser och utvidgade begrepp om skadeståndsskyldighet. Den traditionella nordeuropeiska yttrande- och åsiktsfriheten – en rätt som är obekant för de icke-nordliga rasernas egna
inhemska kulturer, men grundläggande för nordfolken sedan tiden före Tersites –
är den viktigaste rättigheten av alla, men har nu inskränkts i Storbritannien, Kanada, Västtyskland, Sverige och andra nordliga hemländer under inflytande från
icke-nordliga (främst judiska) etniska grupper och antinordliga föreställningar, till
synes för att förhindra kritik mot icke-nordbor men i praktiken för att förhindra
uttryckandet av pro-nordeuropeiska föreställningar i frågor med rasliga implikationer – i frågor om nordlig överlevnad, vår tids och alla tiders yttersta spörsmål
och fråga. Varje föreställning som är gynnsam för nordfolken och som fritt kan
tolkas stå i motsats till de icke-nordliga invadörernas intressen, önskningar och
värderingar, betraktas som en överträdelse av deras rasrelationslagar. De ickenordliga invadörernas intressen och önskningar har givits företräde framför den
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ålderdomliga och högt värderade nordliga yttrandefrihetstraditionen, medan deras
antinordeuropeiska handlingar, uttalanden och föreställningar skyddas från kritik
eller bestridanden.
I Förenta staterna håller den ras till vilken de män hörde som undertecknade
konstitutionen och Bill of Rights, samt den man som sade: ”det kan hända att jag
inte håller med om vad du säger, men jag kommer att kämpa ända in i döden för
att försvara din rätt att säga det”, på att ersättas av subjektiva raser för vilka ett
sådant objektivt begrepp är främmande för deras inre väsen, och istället har tillkommit dem genom yttre nordlig påverkan.2
2

Förändringen i Amerikas rasliga innehåll, som är så omfattande, snabb och katastrofal i sina
konsekvenser för nordfolken, passerar uppenbarligen obemärkt eller anses inte vara anledning till
oro för många nordeuropéer som fortsätter att tro – och till och med sjunga – att det fortfarande är
deras land och hemland, som vore de omedvetna om sin undanträngning. Det stora värde som
nordeuropeiska amerikaner fortfarande tillskriver de former – institutioner, strukturer och rättigheter – som överlämnats till dem som ett arv från Amerikas nordeuropeiska grundare och deras
förfäder, utsträcks märkligt nog inte (eller kanske inte så märkligt, när man beaktar de rasliga
skygglappar blandrasismen medfört och den resulterande okunnigheten i rasliga frågor) till uppskattning och högaktning av den ras som skapat och bevarat dessa former, vilket resulterar i att
skapelserna värderas högre än deras skapare. Detta fenomen av verklig eller skenbar raslig okunnighet är särskilt påtagligt bland nordeuropeiska politiker. Till och med de som skulle kunna vara
rasligt medvetna är tvungna att undertrycka och gömma sin medvetenhet och låtsas vara rasligt
omedvetna, omisstänksamma och likgiltiga, samt lika dogmatiska och blinda i sin tro som de
övriga, för annars kommer de – i en situation som är analog med berättelsen om Kejsarens nya
kläder – att stämplas som ondsinta för att de vågar tvivla, ifrågasätta eller trotsa den blandrasistiska ortodoxin, för att de vågar se och säga vad de ser. Sådan är de icke-nordliga rasernas och de
antinordliga föreställningarnas inflytande och makt, i själva verket dominans, i Amerika idag och
deras verkan på den nordeuropeiska yttrandefriheten. Att denna situation befinner sig långt ifrån
Amerikas grundares ideal behöver knappast sägas. Ett exempel på denna missriktade betoning och
uppskattning av form framför innehåll tillhandahölls i Ronald Reagans andra installationstal. Det
var fyllt av lovprisningar till de former som skapats av landets grundande nordeuropeiska innehåll
(och påkallade förnyelse, i ett uppenbart erkännande av nedgångstillståndet utan förståelse för
orsakerna), men ingen uppskattning av sagda innehålls betydelse, intressen, bevarande eller
överlevnad, och påkallade istället en de facto-förstörelse av det innehållet genom sammanslagning
av alla olika raser – alla förutsatta vara jämlika och sinsemellan utbytbara ”Amerikaner” – i ett
”mänsklighetens broderskap som Gud ämnat åt oss”. (Denna åkallan framlades av en kongoid
präst som kom med en liknande vädjan om att alla de olika raserna skulle föras samman till en.)
Det är åtminstone ironiskt, om inte tragiskt, att en president som blev vald två gånger av en stor
majoritet av de nordeuropeiska väljarna, avvisades av en majoritet icke-nordliga väljare (bortsett
från Lyndon Johnson 1964 har ingen av det Demokratiska partiets presidentkandidater – inklusive
John Kennedy – fått en majoritet av de nordliga rösterna sedan 1944) och väckte mer positiva
känslor till liv bland nordeuropéer, både unga och gamla, än troligen någon annan president sedan
Theodore Roosevelt, kände sig tvingad av nationens dominanta krafter, och troligen sina egna
uppriktiga övertygelser, att kämpa för orättmätiga icke-nordliga intressen och önskningar mot sin
egen ras yttersta intressen och rätt till de förhållanden den behöver för sin blotta överlevnad.
Olyckligtvis är påståendet att antiskapelse, degenerativ och konvergerande evolution eller raslig
fusion – förintelsen av nordfolken genom genetisk översvämning och omintetgörandet av Skapelsen – är Guds vilja (vilket uttryckts högst esoteriskt av Teilhard de Chardin), blott alltför typiskt
för den förvirring och okunnighet som såtts av kristendomen på områdena för biologi, evolution,
ras och Skapelse, och står fullständigt i strid mot den divergerande evolutionens process som är
den naturliga historiens lätt iakttagbara, vetenskapligt bevisade, logiska och sanna förlopp samt
Skapelsens metod att verka. Att föreställningar och existensbegrepp som för tvåtusen år sedan
betraktades som det mest oupplysta tillståndet av okunnighet fortfarande är allmänt utbredda, till
och med på högre ort, i en tidsålder av stora framsteg inom vetenskap och kunskap, är i sig självt
anledning till bekymmer, men när de hotar att förstöra den nordliga rasen och omintetgöra Skapel-
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De främjar entusiastiskt det fria uttryckandet av föreställningar som tjänar deras intressen, men att tolerera de föreställningar som står i strid mot deras önskningar är en pärs för deras subjektiva intolerans som få av dem klarar att uthärda,
och när de gör det betraktar de det som en bragd att skryta om (vilket det är för
dem), inte som någonting självklart. Den taktik som används för att undertrycka
pro-nordeuropeiskt tal inkluderar fysiska eller juridiska hotelser, demonstrationer
genomförda av icke-nordligt dominerade grupper som skriker ner talare, saboterar
sammankomster och hindrar talaren från att höras, samt hot om vedergällning.
Icke-nordborna använder sitt dominanta inflytande över medierna för masskommunikation, underhållningsindustrin, den akademiska världen och utbildningsväsendet – makten att kontrollera flödet av tankar och information, definiera spörsmålen och skapa hjältar och skurkar – för att isolera dem som uttrycker pronordliga föreställningar, porträttera dem på ett förvrängt och fientligt sätt och
skapa en ”skrämseleffekt” – eller avskräckande omgivning – och därmed förhindra det vidare uttryckandet av sådana föreställningar.
Lanseringen och underhållet av en falsk föreställning – och vår tidsålders dominanta föreställningar, från skapelseupplösande blandrasism till kontraevolutionär trasproletarianism, är falska föreställningar – är beroende av total kontroll
över, och censur av, medias viktigare organ, vilken kan vara de jure, som den är i
en totalitär from, eller de facto, som den är i en demokratisk form som kontrolleras av ett icke-nordligt innehåll med en subjektiv och totalitär mentalitet. Om en
sann föreställning blev framgångsrikt spridd till en nordlig befolkning – vilket den
skulle bli om den så bara fick tillgång till ett större medialt organ – så skulle den
falska föreställningen exponeras och falla, och sanningen skulle segra.3
Den subjektiva och totalitära mentalitet som nu hotar nordfolkens rättigheter
och friheter skapade Sovjetunionens totalitära form och institutioner, där det ryska
folkets intensivt andliga natur – som en gång närde messianska drömmar om att
bli mänsklighetens räddare – hade satts i kedjor och fängslats i ett system som
varken hade drömmar eller hopp, ingenstans att gå och ingen framtid utom att
förslava dem i dess tjänst och hota andra med samma öde eller värre. I de nordliga
hemländerna beskriver de icke-nordliga invadörernas ”nyspråk” naturliga och
traditionella rättigheter, friheter, folkskick och förhållanden som totalitära, samtisen, eller åtminstånde förhindra deras räddning, kan man bara instämma i Voltaires rop om ”nidingsdåd”.
3
Varje inskränkning av det fria uttryckandet av föreställningar är grundad på rädsla för dessa
föreställningar, en rädsla som sanningen inte känner. Under naturliga och skapelsebefrämjande
förhållanden av raslig separation, skulle icke-nordbor inte ha några rättigheter inom den nordliga
rasen, inklusive rätten till yttrandefrihet, och nordbor skulle på motsvarande sätt inte ha några
rättigheter inom de icke-nordliga raserna, men detta är en fråga om realitet (då ingendera skulle
vara närvarande i den andra) och skapelseetik, inte om rädsla för föreställningar. Samma föreställningar skulle kunna uttryckas inom varje ras av respektive ras medlemmar, men evolutionärt
oberoende, frihet och suveränitet förbjuder främmande inflytande eller inblandning. De problem
nordfolken nu står inför är inte förorsakade av det fria uttryckandet av antinordliga föreställningar,
utan av inskränkningar i uttryckandet och spridningen av pro-nordliga föreställningar, inskränkningar vilka låter de förstnämnda komma undan obestridda och ovederlagda. Antinordlig kontroll
över kommunikationsmedia har förhindrat uttryckandet av pro-nordliga föreställningar, och vid de
sällsynta tillfällen då de kommit till uttryck har den hindrat dem från att höras i vida kretsar. De
subjektiva rasliga element som nu utövar effektiv kontroll över spridningen av föreställningar
föredrar att bara få sin sida av saken berättad och bara sina intressen befrämjade.
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digt som det definierar av statsmakten skapade och upprätthållna pseudorättigheter – som är konstgjorda och godtyckligt uppfunna, som inte existerar i naturen
och som inverkar destruktivt på naturliga och traditionella rättigheter, friheter och
förhållanden, samtidigt som de ökar statens upprätthållande och kontrollerande
makt – som befrielse från träldom. På deras frukt skall ni känna igen dem. De är
sannerligen det stoff totalitarism utgörs av.
Det exempel som tillhandahålls av den totalitära kommunismen i Sovjetunionen och annorstädes illustrerar målande att medan innehållet är mycket betydelsefullare än formen, är den senare fortfarande mycket viktig, både i sin ändamålsenliga och praktiska verkan (dess effektivitet eller dynamik) och i sin andliga verkan
på innehållets natur, värderingar och ideal. Om den är förenlig med den specifika
naturen, kommer dess verkan på innehållet att vara andligt stimulerande och
upplyftande. Om den är oförenlig, kommer dess verkan att vara andligt nedbrytande och nedslående.
Ekonomin är orienterad kring innehållets eller befolkningens materiella välfärd, inte kring dess andliga, moraliska eller rasliga hälsa och välbefinnande. Den
är det livsuppehållande system som står för produktionen och distributionen av
materiella varor eller tillgångar för att tillhandahålla mat, kläder, tak över huvudet,
transportmedel, energi, försvarsmöjligheter och den fysiska tillvarons alla övriga
nödvändigheter eller lyxartiklar. Ombesörjandet och tillfredsställelsen av dessa
behov eller önskningar påverkar och samverkar i en betydande utsträckning med
befolkningens biologiska och rasliga välgång, genom att förhindra dess försvagning eller utplåning, men det skyddar den inte från förluster eller död till följd av
andliga eller moraliska orsaker. De faror som för närvarande hotar nordfolken är
andliga och moraliska till ursprunget, inte materiella eller ekonomiska. Till och
med de obestridligt allvarliga ekonomiska problem som Nord nu står inför har
förorsakats av andliga och moraliska misslyckanden, och kan bara botas av andliga och moraliska förändringar i innehållet, inte av strukturella förändringar i
formen.
Ekonomiska missförhållanden och orättvisor och det utbredda missnöje de förorsakar, är naturliga och oundvikliga i totalitära ekonomiska former eller system. I
fria ekonomiska former eller system är de inte naturliga, utan har sitt ursprung i
innehållets andliga och moraliska natur eller karaktär, värderingarna och beteendet hos människorna i systemet. Missnöje och otillfredsställelse med en yrkesmässig anställning beror i allmänhet mindre (eller inte alls) på formen eller inneboende förhållanden i anställningen, än på dess innehåll eller andra inblandade
människor, i synnerhet arbetsgivaren eller hans styrande eller arbetsledande representanter, med vilka den anställde måste samverka. När den anställde blir behandlad på ett föga uppskattande, godtyckligt och orättvist sätt av dem som står
ovan honom, kommer hans känsla av missnöje och otillfredsställelse att öka samtidigt som hans känsla av trygghet och välbefinnande minskar. På lång sikt tenderar både välvilja och illvilja att vara ömsesidiga.
I en osund ekonomi med hög arbetslöshet och ett arbetskraftsöverskott som
konkurrerar om den ringa tillgång på anställningsmöjligheter som finns, tenderar
de anställda att uppskattas och högaktas i mindre grad än i en frisk och växande
ekonomi med arbetskraftsbrist, där många arbeten är lediga och arbetsgivare
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konkurrerar om tillgången på arbetskraft. Under sådana förhållanden tenderar
grövre sammansatta individer som är kalla, okänsliga och hjärtlösa att avancera
till ledande och övervakande poster där de behandlar de anställda som står under
deras auktoritet illa och underkastar dem godtyckliga påfrestningar, förödmjukelse och bedräglig manipulation. Att deras beteende ofta är skymfligt, och ibland
lögnaktigt – och att de saknar förmåga att behärska sig själva på ett ansvarsfullt
och etiskt sätt, än mindre att besitta makt och ansvar över andra – förvärrar bara
situationen och det resulterande missnöjet. Den skada och det lidande de förorsakar resulterar i en hög personalomsättning eller turbulens, frivillig eller ofrivillig,
som en arbetsgivare kan tolerera under förhållanden av hög arbetslöshet och
arbetskraftsöverskott – med ett stort utbud av tillgänglig arbetskraft för att fylla
tomrummen – men som skulle vara oöverkomligt kostsamt och självdestruktivt
under förhållanden av full sysselsättning och arbetskraftsbrist, där tomrummen
kan vara svåra och dyrbara att fylla.
Fram till övergången till vårt århundrade var majoriteten av de nordeuropeiska
amerikanerna sina egna lantbrukare, till stor del självförsörjande beträffande livets
materiella nödvändigheter och utan någon erkänd överordnad i maktposition
ovanför dem. Deras ekonomiska oberoende, självtillit och frihet från yttre kontroll
och överinseende var förenligt med det jeffersonska idealet av hemmansägardemokrati4. De var hänvisade till andra endast för lyxartiklar. Livsförnödenheterna
tillhandahöll de själva och hade i det här avseendet enbart att göra med naturen
och den objektiva verkligheten, inte med andra slags mäns subjektiva eller godtyckliga verklighet. Deras känsla för stolthet, heder, självuppskattning och egenvärde, likväl som för sin framgång, var inte beroende av att tillfredsställa någon
nyckfull eller egenmäktig överordnad, inte påverkad av fientliga konkurrenters
bysantinska konspirationer, och inte heller påverkad av den subjektiva organisationspolitikens orientaliska ränksmideri. Deras bekymmer gällde att behärska
naturens objektiva realiteter. Detta var det slags omgivning för vilken nordeuropéer anpassats, psykologiskt och socialt, av deras evolutions förlopp, och det var
denna mentala läggning som gjorde det möjligt för dem att skapa den moderna
tidserans teknologiska underverk och resa till månen.
Bara en liten minoritet av nordeuropéerna åtnjuter fortfarande en sådan hög
grad av ekonomisk självförsörjning och oberoende. Den stora majoriteten är nu
beroende av extern anställning för sin försörjning, av att sälja sina tjänster eller
ansträngningar till andra snarare än att skörda frukten av sitt eget arbete på sin
egen mark. Detta beroende av yttre anställningsmöjligheter och förlusten av ekonomiskt oberoende gynnade dessutom en omsvängning i mental orientering från
herravälde över naturens objektiva fakta och realiteter till manipulation av den
subjektiva, godtyckliga och konstgjorda sociala omgivningen, vilket gagnar de
mentaliteter – och raser – som är bäst anpassade för en sådan omgivning. Den
klarhet, uppriktighet, öppenhet och precision i tänkandet som lämpar sig för att
hantera den objektiva verkligheten är ett handikapp när man har att göra med den
subjektiva verkligheten, som har en tendens att gagna och belöna tvetydighet,
hyckleri, undanglidanden och skicklighet i social och politisk manipulation. Bondens, uppfinnarens, ingenjörens, vetenskapsmannens, utforskarens, soldatens och
4

”Yeoman democracy” i original, övers. not.
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pionjärens uppriktiga mentalitet är underordnad den avpersonifierade och integritetslösa ”organisationsmannens” lismande och inställsamma mentalitet, och Prometeus arvtagare ersätts av public relations-experten.
Med sin urholkning av hederns, lojalitetens och rättvisans traditionella värderingar, försvagar denna process dessutom den moraliska karaktären hos sina offer,
de som säljer sina själar för de lockelser den erbjuder, och fördärvar därigenom
varje fiber i hela samhället. Den alienerar dem som tar anstöt av dess vanhedrande
och orättvisa bruk av att ta naturlig släktsskapssympati, kamratskap, vänskap,
samarbetsvilja och andan av en för alla och alla för en, och ersätta dem med misstro, förbittring, osäkerhet, hänsynslös konkurrens och social sönderdelning.
Missnöje och otillfredsställelse är endemiska under sådana förhållanden, och
det finns en benägenhet hos många av dem som blivit orättvist behandlade eller
lidit skada – som har kränkts och behandlats illa av arbetsgivare eller deras arbetsledande representanter – att utvidga sin bitterhet eller avsky till att lägga
skulden på hela den ekonomiska strukturen eller formen snarare än på de specifika
individer – eller medlemmar av innehållet – som faktiskt gjort sig skyldiga till
orättvisan. De frön som såtts av den dåliga behandling de fått utstå bär ofta bitter
frukt i form av deras ”vredens druvor” som felaktigt riktas mot systemet istället
för mot den moral som medger och uppmuntrar sådana kränkningar. Oavsett hur
stor förändringen i yttre struktur och organisation än kan vara, kommer problemen
i ett system av fri företagsamhet alltid att främst bero på innehåll och etik, inte på
form och ekonomi. En förändring i formen kan generera fler lockelser till skymfligt och orättvist beteende och fler tillfällen till de hänsynslösas och svekfullas
befordran, men detta gör bara omgivningen mer moraliskt fordrande och stegrar
innehållets och etikens betydelse snarare än minskar dem, och sätter dem på ett
nytt och hårdare prov som de slutligen måste övervinna om de ska kunna fortsätta
att växa och utvecklas.
De kränkningar, förödmjukelser och den orättvisa behandling som tilldelas av
grov och okänslig övervakande och företagsledande personal mildras i en fri
ekonomi av möjligheten att undkomma till en välvilligare och mer rättvis arbetsgivare, men i en totalitär eller socialistisk ekonomisk form – i vilken hela strukturen är en enda sammanslagen och politiserad ekonomisk organisation – finns det
ingen tillflykt från dålig behandling och missnöje. Det finns inga valmöjligheter
eller alternativ, bara evig och ofrivillig träldom för ens egen och ens efterkommandes del. De kränkningar som äger rum i ett system av fri företagsamhet är inte
inneboende i formen, utan resulterar av innehållets dåliga uppförande. Bruk som
varierar under samma form eller system bestäms inte av formen utan av innehållet. När olika arbetsgivare under samma form behandlar sina anställda olika, en
del väl och andra illa, och olika industri- eller affärsorganisationer under samma
form inlåter sig i olika bruk, en del etiska och en del oetiska, så kan variationen i
innehåll och bruk tillskrivas innehållet, befolkningens moraliska karaktär och
värderingar, snarare än formen.
De ekonomiska, politiska och sociala problem som den nordliga världen nu
står inför skulle alla kunna lösas genom förbättringar av innehållets anlag och
intelligens, enhet och kvalitet, moral och uppförande, samt etik och estetik, men
inga förändringar enbart i formen skulle kunna lösa dem, även om de däremot
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skulle kunna förvärra dem. Formförändringar har bara en betydelsefull verkan –
på gott eller ont – när de är extrema, såsom införandet av en kommunistisk totalitär form i ett tidigare fritt system, eller innehållets befrielse från kommunistiskt
slaveri och instiftandet av en ekonomi av fri företagsamhet. En fri ekonomi har
inga problem förorsakade av formen, bara av innehållet. En totalitär ekonomi har
inneboende och oövervinneliga formproblem, som bara blir mer komplicerade när
den också har innehållsrelaterade problem.
Frihet är i praktiken frihet från form, från rigida strukturers och auktoritära systems inskränkningar. Ju större grad av frihet, desto mindre grad av form. Ju
mindre formen betyder, desto mer betyder friheten. Frihet förvandlar form till en
fråga av ringa betydelse, med resultatet att reformer endast kan vara meningsfulla
om man ökar graden av form och autokrati och minskar graden av frihet. Detta är
reformivrarnas ständigt återkommande problem i ett fritt samhälle. De är tvungna
att fortlöpande öka graden av form – och inskränkningarna av frihet – för att deras
reformer ska ha någon verkan för att bota de upplevda problem som i ett fritt
samhälle i själva verket kommer an på innehållet, varigenom deras reformer bara
kan öka graden av autokrati utan att lösa de problem för vilka de var ämnade.
Frihet – tillståndet av minimal yttre form, av att råda utifrån inre natur snarare
än yttre struktur – kommer an på inre vägledning och styrning för det framgångsrika reglerandet av innehållets moral och uppförande. Denna inre vägledning
kommer i sin tur an på organisk enhet och raslig homogenitet, förutan vilka intuitivt samförstånd beträffande värderingar, moral och beteendemässiga normer
ersätts av oförenliga värderingar, tvistande beteendenormer och pluralistiskt kaos.
Stigande grader av raslig heterogenitet, organisk variation och psykisk splittring
fordrar stigande grader av form och auktoritär kontroll för att styra de olikartade
elementen. Om en del av elementen genom sin natur och identitet är oförmögna
att klara av ansvarskrävande frihet och minimal form – till och med under förhållanden av raslig homogenitet – kommer de att föra med sig sitt behov av auktoritärt styre till den mångrasliga antinationen, och därmed bidraga till pluralismens
påtryckningar för högre grader av form.
De som är oförmögna att utöva inre behärskning över sig själva måste behärskas utifrån av auktoritära institutioner för att minsta antydan till social ordning
och socialt sammanhang ska upprätthållas. De som är förmögna att utöva inre
behärskning över sig själva fordrar en mycket mindre grad av yttre behärskning,
och störs av de undertryckande och förtryckande begränsningar, inskränkningar
och tvångsåtgärder som är så nödvändiga för andra folk vars egen förvirrade inre
natur alltid står på gränsen till anarki. Nordeuropéernas – och ett nordeuropeiskt
innehålls – internaliserade självbehärskning resulterar i ett fritt och välordnat
samhälle med minimal regeringsmakt. Andra folks internaliserade kaos resulterar
i antingen ett auktoritärt samhälle med en stel och externt påtvingad ordning, eller
ett instabilt och oregerligt samhälle utan ordning. De kan inte kombinera ordning
med frihet. Bland dem föder frihet anarki. Det är därför som inga ickenordeuropeiska civilisationer någonsin skapat unikt egna demokratiska eller frihetsivrande institutioner (till och med deras frihetsivrande ideologier tenderar mot
anarkins extremläge), och därför som frihet inte kan uthärda en längre tid i ett
land vars innehåll förändras från nordeuropeiskt till icke-nordeuropeiskt. De
subjektiva och grovt sammansattas naturliga tendens åt det extrema – och bort
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från måttlighet (till och med när de eftersträvar ”måttlighet” är de benägna att vara
extrema och dogmatiska i dess definition, såsom tycks nödvändigt i jakten på
något som är främmande för deras natur) – är förödande för den balanserade
objektivitet som krävs för ett välordnat tillstånd av frihet. Den mentalitet som
överdriver sina egna intressen, anspråk, klagomål och missnöjen i en oupphörlig
litania och påtvingar andra sina subjektiva tvångstankar (och vanligtvis motsätter
sig de prometeuska arvtagarnas drömmar om objektiva prestationer genom att
överdriva deras svårighet, farlighet eller kostbarhet) kan inte förlika sin partiska
fanatism och nit med (ej heller förstå) rättvisans och det godas objektiva princip.
Den felaktiga betoningen av form framför innehåll hemsöker området för ekonomi, finans, affärsliv och kapitalinvesteringar lika mycket som historien, politiken och dogmatisk ideologi. Den endimensionelle materialisten, eller strikt ekonomiska varelsen, värdesätter materiella och ekonomiska intressen och värderingar högre än rasens och innehållets intressen och värderingar. Hans mentalitet
prioriterar ekonomiska angelägenheter högre än hans ras och Skapelsens angelägenheter och intressen, och gör de förstnämnda till ett självändamål snarare än ett
medel för att tjäna rasens, naturens och Skapelsens mål, samt offrar de senare –
det sanna yttersta målet att tjänas – för de förstnämndas skull.
Hög arbetslöshet är regel snarare än undantag i den överbefolkade men föga
kreativa icke-nordliga världen. (1983 var Mexikos arbetslöshet nära 50 procent.)
Bland uteslutande nordeuropeiska befolkningar är den naturliga arbetslösheten
oerhört låg.5 Detta är oacceptabelt för den ekonomiska varelsens endimensionella
materialistiska tänkesätt, som – i fullkomlig avsaknad av raslig empati – eftersträvar arbetskraftsöverskott för att hålla lönerna – eller arbetskraftskostnaden – nere
(som det alltid gör med alla produktionskostnader), utan hänsyn till rasens intressen, värderingar och välfärd. Dess lösning på detta ekonomiska problem, men
rasliga fördel, har varit, och är fortfarande, att importera icke-nordliga arbetare till
de nordliga länderna – där de konkurrerar med nordbor om arbeten och sänker
produktionskostnaderna genom att sänka lönenivåerna och levnadsstandarden för
de infödda arbetarna (och därtill även underminerar nationens rasliga exklusivitet
och homogenitet) – eller att ta det investeringskapital som alstrats av den nordliga
rasen och investera det i icke-nordliga länder där arbetskraftskostnaden är låg, och
bygga nya hypermoderna industrier och fabriker i främmande länder medan de i
de nordliga hemländerna blir föråldrade och icke-konkurrenskraftiga på grund av
brist på finansiering och modernisering. Resultatet av båda metoderna är att nordeuropéer – den nu levande generationen och de som är ämnade att komma – förvägras frukterna av den rikedom de och deras förfäder skapat, och åtnjutandet av
frukterna av deras vedermödor och deras föregående generationers vedermödor,
samt att den rikedom som skapats av nordfolken – som borde ha återinvesterats i
5

Sverige, Västtyskland och Schweiz ”led” länge av arbetskraftsunderskott, vilket – i kombination
med stor kapitalinvestering per capita – resulterade i höga inkomster och utmärkta arbetsförhållanden för deras folk. De övervann denna ”svårighet” genom att importera icke-nordlig arbetskraft för
att konkurrera med deras infödda arbetskraft, hålla deras löner nere och hota deras rasliga integritet, varigenom de prioriterade ekonomiska överväganden framför rasens och Skapelsens. Konstlade faktorer – såsom påläggandet av en antiprometeusk ekonomisk politik, eller omfördelningen av
en nations investeringskapital till andra länder – kan naturligtvis förorsaka hög arbetslöshet bland
vilken befolkning som helst och skapa ett helvete där himlen borde ha rått.
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deras egen framtid och levnadsöde till förmån för deras efterkommande – tas ifrån
dem och omfördelas till förmån för planetens icke-nordliga folk på nordfolkens
bekostnad. Alla våra förfäders vedermödor och ansträngningar för att göra våra liv
bättre, lyckligare och tryggare genom det kapital de alstrat och lämnat åt oss som
deras arv (i ekonomiska termer ligger, om förhållandena i övrigt är lika, skillnaden mellan fattiga och rika länder i deras kapitalinvesteringsnivå per capita, som
bestämmer produktionskapaciteten per capita) tas ifrån oss och skänks till ickenordfolk, som använder det för att konkurrera med Nord och sänka dess lönenivå
och levnadsstandard.
Denna process av att ta den rikedom och det investeringskapital som skapats av
Nord och investera det utanför Nord – istället för inom det för att upprätthålla
dess egen ekonomiska tillväxt och dess eget framåtskridande, samt upprätthålla
dess industriella och teknologiska ledning och övertag över andra raser – hänvisas
till som tredje världens industrialisering och västerlandets avindustrialisering.
Denna tragiska omfördelning av nordligt skapad rikedom, genomförd av ickenordbor och endimensionella och materialistiska nordbor som kontrollerar marknaden för investeringskapital, behandlas av de flesta som kommenterar den som
om den vore en oundviklig och oförhinderlig ekonomisk utveckling, ett fenomen
sprunget ur någon dold och omedveten deterministisk naturlag eller naturkraft (en
tro som kan hänvisas till som spengleriansk ekonomi), när den enbart är resultatet
av godtyckliga handlingar och beslut fattade av dem som kontrollerar investeringskapitalmarknaderna, handlingar och beslut som står i diametral motsats till
intressena hos den nordliga ras som skapat det kapital de kontrollerar (i synnerhet
dess arbetares, som är arbetslösa som ett direkt och förutsebart – och därmed
troligen beaktat – resultat) och hos Skapelsen som helhet, och bestjäl därmed
nordfolken på de medel de har skapat och fordrar för sitt framåtskridande, försvar
och förverkligande av sitt levnadsöde.
Under oräkneliga generationer investerade nordfolken alla sina energier, resurser, vedermödor och kapital i att bygga, skapa och utveckla sin egen ekonomi, sitt
eget lantbruk, sina egna industrier och sin egen teknologi till förmån för sina egna
intressen och sin egen utveckling, vilket skapade den materiella grunden för den
nu levande och framtida generationers välbefinnande samt förverkligandet av
deras levnadsöde i universum. Nordeuropa lade ner stora mängder av denna ackumulerade energi och kapital – och sina finaste mänskliga resursers liv – på att
utveckla den moderna tidsålderns nya nordliga rasliga hemländer, det största
företaget i historien.
Utan detta kontinuerliga flöde av mänskliga och finansiella investeringar från
de gamla nordiska hemländerna till de nya, skulle utvecklingstakten ha bromsats
drastiskt. Bara nordfolken skulle ha kunnat fullborda denna episka bedrift av
kontinental utveckling. Endast de besatt det internt genererade överskott av energi
och tillgångar som gjorde en sådan kraftansträngning möjlig. De nya hemländerna, liksom de gamla, byggdes inte enbart av de då levande generationernas vedermöda och ansträngning, utan även av de föregående generationernas ansträngningar och prestationer, vilka tillsammans gjort det möjligt att skörda de frukter
som är resultatet av deras framgångsrika skapande av rikedom under århundraden,
både naturlig (mänsklig) och materiell.
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Men för somliga blev ekonomisk utveckling ett självändamål snarare än ett
medel för att bygga ett nytt rasligt hemland och tjäna sin sorts intressen, och fick
prioritet framför raslig integritet och rasliga värderingar. De eftersträvade billig
icke-nordlig arbetskraft för endimensionella materialistiska eller ekonomiska
syften, först genom att importera kongoida slavar och sedan – efter 1880 – genom
att uppmuntra invandringen av armenida, mediterranida och andra icke-nordliga
element (för närvarande mexikanska och centralamerikanska indianer, ostasiatiska
mongoler och sydasiatiska indier eller dravidiner, vilka alla finns tillgängliga i
nästan obegränsade antal) för att skapa ett arbetskraftsöverskott och sänka lönenivåerna. Således började den ödesdigra processen, grundad på felprioriteringar och
kortsynta ekonomiska överväganden, av innehållets förvandling och den nordliga
rasens ersättande av icke-nordliga raser. Dessa främmande element tilläts äta av
de frukter som skapats av generationer av nordlig vedermöda och produktivt
arbete, och slutligen ta en stor del av dem ifrån den ras som skapat dem och ifrån
det syfte för vilket de var ämnade, för att tjäna deras annorlunda mål och intressen.
Sedan andra världskriget har den rent ekonomiska varelsens endimensionella
materialistiska mentalitet, i förening med de icke-nordliga elementens allt mer
dominerande inflytande inom de nordliga hemländerna, tillämpat blandrasismens,
internationalismens och universalismens åskådning och värderingar på den kapitalistiska ekonomin i en tidigare oöverträffad grad, vilket fullkomligt avskiljer den
från nordfolkens rasliga behov och intressen. Dessa altruist-egalitära (i själva
verket blandrasistiska och trasproletära) värderingar höll redan på att underminera
de nordliga ekonomiernas hälsa – genom att tappa av dem på energi och resurser
och svälta ut dem på investeringskapital – genom inflationsdrivande politik, överdriven beskattning, budgetunderskott och ohämmad konsumtion (en stor del av
den till förmån för inhemska icke-nordliga befolkningar). Men dessa värderingar
eftersträvade också att göra alla världens folk jämlika och beroende av varandra,
utan att tillåta någon att resa sig högre än de övriga – tack vare överlägsen förmåga eller prestation – eller vara oberoende av de övriga. Resultatet blev ett enormt
utflöde av de tillgångar, det kapital och den teknologi som Nord skapat till ickenordliga länder och raser. Det investeringskapital och de finansiella resurser som
alstrats och skapats internt av Nord – av nordlig förmåga, ansträngning och arbete
– investerades i allt mindre utsträckning internt, i Nord, och i allt större utsträckning externt, i de icke-nordliga länderna.
Den materiella rikedom som otaliga generationer av nordfolken skapat – till
förmån för sina nu levande och framtida medlemmar och för förverkligandet av
sitt levnadsöde – håller på att omfördelas av banker, marknader för investeringskapital, multinationella korporationer och regeringar, från den ras som skapade
den till de icke-nordliga raserna, för att tjäna deras intressen och framtida generationer. Skälen till denna omfördelning, kapitalstöld eller förflyttning av resurser
från en ras till en annan – antingen det handlar om den endimensionella ekonomiska varelsens jakt efter minimala arbetskrafts- och produktionskostnader,
blandrasistens önskan efter raslig utjämning och korsning, eller icke-nordfolkens
mål av nordlig underkastelse, beroende och fördrivning och icke-nordlig dominans och kontroll – har ringa verkan på slutresultatet, som blir detsamma oavsett
motivet.
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Situationen är analog med en konstbevattnad åker vars vatten, eller investeringskapital, dräneras för att tillhandahålla vatten eller investeringsmedel till bevattning av andra åkrar. (Situationen var redan kritisk under påfrestningarna av
det ökade energiberoendet – till följd av antiprometeusk ekonomisk politik – och
det resulterande utflödet av kapital eller omfördelningen av rikedom till de oljeexporterande länderna, som tömde – och tömmer – Nord på en hel del av de tillgångar det borde investera inhemskt i sin egen utveckling.) Varje åker kommer att
upphöra att grönska om dess vattentillgång är otillräcklig och bli till en utarmad
öken om denna process fortsätter. Den nordliga världens ekonomier har, ur denna
analogi betraktat, berövats det vatten – de investeringsmedel och tillgångar – som
tillhandahållits av deras ansträngningar och deras föregående generationers ansträngningar, i och med att det omfördelats till att bevattna de åkrar som ägs av
andra som inte har, och inte kunnat, tillhandahålla det själva.
Den rådande industrialiseringen av tredje världen (eller ”utvecklingsländerna”)
och avindustrialiseringen av den nordliga världen – den globala omfördelningen
av arbeten, arbetskraft, produktionskapacitet och produktion (och i slutändan
makt, i termer av både ekonomisk och militär styrka) från Nord till de ickenordliga länderna – sker inte på grund av någon oundviklig, obönhörlig, omedveten eller ens naturlig ekonomisk trend eller process, utan genom den onaturliga
omfördelningen av investeringskapital skapat av nordfolken till tredje världen.
Denna trend, som är allt annat än bortom mänskligt inflytande eller kontroll, har
bestämts av medvetna och avsiktliga handlingar av dem som styr kapitalmarknaderna och de multinationella korporationerna. Effekten har varit att det byggts nya
och ultramoderna industrianläggningar och fabriker i länder i tredje världen med
nordligt skapad rikedom och anställts billig icke-nordlig arbetskraft, samtidigt
som man låter industrianläggningarna i den nordliga världen bli föråldrade och
icke-konkurrenskraftiga på grund av brist på investeringsmedel för att bygga nya
fabriker eller modernisera de redan befintliga. Resultatet har varit en industriell
och ekonomisk inbromsning av Nord, samt onaturligt hög arbetslöshet (kallad
”strukturell arbetslöshet” när hela sektorer av ekonomin minskar sin inhemska
verksamhet då produktionen och arbetstillfällena flyttats till andra länder) på
grund av konkurrens från de modernare och effektivare anläggningar som byggts i
tredje världen med nordligt kapital (kapital skapat av nordbors ansträngningar
under denna och föregående generationer), antingen av multinationella korporationer eller med lån från västerländska finansinstitut.
Det samlade beloppet av dessa lån är häpnadsväckande. 1983 var tredje världens länder skyldiga mer än 500 miljarder dollar till västerländska banker. (Det
kommunistiska Östeuropa var skyldigt ytterligare 100 miljarder dollar.) Latinamerika stod för ungefär 300 miljarder dollar av denna totalsumma, av vilken Brasilien stod för 90 miljarder dollar, Mexiko 80 miljarder dollar och Argentina 25
miljarder dollar. Brasilien och Mexiko använde dessa lån för att finansiera ett
årtionde av explosiv ekonomisk tillväxt och industrialisering – medan Nords
ekonomier avmattades till följd av kapitalsvält – så att den mexikanska ekonomin,
med ett innehåll om 70 miljoner indianer, år 1980 producerade lika mycket som
Sveriges ekonomi med ett innehåll om åtta miljoner nordbor.
Den snabba industrialiseringen av Sydkorea, Taiwan, Singapore, Hong Kong
och de övriga asiatiska bikuporna har också delvis berott på lån, men i ännu högre
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utsträckning på massiva kapitalinvesteringar och fabriksbyggen av multinationella
korporationer, som härstammar och har sina säten i Nord och verkar med nordligt
skapade investeringsmedel. Ändå är effekten av denna form av omfördelning av
nordlig rikedom och tillgångar, om något, skadligare än de enorma överföringar
som det fortsatta energiberoendet fordrar eller som arrangerats i form av lån till
andra länder i tredje världen. Den avleder nordligt investeringskapital och nordliga tillgångar direkt bort från Nord och till dess evolutionära konkurrenter, och
förklarar till stor del den nästan totala avsaknaden av ekonomisk tillväxt i Nord
sedan 1973, liksom den dynamiska ekonomiska tillväxten bland denna omfördelnings förmånstagare under samma period.
Denna process innebär mer än en omfördelning av rikedom. Den innebär en
omfördelning av de industrianläggningar – och kapacitet – med vilka rikedom
skapas, vilket för med sig långvariga framtida återverkningar som hotar Nords
ekonomiska hälsa, levnadsstandard, välbefinnande, oberoende och styrka att
försvara sig. En omflyttning av konstbevattning kan få en öken att blomma och
förvandla ett bördigt land till öken. Överföringen av nordligt investeringskapital
till andra länder har finansierat deras ekonomiska tillväxt och försett dem med en
hypermodern industriell struktur, medan de nordliga ekonomierna tömts på de
tillgångar som behövs för deras välbefinnande, för att ersätta eller modernisera
nedslitna eller föråldrade anläggningar och för att tillgodose intressena hos framtida generationer av nordfolken. Hellre än att återinvestera nordligt alstrat kapital i
Nord för att tjäna dess rasliga intressen, har de som bestämmer investeringspolitiken styrt över det kapitalet till att tjäna andra raser, nordfolkens konkurrenter, och
därmed även exporterat produktion och arbetstillfällen likväl som kapital, då de
förstnämnda alltid följer det sistnämnda. Detta kontraevolutionära bruk, som går
bortom att försvaga den ekonomiska strukturen och förorsaka omfattande arbetslöshet och ett stort arbetskraftsöverskott, har underminerat Nords nuvarande och
framtida ställning i den evolutionära konkurrensen, dess oavhängighet från främmande dominans och dess suveräna kontroll över sitt eget levnadsöde.
Om alla dessa enorma kapitalbelopp hade återinvesterats i Nord, såsom naturen
avsett och i överensstämmelse med skapelseetiken, och om alla dess hypermoderna anläggningar hade konstruerats i Nord istället för i tredje världen (och de ickenordliga raserna fått förlita sig på sina inhemska tillgångar och fortsätta längs sin
egen oberoende väg av naturlig utveckling), skulle Nords fortsatta blomstring,
tillväxt och oberoende – och alla därur sprungna följdverkningar – ha säkerställts,
och den inhemska inflationens och den hejdlösa offentliga konsumtionens fördärvliga verkan skulle ha mildrats avsevärt av den resulterande ekonomiska tillväxten och höga sysselsättningsnivån. Faran skulle då ha legat i förhöjda nivåer
av icke-nordlig invandring till den nordliga världen på jakt efter arbeten och den
höga nordliga levnadsstandarden – uppmuntrade av endimensionella, materialistiska och rent ekonomiska varelser och deras jakt på minskade arbetskraftskostnader – ett fenomen som överstiger krisartade proportioner till och med i tider av
ekonomisk stagnation. De overksamma eller stängda nordliga fabrikerna, varven,
stålverken, bilfabrikerna, elektroniktillverkningsföretagen och de övriga anläggningarna – från grundläggande tung industri och gruvdrift, till kärnkraft och högteknologins spjutspetsar – och alla de arbetstillfällen, det välstånd, de höga sysselsättningsnivåer och den höga levnadsstandard som de representerar, skulle inte ha
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gått förlorade, utan skulle ha moderniserats och expanderat sin verksamhet till
förmån för – och tjänandes – nordfolkens intressen och deras levnadsöde, såsom
avsetts av Skapelsen.
För att återvinna vad som gått förlorat, försäkra att det aldrig går förlorat igen,
samt som en fråga om raslig överlevnad och räddning, fordrar nordfolken ett
ekonomiskt system som sätter dess intressen – rasens och Skapelsens intressen –
ovan ekonomiska intressen, som erkänner att ekonomiska överväganden inte är ett
självändamål, utan medel för att uppnå ett mål, ett medel för att tjäna och främja
rasens intressen och bistå den i förverkligandet av dess evolutionära levnadsöde.
Med sina prioriteringar riktigt orienterade kring raslig hälsa, skulle ett sådant
ekonomiskt system vara rasligt exklusivt och endast tjäna sin egen ras eller sitt
eget innehålls intressen och förvägra andra tillträde, varken tillåta importen av
främmande arbetare eller produkter, och inte heller exporten av dess egna tillgångar, tekniska kunnande eller investeringskapital. Dess energier skulle kanaliseras till nordfolkens exklusiva förmån och framåtskridande, inte bistå någon annan,
i överensstämmelse den divergerande evolutionens och Skapelsens plan och
avsikt.
Den blandrasistiska, universalistiska och internationalistiska kapitalismens rådande omfördelningstrend, som är allt annat än naturens oundvikliga trend, står i
diametral motsats till Skapelsens naturliga etik och bromsar, stoppar och kastar
om den kreativa och uppstigande rasens framåtskridande för att bistå andra evolutionära enheter som borde utveckla sig i sina egna olika riktningar. Här visar sig
återigen de problem som förefaller vara ekonomiska i själva verket vara etiska,
och så är även botemedlet. Blandrasistisk kapitalism, grundad på den rasliga
uppoffringens kontraevolutionära etik, måste ersättas av raslig kapitalism, unik för
dess egen ras, grundad på det rasliga bevarandets, framåtskridandets och Skapelsens etik.6
6

Japans ekonomiska prestationer, som är både allmänt beundrade och missförstådda, bottnar inte i
någon mystisk japansk produktiv överlägsenhet (trots att japanerna och en del andra mongolska
grupper utmärker sig beträffande vanemässigt industriarbete – kanske tack vare en relativ och
rasligt distinkt immunitet mot uttråkning – och uppvisar en genial förmåga att anpassa, modifiera
och förbättra andras kreativa innovationer, erkänner även de själva sin brist på kreativitet när det
gäller utvecklingen av nya teknologiska områden) utan i deras protektionistiska politik som
förhindrar exporten av investeringskapital och importen av konkurrenskraftiga icke-japanska
produkter. Bortsett från en kortvarig period under 1980-1982 har Japan aldrig varit någon nettoexportör av kapital, utan har återinvesterat sitt kapital på hemmamarknaden i sin egen ekonomiska
tillväxt, utveckling och modernisering med förutsägbara resultat. (Sverige och Tyskland tillämpade samma politik under 1930-talet med liknande välgörande resultat.) Japan är likaledes den enda
större industrinationen i den fria världen med höga skyddsbarriärer mot import, vilket ger dem ett
överväldigande – och uppenbart orättvist – kommersiellt övertag gentemot deras handikappade
västerländska konkurrenter, som om alla regler hade skrivits till deras favör. (Storbritannien, den
industriella revolutionens födelseplats, har under två århundraden följt Japans motsatta policy
genom att exportera väldiga mängder av sitt investeringskapital – delvis till andra nordliga länder
såsom Förenta staterna, och delvis till icke-nordliga länder såsom Indien – och driva på för frihandel och låga tulltaxor. Storbritannien, och i synnerhet den brittiska arbetarklassen, har lidit svårt av
denna politik. Om det kapital som Storbritannien investerat i icke-nordliga länder istället hade
återinvesterats i hemlandet – per japansk tradition – hade det varit troligt att landet nu hade intagit
en ställning av ett relativt ekonomiskt inflytande som överstigit Japans, med full sysselsättning, en
högre levnadsstandard och fridfulla arbetskraftsförhållanden.) De nordliga ekonomierna har ofta
presterat lika bra eller bättre utan hjälp från sådana beskyddande barriärer och restriktioner. Iro-
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niskt nog är den japanska ekonomin, som ofta betraktas som överlägsen de nordliga ekonomierna,
i själva verket det motsattta, ty dess protektionistiska politik är framtvingad av svaghet och indikerar att utan den skulle de inte prestera på långa vägar så väl som de nordliga ekonomierna under
motsvarande förhållanden. Den japanska regeringens politik i allmänhet, och beskattning i synnerhet, har varit starkt gynnsam för ekonomisk tillväxt genom att uppmuntra besparingar, investeringar och omfattande kapitalansamling. Detta är motsatsen till det pluralistiska Förenta staterna
med sina enorma transfereringsbetalningar (tre gånger försvarsbudgeten) – i första hand till förmån
för en snabbt expanderande icke-nordlig underklass – som tappar av det kapital som behövs för
investering i framtiden. Trots den frikostiga uppmärksamhet som riktas mot den japanska ekonomins och utbildningsväsendes bedrifter, trots slutsatser om deras överlägsenhet och antydningar
om att västvärlden skulle kopiera deras metoder (en osannolik om inte omöjlig företeelse, givet de
kulturella och medfödda rasliga psykologiska skillnaderna mellan nordbon och mongolen, i
synnerhet den senares slaviska, allt uppslukande och självförnekande hängivenhet för sitt företag,
som om det ägde honom och han inte hade någon existens skild från det, en attityd som står i
fullständig motsats till de traditionella nordliga värderingar och föreställningar som betonar
individens betydelse och värdighet, även om pressen från arbetskraftsöverskott och hög arbetslöshet får en del arbetsgivare att förvänta sig – och tvingar en del arbetstagare att skänka – en mongolsk grad av lojalitet), har de länder som haft den högsta utbildningsnivån, högsta levnadsstandarden och högsta produktionen och inkomsten per capita sedan 1973 (de oljeexporterande länderna undantagna, då de inte producerar sin rikedom utan åtnjuter den av en geografisk tillfällighet
samt den nordliga genialitetens frikostighet) ständigt varit Skandinaviens nordliga nationer samt
Schweiz. Det borde därför förutsättas att de, inte det rasligt främmande japanska exemplet, borde
framhållas för sina nordliga fränder som exemplet att följa. Det enda de har gemensamt med Japan
är deras rasliga homogenitet. Men det är nordfolken, inte Japan eller andra icke-nordliga länder,
som är måltavla för befrämjarna av blandrasism, pluralism och heterogenitet, och för dem är de
homogena nordliga ländernas exempel – eller den historiska dokumentationen av nordliga prestationer, i synnerhet i enrasliga samhällen – inte förenligt med den rasliga jämlikhetens dogmatik
som är så central för deras trosuppfattning, och bör därför lämpligen ignoreras, undvikas eller
undanhållas.
Före 1973 var den blandrasliga omfördelningen av rikedom i första hand inhemsk och skedde
inom nationen. Med början 1973 blev denna blandrasliga omfördelning av rikedom i första hand
internationell på grund av ökat energiberoende av den icke-nordliga världen och det enorma
kapital – som uppgick till biljoner dollar – som överfördes i detta syfte. Detta kapital, som förmedlats genom större investeringsbanker eller finansiella institutioner med en internationell
orientering, tillhandahöll merparten av de lån som figurerat så framträdande i industrialiseringen
av tredje världen. Således gick denna rikedom, som skapats av Nord och som borde ha återinvesterats i dess ekonomiska struktur för att modernisera och expandera dess stål-, varvs-, bil- och annan
tung tillverkningsindustri, samt dess gruvindustri och jordbruk, förlorad genom ett onödigt energiberoende, och investerades i uppförandet av nya och konkurrenskraftiga industrier i tredje världen,
vilket skapade en krissituation inom Nords tunga industri (som var särskilt tragisk inom stål- och
varvsindustrin) samtidigt som endimensionella ekonomiska varelser – som förorsakat krisen –
förespråkade omvandlingen av den nordliga världen till en ”postindustriell” (det vill säga avindustrialiserad) informationsekonomi som skulle tjäna ett globalt system och vara beroende av ickenordliga raser för producerade varor. Denna trend har, i kombination med det enorma kapital som
spenderats på oljeimport, resulterat i ofantliga underskott i handelsbalansen (Förenta staterna har
ensamt haft ett handelsebalansunderskott på 80 miljarder dollar år 1984), som ytterligare tappat av
ekonomin på livsnödvändigt investeringskapital och omfördelat det – och den produktionskapacitet och de arbetstillfällen som det representerar – till icke-nordliga länder, med resultatet att tunga
basindustrier flyttats bort från nordliga länder där deras lämningar nu tynar bort i underfinansierad
tillbakagång med friställningar och nedläggningar. Att det mesta av detta kapital först koncentrerats i amerikanska banker – att det hade attraherats dit från hela den nordliga världen (och de
oljeexporterande länderna) av höga amerikanska räntor – och överförts därifrån till dess mottagare
i tredje världen, kan ha varit välgörande inom vissa bankkretsar (och felaktigt fått Förenta staterna
att – åtminstone på pappret – framstå som kapitalimportör, vilket förvirrat och vilselett de okunniga), men strödde bara salt på de sår som tillfogats ekonomin och folket som helhet. Rasligt oberoende, frihet, suveränitet och räddning fordrar ekonomiskt oberoende och suveränitet genom
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Ersättandet av internationalistisk och blandrasistisk kapitalism med raslig kapitalism kommer att återställa de ekonomiska funktionerna till deras rätta syfte, att
tjäna rasens intressen och framåtskridande. I förening med raslig separation och
oberoende kommer det att göra slut på den onaturliga dikotomi som har utvecklats
mellan oföränderlig yttre form och föränderligt innehåll, och genom gemensamma
band och ömsesidiga intressen återförena de ekonomiska, politiska och kulturella
institutionerna med den ras som skapat dem. Nationen kommer att botas från
pluralismens dödliga sjukdom och återställas till homogenitetens vitalitet och
hälsa. Innehållet kommer att återgå till en uteslutande nordeuropeisk sammansättning, samtidigt som ekonomin – och livet i allmänhet – kommer att återvinna de
kvaliteter, från formyttringar och beteenden till den anblick och atmosfär, som är
karakteristisk för en nordeuropeisk befolkning.7 Den organiska enheten och den
självförsörjning och begränsning av användningen av investeringskapital till att tillgodose intressena hos den ras som skapat det. Detta är kärnan i raslig kapitalism. I andra fall, som under den
internationalistiska blandrasliga kapitalismen, kommer lönenivåerna att uppträda som vatten och
eftersträva en gemensam nivå genom att sjunka där de är höga och stiga där de är låga (mycket
mer av det förstnämnda, med tanke på den numerära skillnaden om tio mot ett mellan Nord och de
icke-nordliga folken) tills de är jämlika, i takt med att investeringskapital obehindrat flyter bort
från den förmögnare rasen – som arbetat i generationer för att skapa det – till den fattigare rasen
med lägre arbetskraftskostnader. Detta är förenligt med universalistiska och blandrasistiska värderingar, men står i motsats till Skapelsens etik, som påbjuder att varje ras skördar sitt eget arbetes
frukter till förmån för rådande och framtida generationer samt förverkligandet av det rasliga
levnadsödet. Svår arbetslöshet, inte välstånd, är vad nordfolken nu skördar i och med att frukterna
av generationers arbeten omfördelas till andra raser. Allt fler industrier, och de arbetstillfällen de
tillhandahåller, kommer att gå nordfolken förlorade (eller ”permanent förflyttas” enligt ekonomisk
terminologi) – för att aldrig återvinnas – såvida inte, och fram till dess att, de nordeuropeiska
folken återupprättar sin rasliga, politiska och ekonomiska separation från, och oberoende av, andra
raser, och sätter stopp för utflödet av nordligt skapat kapital till de icke-nordliga raserna samt
förhindrar inflödet av icke-nordeuropéer – och icke-nordligt producerade varor – till den nordliga
världen.
Utan restriktioner beträffande arbetskraftens och kapitalets rörlighet (det system som förordas av
blandrasistisk kapitalism, men motsätts av raslig kapitalism) kommer arbetskraften att tendera att
flytta in där lönerna är högre (därav icke-nordliga immigranters rådande invasion från den ickenordliga världen), emedan kapital kommer att flyta in där lönerna är lägre (därav den rådande
omfördelningen av nordligt skapat investeringskapital till tredje världen), tills alla regioner står på
samma nivå. När denna regel tillämpas mellan raserna – utan några rasliga restriktioner beträffande arbetskraftens och kapitalets rörlighet – blir rasens och dess fortsatta existens intressen, dess
evolutions, naturens och Skapelsens intressen, underordnade och uppoffrade för intressena hos en
okroppslig, abstrakt, konstgjord och godtycklig form av internationalistisk och blandrasistisk
ekonomi, vilket gör ekonomin till ett självändamål istället för ett medel för att nå målet av rasligt
framåtskridande och berikning, framsteg och utveckling. Detta är den endimensionella materialistiska ekonomins ståndpunkt, som är avskild från alla biologiska, rasliga och evolutionära överväganden och som mäter allt i termer av ekonomi – snarare än av människor eller ras. Detta är de
kanadensiska och australiska offentliga ämbetsmäns ståndpunkt, vilka förespråkar massiv invandring av icke-nordliga raser till sina nordliga hemländer. Detta är ståndpunkten hos dem som skulle
vilja öppna Förenta staternas gränser för Mexikos myllrande indianhorder, hos dem som skulle
vilja sänka lönenivåerna och levnadsstandarden – och stegra arbetslösheten – för den nordliga
arbetar- och medelklassen, hos dem som skulle vilja materiellt utarma – och genetiskt förgöra –
nordfolken. Bara en ideologi som sätter rasen främst, som underordnar ekonomiska och sociala
angelägenheter rasliga angelägenheter, som prioriterar rasliga överväganden framför alla andra,
kan förhindra förintelsen av nordfolken och tillbakagången och förintelsen av allt de skapat.
7
Prestationsnivåerna och andra kännetecken hos kongoider, mexikanska indianer, asiatiska indier
och övriga icke-nordliga raser är desamma oavsett vilket land de bebor, antingen det är deras eget
hemland eller ett nordligt hemland de invaderat. I takt med att ett lands innehåll förändras i deras
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naturliga ömsesidigheten beträffande gemensamma intressen mellan formen och
dess innehåll, och mellan individen och hans land, kommer inte längre att vara
förvrängd, underminerad och dold av pluralistisk förvirring och alienation.
Kravet att nordligt skapat kapital och resurser – nordfolkens materiella bördsrätt – återinvesteras i Nord till dess förmån, och inte delas med andra raser till
Nords förfång, berövande, utarmning och försvagning, kommer att garantera de
nordliga hemländernas ekonomiska hälsa och vitalitet. Bortskaffandet av ickenordlig invandring kommer att fullborda de åtgärder som kommer att hindra
endimensionella, materialistiska och rent ekonomiska varelser från att anställa
billig icke-nordlig arbetskraft för att konkurrera med nordlig arbetskraft, och
försäkra att den rikedom som skapats av Nord kommer att användas för att upprätthålla den ekonomiska utvecklingen – och höga levnadsstandarden – hos rådande och framtida nordliga generationer.8
riktning, förändras även dess prestationsnivå och livskvalitet i deras riktning. I takt med att befolkningen bestående av tredje världens raser ökar i Förenta staterna, kommer landet allt mer att
anta egenskaperna hos de länder i tredje världen varifrån de kom.
8
Den globala omfördelningen av rikedom, produktionskapacitet och arbetstillfällen från den
nordliga världen till tredje världen hotar att göra nordfolken beroende av andra raser för många
industriprodukter, och har givetvis främjats av de organisationer och element som eftersträvar en
internationalistisk och universell ny världsordning i vilken nordligt rasligt oberoende, suveränitet
och existens kommer att vara omintetgjort, en onaturlig ny världsordning som kommer att ersätta
det rasliga oberoendets, separationens, suveränitetens och den divergerande evolutionens naturliga
ordning som Skapelsen följt sedan livet uppstod. På 1950-talet producerade Förenta staterna 52
procent av världens rikedom. 1974 producerade de fortfarande 48 procent, men 1983, efter ett
årtionde av massiv omfördelning av investeringskapital till icke-nordliga länder, hade de sjunkit
till under 30 procent. I den stora utsträckning som den relativa produktionen av rikedom kan
omsättas i militär styrka, kommer denna omfördelning, om den förblir ohämmad, att slutligen
beröva nordfolken – som i antal redan överträffats mer än tio mot ett av de icke-nordliga raserna –
förmågan att försvara sig själva.
Altruistisk jämlikhetsiver, blandrasism och universalism samtycker utifrån sina grundläggande
värderingar och mål till omfördelningen av rikedom, produktionskapacitet och arbetstillfällen från
nordfolken till de icke-nordliga raserna, och gör därför allt i sin makt för att uppmuntra snarare än
hindra denna process. Deras dominerande anhängare inom regeringen, media, fackföreningarna
och den akademiska världen uttrycker högljutt sina bekymmer över de vedermödor, den sänkta
levnadsstandard och förlust av arbetstillfällen som förorsakats de nordliga ekonomierna som ett
nödvändigt resultat av den omfördelning de stöder, men undviker omsorgsfullt – och beskyddar
därigenom – exporten av nordligt kapital och importen icke-nordlig arbetskraft, vilka är det
verkliga skälet till lidandet. De kan därför inte föreslå verkliga lösningar, utan bara falska och
vilseledande lösningar som avleder allmänhetens uppmärksamhet, lägger skulden på deras motstånd och förorsakar ytterligare skada. Deras hårt utannonserade proklamationer mot arbetslöshet
och sänkta löner är ofrånkomligt ytliga, men har gjort det möjligt för dem att skenheligt exploatera
frågan till sitt eget gagn. Det arbetskraftsöverskott – den tillgång på arbetskraft som överstiger
efterfrågan – som förorsakar den höga arbetslösheten, de låga löner, obehagliga arbetsförhållanden
och den arbetsotrygghet som de påstår sig avsky, är i sin tur förorsakad av den politiska linje
bestående av export av kapital och arbetstillfällen, och import av billig icke-nordlig arbetskraft,
som de stöder. De nordliga arbetare, inom både tjänste- och produktionssektorn, som faktiskt
genomlider arbetskraftsöverskottets grymma effekter – och förlusten av kontroll över sitt eget
levnadsöde (förorsakat av ett de facto-beroende av en otrygg – men svårersättlig – anställning,
som knappast är att föredra framför det de jure-beroende som socialism påtvingar) som får dem att
känna sig fångade av omständigheter som de varken kan förstå eller hantera, varken bekämpa,
förbättra eller undfly, samt en resulterande onaturlig grad av stress och patologisk depression –
hoppas förgäves i händelse av att de förväntar sig att erhålla någonting annat än ytterligare förställd sympati från sådana falska ledare som totalt saknar raslig empati.
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Den ekonomiska hälsa, fulla sysselsättning och det arbetskraftsunderskott som
resulterar från denna politik kommer att försäkra att rikedomen kommer att åtnjutas av nordfolken som helhet, komma alla till godo och ingjuta en sann anda av
välvilja och en för alla och alla för en, då arbetsgivare kommer att värdesätta och
uppskatta sina anställda – finna dem svåra att erhålla, behålla och ersätta – och
behandla dem med värdighet och rättvisa, eller förlora dem till konkurrerande
arbetsgivare som kommer att göra det. Grovt sammansatt företagsledande och
övervakande personal som exploaterar eller behandlar arbetstagare illa, kommer
under sådana omständigheter att bli till en destruktiv belastning för sin verksamhet och förorsaka förlusten av svårersättliga – och kanske oersättliga – arbetstagare, som inte längre skulle vara tvungna att uthärda kränkande beteende eller oskäliga krav.
En betoning på höga kapitalinvesteringsnivåer kommer att skapa en hyperproduktiv och kapitalintensiv ekonomi som alstrar ett överflöd av materiell rikedom.
Uteslutandet av icke-nordbor från ekonomin – och det fordrade bibehållandet av
investeringskapital inom ekonomin och rasen, formen och innehållet, som skapade det – kommer att förhindra denna nordligt genererade rikedom från att spridas
ut till andra raser av endimensionella materialister som anställer billig ickenordlig arbetskraft som är van vid mycket lägre levnadsstandard än nordliga
arbetstagare, ett bruk som på konstlat sätt dämpat och begränsat den nordeuropeiska arbetar- och medelklassens förtjänster och berövat dem deras rättmätiga andel
av den rikedom – frukten av deras gemensamma ansträngning – som skapats av
deras sort. Den rikedom som alstrats av Nord kommer återigen att koncentreras
för deras eget gagn, deras egen tillväxt och utveckling, och tjäna och befrämja
intressena hos den ras som skapat den, i överensstämmelse med evolutionär etik.9
9

Den globala rasliga omfördelningen av nordligt skapad rikedom (investeringskapital) och pr
oduktionskapacitet (arbetstillfällen) kan i första hand tillskrivas den blandrasistiska åskådning som
förnekar rasens betydelse och de rasliga intressenas legitimitet, och tillåter antirasliga ekonomiska
överväganden att få obestridd prioritet. Den minskade investeringen i de nordliga ekonomierna,
och ökade investeringen i de icke-nordliga ekonomierna, har resulterat i en relativ tillbakagång i
den nordliga arbetskraftens produktivitet och en ökning av den icke-nordliga arbetskraftens produktivitet i förhållande till varandra. I förening med icke-nordlig invandring, har detta lett till ett
arbetskraftsöverskott och följdriktig hög arbetslöshet i de nordliga länderna. (Många av dem som
är anställda arbetar nu deltid eller på underbetalda jobb, då de förlorat sina tidigare heltidsarbeten
och högre avlönade anställningar i industrinäringens globala omfördelningsprocess.) Hög arbetslöshet tillåter arbetsgivare att sänka lönerna och höja sina krav på de anställda, så att 1950-talets
standard och mål – att en äkta man och familjefar skulle vara i stånd att äga ett eget hem och
försörja en familj på fyrtio timmars arbete i veckan – blir allt ovanligare för varje år. Många som
finner sig själva i en desperat situation accepterar förnedrande arbetsförhållanden (där prostitution
är det extremaste exemplet) som de inte skulle ha anledning att ens överväga i en ekonomi med
full sysselsättning och arbetskraftsunderskott. Den förvärvsarbetande befolkningens förmåga att
försörja äldre pensionärer och förtidspensionärer (exempelvis personer socialförsäkrade i Förenta
staterna) är beroende av arbetskraftens produktivitet, som i sin tur är beroende av kapitalinvesteringsnivån, och reduceras följaktligen av den globala omfördelningen av investeringskapital och
arbetstillfällen. Den krympande ekonomin alstrar oundvikligen friktion mellan generationerna i
och med att den arbetande befolkningen – som finner att dess drömmar om ekonomisk trygghet
ersätts av en kamp kring existensminimum, i vilken många är oförmögna att bekosta ett hem eller
ens skaffa barn – finner understödet till pensionärerna allt mer betungande och svårt att uppbåda
(förändringen i innehållet hos befolkningen i arbetsför ålder från nordbor till mindre produktiva
icke-nordbor, av vilka många själva uppbär understöd från det offentliga, späder ytterligare på
bördan och minskar ekonomins förmåga att bära den), samtidigt som deras tro på att samma
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De som främjar en blandraslig, ömsesidigt beroende och global ekonomi agerar
utifrån maximet att nordfolken borde vara beroende av icke-nordliga raser, och
inte producera några varor som icke-nordbor är kapabla att producera (med nordlig assistans, finansiering och kunskap). Men de som främjar raslig frigörelse,
separation, suveränitet, framåtskridande och utveckling agerar utifrån regeln att
nordfolken borde vara oberoende av andra raser på varje område för aktivitet, och
inte borde importera några varor som skäligen kan produceras i Nord. Nord kan
vara beroende av andra folk vad gäller bananer, men det bör sannerligen vara
oberoende och självförsörjande vad gäller bilar, fartyg, elektronik, energi och
andra väsentliga produkter, de industrier som det skapat som en utvidgning av sin
faustiska och prometeuska natur.
Importen av icke-nordliga arbetare till de nordliga hemländerna – som möjliggjorts av att ekonomiska intressen givits missriktad prioritet framför rasliga intressen – har inte bara hållit nere nordliga arbetares löner, arbetsförhållanden,
försörjningstrygghet och andra ekonomiska intressen, utan även hållit tillbaka
deras födelsetal genom att använda icke-nordbor för att översvämma arbetsmarknaden, beröva nordbor de ekonomiska medlen att försörja stora familjer, samt
fylla de positioner som borde ha varit reserverade för Nords kommande generationer – ättlingarna till den nu levande generationen – som deras bördsrätt. Under
raslig kapitalism skulle ett arbetskraftsunderskott endast motverkas genom den
naturliga utökningen av rasen (såsom ofta skedde under den nordliga tillväxtens
och expansionens århundraden), inte genom importen av rasligt främmande arbetare, och den skulle investera sina tillgångar i skapandet av barnrikedom – de
framtida generationer av nordfolken som kommer att ärva både den naturliga och
materiella rikedom som skapats och vårdats av denna och föregående generationer.
Innehåll är det ändamål som ska tjänas. Form är blott ett medel för att tjäna det
ändamålet. En form – politisk, ekonomisk eller religiös – som verkar destruktivt
på sitt innehåll och utlämnar det försvarslöst i den evolutionära konkurrensen och
offrar dess yttersta intressen och existens, är ogiltig enligt Skapelsens etik, oavsett
dess ursprung eller uråldrighet. Det primära syftet med varje form eller institution,
dess yttersta anledning eller rättfärdigande för att existera, är att tjäna sitt inneförmåner kommer att finnas tillgängliga för dem när de drar sig tillbaka blir allt svagare. De som
skapat den krympande ekonomin – genom att motsätta sig ekonomisk tillväxt och stöda ickenordlig invandring samt kapitalexporten – visar ofta medlidande med sina offer, men kan endast
bifalla deras anspråk på en större del av den krympande kakan genom att minska de övrigas andel.
De vet hur man omfördelar rikedom men inte hur man skapar den (eller så motsätter de sig dess
skapande), och gör därmed ekonomin till ett nollsummespel.
Det individuella ekonomiska oberoendets anda – den självägande bondens anda som är så vital för
det jeffersonska demokratibegreppet – är en anda av självtillräcklighet som bara kan tillhandahållas av utbrett markägande (såsom Jefferson avfattade det) eller dess enda substitut – ett förhållande
av anställningstrygghet i en ekonomi präglad av arbetskraftsunderskott i vilken det finns många
potentiella arbetsgivare som söker anställa (och om nödvändigt, utbilda) varje tillgänglig arbetstagare. I en ekonomi präglad av arbetskraftsöverskott existerar den anställningstryggheten – möjligheten att välja mellan många konkurrerande arbetsgivare, samt avlägsnandet av hotet om och
rädslan för arbetslöshet, med en resulterande känsla av oberoende – för väldigt få, samt i en
mindre grad. I en industrialiserad tidsålder är en ekonomi präglad av arbetskraftsunderskott –
grundad på den begränsade kapitalexporten och den begränsade importen av billig arbetskraft och
dess produkter – det enda medlet för att förverkliga det jeffersonska idealet.
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hålls intressen. När den tenderar att underminera, försvaga, avväpna eller förgöra
sitt innehåll är den en evolutionär vederstyggelse som vänts mot sin skapare och
Skapelsen, en förintelsemaskin som löpt amok, fråntagen allt legitimt berättigande
att finnas till, vars existens måste stoppas eller förändras innan den förstör det
som är av det yttersta värdet och inte kan ersättas eller återskapas.
Den rådande betoningen av – och fixeringen vid – formens betydelse och förnekandet av innehållets vitala betydelse, återspeglar en mentalitet som är, av
ideologiska skäl, begränsad till det ytliga och yttre, och undvikande beträffande
rasens, naturens och den objektiva biologiska verklighetens djupa och inre sanningar. Denna felaktiga betoning eller prioritering har öppnat den Nordliga Civilisationens portar för främmande raser och beviljat inträde åt element som förvränger dess form och ersätter det innehåll som skapat den. Endast den korrigerande omkastningen av dessa prioriteringar, erkännandet av innehållets företräde framför formen, kan föra oss tillbaka till upplysningens och sanningens väg,
och vägleda vårt ekonomiska, sociala, religiösa och politiska handlingssätt för att
skapa en form som kommer att gynna och tjäna intressena hos sitt innehåll, nordfolken, och upphöja dem mot förverkligandet och fullbordandet av sin evolution
och sitt levnadsöde.
De ännu ofödda generationerna kommer var och en att ha sina faror och hinder
att övervinna, en del kanske lika stora som – eller till och med större än – vår
egen. Det finns ingen form vi kan skapa som kommer att garantera deras beskydd
från fara, rädda dem från nödtvånget att bemöta den eller hindra dem från att
komma på avvägar. Varje generation måste vara fri att möta och övervinna sina
egna faror, och kvaliteterna och förmågorna att besvara utmaningen framgångsrikt
måste finnas i innehållet, oberoende av de ombytliga förändringar som med säkerhet kommer att äga rum i formen. Även om vi inte kan ge dem en form som
kommer att garantera deras trygghet, kan vi ge dem vårt innehåll – vår naturliga
rikedom, det medfödda, biologiska och genetiska arv som överlämnats under mer
än en miljon generationer av vår sort, det stoff av vilket vi är skapta, vårt liv och
existens – och vi kan ge dem vår ras kulturella arv och visdom, vår etik, våra
värderingar och ideal, och vi kan ge dem vårt exempel. Om vi övervinner den
överväldigande fara som vår egen generation står inför, kommer vårt exempel i
sanning att vara ett som är värt att efterlikna, vara värdigt att bestå i all evighet
och vägleda våra ättlingar, visa dem vad som kan åstadkommas och ge dem hoppet att göra det.
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Kapitel V

Sexuell idealism

D

E PROBLEM NORDFOLKEN STÅR INFÖR är i första hand problem
relaterade till innehållet snarare än formen – problem i deras innehålls
dynamiskt föränderliga rasliga sammansättning, i deras ursprungliga
kreativa innehålls resulterade försvagning och alienation, samt i den etik, moral
och de beteenden som både är symptom och orsak till denna försvagning och
alienation. Pluralistiska samhällen har utmärkt sig historiskt för sin moraliska och
etiska dekadans, i synnerhet på det livsviktiga området för sexualmoral, som
genomgående visat sig vara särskilt känsligt för sociala och rasliga förändringars
kaotiska förhållanden, och högst ömtåligt inför den förvirring som förorsakas av
motstridiga andliga och psykologiska värderingar. Detta moralens allra djupaste
område, så ömtåligt och ändå så djupt rotat i psyket – själens natur och identitet –
är stöpt kring den mäktigaste och mest grundläggande av alla existentiella drifter
och begär – fortplantningen, livets och Skapelsens drivande kraft – som det söker
definiera, kontrollera, vägleda, kanalisera och anpassa för att tjäna det uppstigande livet, bort från den dekadans och organiska degeneration som undantagslöst
följer av sexuellt kaos.
Innehållets förvandlingsprocess – en befolknings förändring eller metamorfos
från en ras till en annan genom det pluralistiska och mångrasliga samhällets övergångsstadium – åtföljs av en tillbakagång i sexualmoralens normer och beteenden
som är förenlig med, och intimt knuten till, det ursprungliga innehållets sjunkande
fortplantningstakt. Rom efter Gracchi har länge utgjort det klassiska exemplet på
det pluralistiska samhällets sexuella, och allmänt moraliska, förfall och dekadans i
förvandlingens och den rasliga metamorfosens grepp. Nordfolkens, deras civilisations och deras värderingars rådande globala sammanbrott och atomisering, och
deras ersättande med andra raser och med främmande föreställningar och värderingar, tycks onekligen generera en tidigare oöverträffad nivå av moralisk och
sexuell dekadans – återspeglad i barnmisshandel, våldtäkt, promiskuitet, skilsmässa, utomäktenskapliga barn, homosexualitet och rasblandning. Angreppet på
nordfolkens hela system för fortplantning och livets fortsättande – deras familjestruktur, hemliv, könsroller, funktioner, lojaliteter, ideal och värderingar – har
kastat in dem i ett tillstånd av oreda, kaotisk dysfunktion, förvirrat sönderfall och
ineffektivitet, avspeglat – på det enda sätt det kan mätas – i deras födelsetal, som
under mer än ett årtionde legat en bra bit under reproduktionsnivån, ett vansinnigt
bruk i en värld där andra rasers befolkningar, både utanför och inom de nordliga
hemländerna, dubbleras varje generation.
Det änglalika, eteriska och fint sammansatta estetiska idealet genomlider en dikotomi eller splittring mellan sin kropp och själ, en oenighet mellan dess fysiska
och andliga väsen, och är tomt och ihåligt, ytligt och grunt, när det är separerat
eller skilt från det änglalika, eteriska och fint sammansatta etiska idealet. Änglalik
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estetik och etik är sammanflätade till sin natur. Var och en fordrar den andra för
sitt fulla förverkligande och verkställande, uttryckande och förkroppsligande, av
idealet. När de är separerade är de oförenliga och ofullständiga, utan värde eller
betydelse. Ett halvt ideal är inte bättre än inget alls.
Det fint sammansatta idealet av dygd, ädelhet, heder, lojalitet och trofasthet
vittnar om en högre livsform, om ett upphöjt väsen som besitter egenskaper och
kvaliteter tillhörande en långsiktig mentalitet, exklusivitet, starkt särskiljande
värderingar och normer, självbehärskning, medvetet tänkande, viljestyrka, självaktning, självuppskattning, lyhörd klarsynthet och känsla, samt orubblig beslutsamhet inriktad på verkställandet och förverkligandet av ett avsiktligt mål – alla
ypperliga egenskapers högsta enighet. Moralisk dekadans och laster är grovt
sammansatta och vittnar om en brist på höga värderingar, mål och ideal, om låg
självbehärskning, självuppskattning, självaktning, självkontroll, sensibilitet, exklusivitet eller kvalitet, om en kortsiktig mentalitet, viljesvaghet, karaktärsfel, icke
särskiljande eller obefintliga normer, samt en lägre form eller nivå av medvetenhet och tanke, ej inriktad på något högre mål, ideal eller syfte, utan på det flyktiga
tillfredsställandet av kaotiska impulser och begär. Dygden beskyddar och bevarar
jagets värderingar och ideal. Lasten antingen offrar jagets värderingar och ideal,
eller har inget att offra då den utgör ett moraliskt vakuum, berövad all idealism,
romantik och etiskt innehåll, en yttre form utan inre substans.
Sexuell idealism är en invärtes utvecklad och upprätthållen moralkodex, en av
hederns nödvändiga beståndsdelar – den inre viljestyrkan och beslutsamheten att
göra vad som är rätt och riktigt utan hänsyn till flyktiga önskningar och begär till
det motsatta – som möjliggjorts av en högt utvecklad grad av självmedvetenhet
och självkontroll. Konformismen gentemot en utvärtes genererad och påtvingad
etikkodex – de budord och beteendenormer som förkunnats av religion eller samhälle – hävdar en ytlig, ihålig och svag from av moral, som är beroende av blind
åtlydnad, avskild från varje sann känsla, uppskattning eller förståelse för sexuell
idealism, samt oförmögen att uppbära sig själv om det yttre stödet avlägsnas, men
den har gjort det möjligt för dem med invärtes utvecklade moraliska värderingar
att utöva ett positivt och upplyftande inflytande på de övriga samhällselement som
tar efter deras exempel. Denna positiva konformism – grundad på ett hedersbegrepp som betraktar vanhedrande handlingar som oförlåtliga – har varit det huvudsakliga yttre stödet för det utbredda bruket av moraliskt beteende och uppförande och moraliska värderingar bland nordfolken sedan långt innan de först
kom i kontakt med främmande människor och föreställningar. Den förstärks av
inre värderingar och ideal, men försvagas och undermineras av främmande föreställningar och religioner som befrämjar och uppmuntrar last genom att betona
tolerans och överseende.
Skapandet av ett moraliskt klimat som är tolerant gentemot laster försvagar det
stöd som tillhandahålls av positiv och upplyftande konformism och ersätter den
med den negativa konformismens nedåtledande påtryckningar, åtföljt av den
resulterande moraliska desorienteringen och kollapsen bland de element som är
beroende av yttre vägledning och styrning. De överseende och altruistiska religionernas läror har, på det hela taget, utgjort ett ineffektivt substitut för heder som
stöd för sexuell dygd bland dem som härleder sin moral från yttre källor, och har
dukat under inför den moraliska relativismens och toleransens doktriner som för
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närvarande genomsyrar omgivningen och tillhandahåller föga vägledning eller
beskydd för dem som behöver det som mest, de sårbara och naiva, de unga och
lättpåverkade, som varit de mest tragiska offren för vacklande sexualetik.
Invärtes utvecklad heder och moral betraktar sexuell dygd – i likhet med andra
aspekter på heder – som ett självändamål, som sin egen belöning, genom den
självaktning, kärlek och självuppskattning som den förlänar dem som besitter den.
Den är en del av deras identitet, deras inre naturliga rikedom, vad de är, deras
värderingar och ideal, viktigare än någon annan tänkbar grad eller tänkbart slag av
yttre materiell rikedom. Bland nordeuropéer har denna sexuella idealism utvecklats till en grad av intensitet, djup och styrka som är unik och endast tillkommer
dem. Den har lyckats sublimera den mest fundamentala av alla naturliga drivkrafter – och motivationskällor – till konstruktiv ansträngning, kreativ aktivitet
och produktiv prestation som tjänar dess idealiserade inspirationskälla, och framkallat fenomenet av romantisk kärlek, det ädlaste och mest idealistiska uttrycket
för den ömsesidiga attraktion och tillgivenhet som existerar mellan könen.
Sexuell idealism – renhetens och dygdens invärtes utvecklade etik – är ett nödvändigt villkor för upplevelsen av den djupaste och fullständigaste formen av
romantisk kärlek. Denna form av kärlek är så intensiv och brinnande och absorberar så mycket känslomässig och andlig energi, att den inte kan skapas, omintetgöras eller återskapas med lätthet (ej heller försvinner den med tiden – såsom en
övergående passion eller förälskelse – om den inte uppfylls, utan sublimeras till
en inspirerande och vördnadsfull idealism som blir en del av bärarens identitet och
existerar så långe som han existerar), och därför måste den – som en reell nödvändighet – vara lojal och koncentrerad näst intill besatthet till en person, och
endast en enda, i sin strävan efter en permanent förening som kommer att bestå
tidens prövningar, inte byggd på lös jord, påverkad av växlande vindar eller skiftande som tidvatten, utan beständig som stjärnorna och pålitlig som den uppstigande solen.
Om sexuella behov och önskningar endast vore fysiska, skulle renhet och trohet inte handla om något mer än äganderätt, såsom det så typiskt gör bland ickenordliga raser, samt vara av intet värde för idealister och romantiker. Det är på
grund av att de sexuella idealisternas och romantikernas behov och önskningar
inte enbart är fysiska, utan även känslomässiga, andliga och inspirationsgivande,
som kyskhet anses vara betydelsefullt, och ju större det romantiska förhållandets
känslomässiga, andliga och inspirationsgivande innehåll är, desto större kommer
den vikt som fästs vid sexuell idealism och renhet att vara. För den sexuelle idealisten är dygd ett gensvar på inre behov, längtan och önskningar som väller upp
inifrån, är nödvändiga för uttryckandet av själva kärleken, och eftersträvar en
stabil, trygg och varaktig förening som kommer att trotsa evigheten.
För den sexuelle idealisten är dygd och exklusivitet nödvändigt, inte på grund
av materiell äganderätt, utan för att hans ego, jag, ande och själ – hans väsens
fullkomlighet och fullständiga essens, allt han är, någonsin varit eller har potential
att vara – förenas med hans maka, partner eller livskamrat i en fullständig förening eller sammanslagning av deras väsen till att bli ett – ett kött, ett sinne, ett
hjärta, en ande, ett liv och ett väsen, helt tillhörande varandra och delandes allt
som var och en är, kropp och själ. Renhet eller exklusivitet är nödvändigt. Utan
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det är åtagandet mindre än totalt, och åstadkommandet av harmoni och existentiell
enhet – genom sammanslagningen av deras väsen till ett och samma – blir jämkat,
ofullkomligt och ofullständigt. En undanhållen del är en felande del. Den existentiella sammanslagningen kan bara vara fullständig om den är exklusiv. De som
saknar exklusivitet kan inte uppnå sammanslagningens enhet i dess totala fullkomlighet, helhet och intensitet. De kan inte fullständigt smälta samman till ett
och uppnå existentiell enhet. Ju mindre grad av exklusivitet, desto mindre hel,
total eller fullständig är deras existentiella enhet. Den grad av enhet, enighet och
sammanslagning som uppnåtts är beroende av graden av exklusivitet, och försvagas eller avtar, blir mindre fullständig, hel och intensiv, i takt med att graden av
exklusivitet minskar.
Den existentiella sammanslagningen fulländas i de barn som stammar från föreningen och för evigt sammanfogar vardera partnerns väsen med den andras, för
alltid ett, där deras väsen endast existerar i existentiell förening och sammanslagning så länge som deras släktled framhärdar. För att deras sammanslagning ska
förverkligas fullt ut måste deras genetiska särdrag vara kompatibla, så att vars och
ens väsen kommer att uttryckas och fullbordas i frukten av deras förening och
återskapa deras gemensamma särdrag och sort. De måste vara av samma sort, ras,
kött, sinne, ande och själ, och dela ett gemensamt historiskt ursprung sedan tusentals generationer av gemensam evolution, för att kunna gjutas samman till ett
väsen och uppnå ömsesidig fullbordan, sann fullständighet och helhetens harmoni.
Om de inte är av samma sort kommer deras sammanslagning att vara ofullständig
och disharmonisk, och deras inkompatibla genetiska särdrag kommer bara att
tillåta den ena att komma till uttryck och förverkligas medan den andra kommer
att förnekas, förvrängas, negeras och offras. Sexuell idealism eftersträvar hel eller
total existentiell sammanslagning, enhet eller enighet, sammanfogningen av två
jag till ett jag, och fullbordar för evigt vars och ens särdrag i kombination med
den andras, och fordrar därför uteslutandet av främmande raser som både en del
av dess krav på exklusivitet och för att trygga det fortsatta förverkligandet av
deras kombinerade väsen. Kompatibel enighet eller existentiell sammanslagning
kan endast uppnås med ens egen sort. Blandraslig sammanslagning är – för nordfolken – en handling av negation och förintelse. Det är raslig död.
Sexuell idealism fordrar ett totalt och varaktigt sexuellt åtagande hos en man
och en kvinna för varandra, och endast för varandra, uteslutande alla andra. De
promiskuösa är inte förmögna till ett sådant åtagande av kyskhet och exklusivitet,
och kan inte ge vad de inte har. När två partners gjuts samman till ett enat väsen,
kränker det sexuella övergreppet eller våldtäkten på den ena dem båda. Smärta,
kränkning, förtal eller övergrepp som drabbar den ena, drabbar båda. När den
skada, försvagning, kränkning eller förnedring som drabbar den ena är självförvållad – genom hans eller hennes eget vanhedrande, amoraliska och gemena
handlande – drabbar skadan fortfarande dem båda. Deras väsen kan inte splittras.
När en förorättas, förorättas båda. Det är upplevelsen av empati och enhet på den
mest intensiva och personliga skalan.
På den rasliga empatins större skala, i andemeningen bakom en för alla och alla
för en, är hela rasen en enhet, och den kränkning, försvagning, skada, dåliga
behandling eller övergrepp som drabbar en av dess medlemmar drabbar rasen som
helhet. Den enskildes förlust är dess förlust – som skadar, försvagar och nedvär-
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derar dess enade väsen. När den skada som rasen genomlider tillfogats inifrån –
liksom när den skada som drabbar en individ är självförvållad – förvärras dess
verkan snarare än mildras, stegras snarare än minskas, ty roten till dess skada och
smärta ligger inom dess eget väsen, och den befinner sig i krig mot sig själv.
Ingenting är skadligare för jaget, eller dess ras, än dess egna vanhedrande handlingar.
Det permanenta och varaktiga förhållande av enhet som eftersträvas av sexuell
idealism uppfyller individens önskan att förena sig med sin partner till ett väsen,
samtidigt som det skänker rasen och civilisationen det trygga och sunda familjelivets välgörande stabilitet och nytta. Det tjänar rasens långsiktiga syfte och intresse
genom att tillhandahålla en gynnsam miljö för frambringandet av barn och deras
bästa utveckling och uppväxt. De flyktiga och tillfälliga förhållanden som kännetecknar sexuell promiskuitet tjänar endast ögonblickets passioner och saknar
långsiktigt syfte eller mening. Promiskuitet har inget djup i det andliga eller
känslomässiga innehållet – och saknar ofta helt sådant innehåll, då den bara tjänar
fysisk åtrå – och ändå ger den till och med i strikt fysisk bemärkelse endast tillfällig, snarare än varaktig, tillfredsställelse. Den försöker inte gjuta samman eller
förena de två partnerna till ett väsen, och dess förkastande av varaktighet och
åtagande, av livslång (och potentiellt evig) enhet, kan inte gjuta samman två liv
till ett. Dess brist på exklusivitet gör den ofullständig, och dess faktiska begränsning till det fysiska innefattar mindre än hela väsendet och avskiljer väsendets
fysiska aspekter från de känslomässiga och andliga aspekterna, vilket skapar en
schismatisk rämna, delning eller dikotomi mellan kroppen och själen, som delar
väsendet i två olika delar. Promiskuitet skapar en inre motsägelse eller konflikt
avseende intressen mellan väsendets fysiska behov och önskningar och dess
känslomässiga och andliga behov och önskningar, i vilket de förstnämnda får
företräde framför de sistnämnda, fastän de borde vara förenade i de gemensamma,
konsekvent sanna och bästa intressena hos väsendet som helhet. Endast således
kan både jagets och dess egen sorts ömsesidiga intressen tjänas fullt ut, och det är
detta förhållande av helhet och enhet avseende intressen och syfte som både sexuell idealism och raslig empati söker främja.
Den sexuella promiskuitetens andliga och känslomässiga ytlighet, och till och
med tomhet – som är centrerad kring flyktig fysisk tillfredsställelse till skada för,
och förnekande av, varaktiga andliga och känslomässiga behov, som offrar långsiktiga intressen och uppfyllanden för ögonblickets kortsiktiga önskningar och
impulser – erbjuder ingen upplyftande andlig inspiration till kärlek, lojalitet,
hängivenhet, vördnad eller beskyddarvilja. Den försvagar snarare än förhöjer
värdet av dem som utgör dess utövare och offer, förminskar den grad av inspiration och andlig motivation som de ingjuter i sin partner och i sin ras som helhet.
Idealet måste vara fullständigt – omfatta både sina estetiska och etiska aspekter
eller komponenter – för att tjäna som en effektiv källa till inspiration och motivation. Det estetiska idealet är av ringa inspirerande värde när det är avskiljt från det
etiska idealet. Båda måste vara förenade för att idealet ska vara fullkomligt och
skänka inspiration åt alla som hyser de värderingar och kvaliteter det innefattar
och förkroppsligar. Den inspiration som skapas av det fulla och odelade idealet,
av sexuell idealism, framkallar de allra djupaste känslor av lojalitet, tillgivenhet,
hängivenhet, vördnad och beskyddarvilja hos dess sort, och uppväcker en hängi-
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ven beslutsamhet att försvara den, dess källa, allt som gjort den möjlig och alla
dess representanter. Sexuell idealism, inspiration och beskydd är länkar i en kedja,
i vilken var och en leder till den andra, med änden ordentligt fäst vid raslig räddning och överlevnad.
När den sexuella idealismens etik och värderingar kränks, försvagar handlingen inte bara rasen – genom att sänka den inspirationsnivå idealismen skänker –
utan urholkar även överträdarnas egen känsla av självaktning, värde och vördnad,
och reducerar deras vilja att stödja och försvara den sexuella dygden, både på
grund av att den återspeglas illa i deras egen vanhedrande handling – som skulle
fordra att de erkände sina egna brister och misstag, åtminstone inför sig själva –
och på grund av att den vidmakthåller en standard enligt vilken de nu är mindre
värdiga, eller till och med ovärdiga. Deras amoraliska handling skapar en sårbar
punkt, en spricka eller blotta i deras andliga integritet, äventyrar deras tro på sig
själva och sår ett cancerartat självtvivel som underminerar deras beslutsamhet att
motstå och motsätta sig ondska, och försvagar deras vilja att stå upp för – och
försvara – det som är rätt. Självtvivel föder rädsla och svaghet samt benägenheten
att kapitulera och underkasta sig ytterligare omoral snarare än att övervinna den. I
det mest kritiska ögonblicket kommer det att underminera och försvaga deras tillit
till sin egen rättskaffenhet och beröva dem styrkan härledd därur. Var och en av
dem som är så fördärvade utgör en kontinuerlig källa till demoralisering, modfällande och andligt nederlag för sin ras, försvagar sexuell idealism, när misstro
mot dygd och underkastar den tvivel, censur och förlöjliganden till förtvivlan för
alla som värdesätter och eftersträvar den.
Mannens beskyddande attityd, tendens, starka längtan, instinkt eller attityd
gentemot kvinnorna av hans ras – hans önskan att rädda, bevara eller försvara dem
mot fara – är en produkt av den sublimerade inspiration som tillhandahållits av
den sexuella idealismen, som är central för den evolutionära enhetens eller sortens
existens och nödvändig för dess överlevnad. Denna attityd var, och är, riddaridealets källa, och är den nyckel eller nödvändiga förutsättning av vilken rasens
fortsatta existens är fullkomligt beroende. När männen av en ras tjänar, bevarar
och beskyddar kvinnorna av sin sort, tjänas, bevaras och försvaras deras ras som
helhet. När deras kvinnor inte beskyddas är deras ras försvarslös och på väg mot
den rasliga dödens utplåning.
Beskydd från den rasliga dödens fara inbegriper beskyddet av kvinnorna av en
ras – bärarna av dess framtida liv – från att utelämnas i lägen eller situationer där
de är sårbara för andra rasers närmanden, där de kan komma att gå sin ras förlorade och avlägsnas från sin evolutionära gren och sitt evolutionära syfte. Det förvägrar andra rasers mäns tillgång till dem, och skyddar dem för att fortplanta sin
egen sort, genom att förhindra främmande åtkomst av dem. Männens beskyddande tendens gentemot kvinnorna av deras sort är grundläggande för evolutionär
hälsa och fundamental för utförandet av deras främsta rasliga roll. De som saknar
den är evolutionärt defekta och psykologiskt otillräckliga. De som besitter den
kommer att förorda raslig separation som någonting självklart.
De främmande raserna – som angriper, överträder, kränker, skadar och förstör
– förargas över sina offers ansträngningar att beskydda sina kvinnor, och fördömer sådana handlingar – i och med att de på liknande sätt fördömer alla handling-
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ar som främjar rasligt oberoende, separation, suveränitet och överlevnad – som
brott mot blandrasismen, den rasliga förintelsens kontraevolutionära etik – och det
mest extrema brottet mot Skapelsens etik – som idag betraktas som den högsta
formen av moral av det dominerande etablissemanget. Blandrasismens förespråkare erkänner att den nordlige mannens naturliga och friska beskyddande och
bevarande tendens gentemot nordliga kvinnor är det centrala hindret för fullbordandet av den blandrasistiska drömmen om total nordisk utplåning genom rasblandning. Om den faller, kommer alla de beskyddande barriärer som motstår
blandrasismen och bevarar nordfolken från raslig död också att falla. Således
utgör den den främsta måltavlan för deras psykologiska, moraliska och andliga
angrepp mot Nord. Den orubbliga indoktrineringen i blandrasistiska värderingar
ledd av media och utbildningsväsendet försvagar denna livsnödvändiga beskyddande tendens genom att porträttera den som ondsint eller amoralisk (den är ondsint enligt den blandrasistiska moralens villkor), förnedra eller förlöjliga den som
okunnig, oupplyst eller intellektuellt vanhedrande och förknippa den med mental
ohälsa.1 Genom att misskreditera den och porträttera dess evolutionärt defekta
motsats – den totala bristen på sinnelag eller tendenser som främjar den egna
sorten – som sund, stark, intelligent, moralisk och ädel, avser de att försvaga och
förstöra den, avskilja den nordlige mannen från hans mest grundläggande och
viktiga naturliga funktion, och eliminera den som ett hinder för deras planer.
Den blandrasistiska planens fullbordan – och nordfolkens resulterande förintelse och utplåning – kan bara uppnås om Nords män inte lyckas beskydda sina
folkfränder och därigenom begår det yttersta sveket mot det ansvar som anförtrotts dem av deras ras alla generationer – gångna, nulevande och framtida – vars
eviga existens är beroende av försvaret och bevarandet av rasens huvuddel. Den
förgörelse och de plågsamma sår som blandrasismen åsamkat rasens huvuddel –
genom den förlust av dess medlemmar till andra raser inför vars härjningar den
står blottställd och utsatt, som kulminerar i raslig död – är de gångna, rådande och
framtida konsekvenserna av nordfolkens misslyckande med att försvara sig själva
och hävda sin rasliga integritet, frihet och suveränitet.
Nordliga kvinnor har länge eftertraktats av män från andra raser, och fördes
ofta bort som belöning för talrika segerrika militära fälttåg eller plundringståg.
Fram till början av den moderna tidsåldern utgjorde illa försvarade nordliga bosättningar fruktbara måltavlor för sådana räder, som ledde till att många offer
såldes till levantinska harem eller bordeller för att tjäna armenida och orientalida
1

Association är ett verktyg som används ofta av propagandister för att vilseleda den allmänna
opinionen. Guilt by association är mest bekant när det tillämpas mot personer, men det tillämpas
även mot föreställningar. En föreställning blir ofta med orätt misskrediterad genom att den felaktigt associeras med en annan föreställning som lätt uppfattas som amoralisk, ondsint, vanhedrande,
absurd, okunnig eller på annat sätt ovärdig respekt eller seriöst övervägande. Detta görs ofta inom
underhållningsmedia genom porträtteringen av en fiktiv rollkaraktär som hyllar de föreställningar
eller värderingar som står under angrepp – såsom den evolutionärt sunda beskyddande attityden
gentemot kvinnorna av hans ras – i kombination med andra föreställningar eller värderingar (och
ofta handlingar som grundas på dessa föreställningar och värderingar) som är antingen dåraktiga
och gör karaktären till föremål för åtlöje, eller gemena och vanhedrande, vilket gör honom till
föremål för moralisk indignation. På så sätt associeras det som är sunt och gott felaktigt i publikens sinne med det som är skadligt och ondsint, en taktik som – om den förblir obestridd – ofta
blott är allt för framgångsrik i sitt inflytande över de mindre klarsynta och vaksamma.
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härskares lustar, och gick sin ras förlorade för alltid. De metoder som nu används
för att avskilja nordliga kvinnor från sin ras är mer psykologiska än fysiska, men
slutresultatet är fortfarande raslig död, och behovet av beskydd är snarare större
än mindre i och med att det är hela rasen som nu är föremål för sådana överträdelser. (Det är sant som det är sagt att liberalism är trygghetens lyx. Utifrån samma
resonemang är de blandrasistiska värderingarna en lyx för det enrasliga samhället,
som är tryggat från varje verkligt hot från rasblandning, eller för en ras som inte
har något att förlora på sådan korsning.) Men attityden och hållningen hos den
nordeuropeiske mannen med starka beskyddarkänslor bestäms eller påverkas inte
av det antal kvinnor som sålunda gått förlorade. Förlusten av så mycket som en
värdefull nordeuropeisk kvinna är för stor för att kunna tolereras eller uthärdas av
den evolutionärt friske mannen av hennes ras.
Nordeuropéerna tillhör en ras som länge hävdat, och varit övertygad om, att
den sjösatt tusen fartyg och dragit ut i krig för att försvara en av sina kvinnor.
Denna övertygelse är mer än 3.000 år gammal, så uråldrig är ridderligheten, och
oavsett om det är fakta eller en litterär överdrift, så är det ett faktum att under
merparten av dessa 3.000 år trodde man allmänt och bokstavligt på det och betraktade det som ett fullkomligt trovärdigt, hedervärt, legitimt och anständigt skäl
att ge sig ut i krig. Denna övertygelse bär i och av sig själv vittnesmål om nordfolkens ideal och värderingar. För den evolutionärt friske nordeuropeiske mannen
är nyttjandet av en kvinna av hans sort för att tjäna rasligt främmande mäns sexuella lustar den yttersta orätten, den oursäktliga överträdelsen och den outhärdliga
skammen, och det är ett befogat skäl för krig.
Den inspiration som blomstrar av sexuell idealism, och förtvinar av sexuell
promiskuitet, är en mäktig och livsviktig kraft för beskyddet och försvaret av
rasens integritet och välbefinnande. De som söker underminera nordfolkens förmåga att försvara sig själva – eller deras till och mer grundläggande vilja och
önskan att försvara sig själva – angriper därför den sexuella idealismen och främjar sexuell promiskuitet i syfte att försvaga den inspiration som underbygger deras
ansträngningar att överleva, uppnå oberoende och fortsätta sin existens genom
frambringandet av nya generationer. Sexuell idealism – förenandet och sammanslagningen av två till en, uteslutandes alla andra – är en del av den förenande
kraft, det bindande kitt, som håller nordfolkens familje- och samhällsstruktur
samman och inspirerar till dess beskydd. Sexuell promiskuitet – förringandet och
degraderandet av sex genom dess separation från dess rättmätiga känslomässiga
och andliga innehåll – är en del av atomiseringen av samhället och sliter itu alla
naturliga band, upplöser den exklusiva enighetens kitt som håller samman partners, familjer och samhället, och ersätter det med rotlös desorientering och alienation, lojal mot intet, inspirerad av intet och med intet den är villig att beskydda.
Sexuell idealism är det mest evolutionärt framskridna och upphöjda uttrycket
för den ömsesidiga tillgivenheten och vördnaden mellan könen. Den representerar
den höga nivå av sexualmoral och uppförande som är typisk för fint sammansatt
sensibilitet, empati, medvetenhet, eftertänksamhet, ansvarsfullhet och internaliserad disciplin och självkontroll. Sexuell promiskuitet representerar en nivå av grov
sammansättning, ytlig medvetenhet, kaotisk oordning, kortsiktig mentalitet eller
eftertänksamhet, ansvarslöshet, svaghet och brist på självkontroll som är genuint
primitiv i jämförelse, en retrograd och atavistisk kvarleva från ett tidigare stadium
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av känslomässig och andlig utveckling, som antyder att evolutionen lämnat många
långt efter i sitt famnande efter det änglalika.
På den rådande evolutionära nivån är inte invärtes utvecklad sexuell idealism
en förmåga som delas av alla. För många kan sexuell exklusivitet bara härledas
eller påläggas utifrån av den positiva konformismens inflytande. Utan assistans
eller stöd kan de inte upprätthålla sådana värderingar, och om sådana värderingar
urholkas av inflytandet eller trycket från negativ konformism kommer de att
kollapsa till sexuell promiskuitet.
Negativ konformism, och befrämjarna av sexuell promiskuitet, försöker nyttja
den politiska ideologins språk för att porträttera sexuell idealism, exklusivitet,
dygd och renhet som moraliskt repressiv och auktoritär, och därmed implicit
jämställa den med en repressiv och auktoritär politisk och social ordning, medan
sexuell promiskuitet implicit förknippas med politisk och social frihet. Men varje
moralform undertrycker eller bestrider sitt motsatta uppförande. Exklusivitet
undertrycker och förhindrar inte promiskuitet mer än promiskuitet undertrycker
och förhindrar exklusivitet. En moral är auktoritär när den inte bara pålagts utifrån, utan även påtvingats med våld, tvång, skrämsel eller hot om vedergällning.
Invärtes genererad moral är inte auktoritär, och det är ej heller moral som härletts
eller pålagts utifrån när den är baserad på konformism gentemot sociala normer
och det exempel andra föregår med, antingen det är positivt och upplyftande eller
negativt och fördärvligt.
En auktoritär politisk eller social ordning kan vidmakthålla sexuell promiskuitet och fördöma renhet som en form av mental ohälsa eller moraliskt avvikande
beteende (såsom i Huxleys Du sköna nya värld eller diverse onaturliga revolutionära ideologier), eller främja exklusivitet och motarbeta promiskuitet. Dess ståndpunkt kommer att vara beroende av huruvida dess mål är att atomisera, bryta ner
och förgöra det samhälle den kontrollerar genom moralisk och känslomässig
degeneration och tillbakagång och därigenom skapa en svag och servil befolkning
som aldrig kommer att hota dess auktoritet, eller huruvida dess syfte är att bygga
upp och stärka samhället, till och med till priset av att uppmuntra individuell
integritet och aktning och utveckla band av lojalitet, inspiration och beskydd som
kommer att konkurrera med den lojalitet den själv erhåller och kanske ytterst
trotsa dess kontroll. Om de auktoritära härskarna är av samma ras som den de
kontrollerar, och är lojala gentemot sin ras intressen och önskar se den stark och
frisk, kommer de att vara benägna att främja familjens stabilitet och sexuell exklusivitet. Om de är av en ras skild från den befolkning de regerar över – och
eftersträvar dess förfall, försämring, degeneration och sammanbrott – kommer de
att vara benägna att främja sexuell promiskuitet, social atomisering och alienation.
De element i ett samhälle, antingen det är auktoritärt eller liberalt, som försöker bevara, stärka, upphöja eller försvara en ras, ett samhälle eller en civilisation,
kommer – som huvudregel – att vara benägna att främja och uppmuntra sexuell
exklusivitet eller dygd, samt allt annat som är rasligt sunt och hälsosamt, och
samtidigt fördöma de osunda värderingar och beteenden som leder till sexuell
promiskuitet. De element, antingen de är auktoritära eller frihetsivrande, som
önskar riva ned, försvaga, underminera, förminska, förnedra, förringa eller förinta
en ras, ett samhälle eller en civilisation, kommer, som huvudregel, att vara benäg-
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na att främja och uppmuntra sexuell promiskuitet, sänkta normer för sexuellt
beteende, homosexualitet, destabilisering och alienation av familjen och det sociala livet, urholkningen av banden av lojalitet, inspiration och beskydd, samt allt
annat som är rasligt osunt och ohälsosamt, samtidigt som de angriper de sunda
värderingar och beteenden som vidmakthåller sexuell dygd. Båda elementen
erkänner sexuell exklusivitet som den främsta inspirationskällan för stabilitet,
lojalitet, beskydd och bevarande, och sexuell promiskuitet som exklusivitetens
förgörare, som förorsakar social atomisering, upplösning och alienation.2
Den rådande mångrasliga och pluralistiska omgivningen i de forna nordliga
hemländerna är förmodligen mer öppet fientlig och kritisk mot sexuell exklusivitet och idealism, och befrämjande av sexuell promiskuitet, än någon annan i vilken nordfolken existerat tidigare. Under vissa tidigare epoker kan viktiga element
ha hyllat dygden mer i dess överträdande än i dess efterlevnad, men de hyllade
den åtminstone i ord om inte alltid i handling, och dess ställning som det etiska
idealet bestreds inte på allvar. I den nu rådande omgivningen angrips den sexuella
idealismen intensivt, till och med i familjeorienterade publikationer, som varandes
en mentalt osund form av förtryck och frustration, medan sexuellt ”experimenterande” – en eufemism för promiskuitet (då den är avskild från känslomässigt och
andligt djup och åtagande) – uppmuntras som naturligt och hälsosamt. Trenden är
så genomgripande att den i många fall måste representera ett avsiktligt försök att
övertyga befolkningen, i synnerhet de unga, om att sexuell idealism, dygd, exklusivitet och renhet i praktiken inte existerar, och att sexuellt lättsinne och tolerans
är den nya universella preferensen och det nya idealet, med följdriktig (och man
får förmoda avsedd) försvagande verkan på graden av inspiration, lojalitet och
beskydd, som är beroende av – och existerar i direkt proportion till – den upplevda graden av dygd.
De rapporter, opinionsmätningar och undersökningar som kartlägger den sexuella idealismens och exklusivitetens tillbakagång skapar förmodligen en uppfattning som är mer självuppfyllande än riktig, egennyttig i sina bedyranden för dem
som eftersträvar den sexuella idealismens utplåning eller rättfärdigande för sina
egna allt annat än hedervärda värderingar eller beteenden. Det är sannolikt att
rapporter om dygdens död är förhastade och kraftigt överdrivna. Ändå kan det inte
råda något större tvivel om att den negativa konformismens makt och inflytande
2

På grund av dessa två elements oerhört skilda sexuella värderingar och mål, har försök att mis skreditera en ledarpersons anseende och underminera stödet för honom på grundval av äktenskapsbrott eller omoral endast verkan på de element som värdesätter sexualmoral. Följaktligen är det
bara de ledarpersoner som är beroende av dessa element för en betydande del av sitt stöd, som är
sårbara för sådana försök. Ledarpersoner som främst stöds av de element som söker försvaga
sexualmoralen, och därigenom rasen och civilisationen, kan finna att deras stöd till och med ökar
och förstärks av sådana anklagelser, och är – i själva verket – osårbara inför dem.
Kulturantropologin har ofta nyttjats som ett redskap av antinordeuropeiska element för att angripa
och underminera nordliga intressen och värderingar, från prometeusk ekonomi till sexuell idealism. Sedan 1920-talet, då Franz Boas, en ashkenazisk jude av armenid rastyp, skickade sin lärjunge Margaret Mead till Samoa för att rapportera om de lokala infödingarnas sociala och sexuella
vanor – en rapport som, precis som väntat, kritiserade sexuell exklusivitet och idealism och kom
att påverka flera generationer av collegeelever – har kulturantropologin ofta varit föga mer än en
kvasivetenskaplig förfining av Rosseaus fantasier om den ”ädle vilden”, dock med motivet att
främja blandrasism lagt till föreställningen att nordfolken bör anamma främmande rasers värderingar och vanor.
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aldrig någonsin varit så dominant, varför detta mycket väl skulle kunna vara
dygdens mörkaste tid. Men för dem vars moral är invärtes utvecklad, oberoende
av yttre inflytande eller påtryckningar, och för dem som vårdar de kvaliteter och
känslor, de värderingar och den inspiration, som endast dygden kan tillhandahålla,
framhärdar den fortfarande som deras etiska ideal. Det är en tid då de kan slå ut i
full blom.
Försöket att göra sexuell promiskuitet till det nya etiska idealet, liksom försöket att främja de grovas och de atavistiskas estetiska värde, är beroende av intensiv yttre indoktrinering för sitt stöd då det strider mot den naturliga visdomens
inneboende förståelse och kunskap, som intuitivt erkänner och värdesätter dygdens och skönhetens naturliga rikedom. Endast de mest onaturliga och evolutionärt defekta är fullkomligt berövade på detta intuitiva erkännande. Således blir
försöket att svärta ner de änglalika estetiska och etiska idealen en ömsesidigt
förstärkt sammansvärjning av lögner som delas av alla som hoppas vinna anseende, status, värde eller ställning genom dess onaturliga och orealistiska anspråk och
påståenden.
Trots all ansträngning och indoktrinering i motsatt riktning, sänker dock sexuell promiskuitet eller otuktighet inspirationsvärdet hos dess utövare, liksom den
aktning, heder och vördnad med vilken de betraktas, inför alla potentiella partners
som fortfarande har kvar något mått av naturlig visdom eller sensibilitet. Deras
brist på sexuell exklusivitet gör dem oförmögna att totalt sammansmälta till enighet med sin partner, samt således utan värde för dem som söker uppnå det yttersta
sexuella förhållandet av väsendets totala förening. Det tvivelaktiga värdet av den
erfarenhet som erhålls genom känslolösa och ytliga, eller åtminstone mindre än
totala, och flyktiga förhållanden – en erfarenhet sprungen ur svaghet och brist på
värderingar, heder, självkontroll och självaktning, eller ur en kortsiktig mentalitet
– kan inte ersätta den exklusivitet som gått förlorad, ej heller den sexuella idealism och inspiration som den senare hade kunnat tillhandahålla. Ej heller kan
promiskuitet göra sanningsenligt anspråk på att göra sina utövare intressantare, ty
viljestyrka, heder, självaktning, självkontroll, eftertänksamhet, högt ställda krav
och en långsiktig mentalitet är intressantare till sin natur än svaghet, tanklöshet,
lågt ställda krav och en kortsiktig mentalitet, med undantag för dem som är besatta av det patologiska. Om deras tidigare förhållanden hade varit intressanta
hade de bestått. Att de inte gjort det vittnar om ointresse snarare än intresse, och
ointresse kan inte uppnå sammanslagning till enighet, ingjuta vördnad eller inspirera till beskyddet av en ras och dess levnadsöde. De grövre sammansattas subjektivism förser dem med andra motivationskällor i den evolutionära kampen, och
den inspiration sexuell idealism tillhandahåller är av ringa värde för deras mindre
sensibla natur, men om de fint sammansatta berövas sådan inspiration blir de
demoraliserade och modfällda, deras andliga styrkas källa avlägsnas, och de kan
till och med förlora viljan att leva.
De fint sammansatta och sensibla, urskiljande och selektiva, vördnadsfulla och
exklusiva, har annorlunda sexuella värderingar, attityder, mål, prioriteringar,
önskningar och ideal än de grovt sammansatta och känslolösa, ytliga och fördärvade, vanvördiga och promiskuösa. De fint sammansatta söker en partner som
delar deras särdrag och värderingar, och ett förhållande som kommer att upphöja
och fullborda deras existens. Både de fint och de grovt sammansatta söker part-
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ners som kommer att tillfredsställa de olika mål de eftersträvar av förhållandet. De
förstnämnda eftersträvar en evig partner med de fint sammansatta kvaliteter som
kompletterar deras egna och inspirerar vördnad, heder och idealism. De senare
eftersträvar en partner med ”avspänd” moral och dito krav, som kommer att erbjuda tillfällig upphetsning och förnöjelse i ett flyktigt, övergående och andligt
och känslomässigt ytligt och anspråkslöst förhållande. Om och när de ledsnar på
denna enformiga aktivitet och vill ha en partner med vilken de kan dela sitt liv,
söker de en som är tolerant och frigjord, med låga värderingar och krav, och som
kommer att acceptera dem för vad de är utan krav på idealistisk inspiration eller
vördnad, för annars kommer de att leva på en lögn.
Sexuell njutning ovan nivån för strikt fysisk förnimmelse utgör uppfyllelsen,
tillfredsställelsen och fullbordandet av sexuell åtrå, och sexuell åtrå ovan nivån för
den strikt fysiska driften är synonym med sexuell inspiration, det psykologiska,
känslomässiga, andliga, idealistiska och estetiska innehållet eller stimulansen i det
sexuella förhållande som är unikt för högre liv, till skillnad från den fysiska drift
och de fysiska förnimmelser som i varierande grad delas med de mindre upphöjda
och mindre medvetna livsformerna. Ju högre och finare sammansatt, ju mer sensibel och medveten en individ är, desto viktigare är den roll den sexuella inspirationens – den etiska och estetiska idealismens – psykologiska, känslomässiga och
andliga faktorer spelar för att bestämma sexuell åtrå och njutning, medan fysiska
förnimmelser blir beroende av partnerns estetiska särdrag, kvaliteter och sammansättning. Ju grövre sammansatt och känslolösare en person är, desto mindre betydelsefulla blir psykologiska faktorer – utöver de perversa – och desto mindre
sensibla och urskiljande är de gentemot sin partners estetiska kvaliteter, egenskaper och sammansättning, medan strikt fysisk stimulans eller förnimmelse, avskild
från det estetiska och de fysiska tekniker – antingen specialiserade eller generella
– som tillhandahåller den, tenderar att inta en viktigare roll i bestämmandet av
sexuell njutning. När den sexuella idealismens och inspirationens känslomässiga,
andliga, etiska och estetiska faktorer är betydelsefulla för en persons upplevelse
av sexuell njutning, kommer han att vara benägen att eftersträva ett exklusivt och
bestående förhållande – väsendets totala enighet och enhet – med sin partner och
för evigt förena och sammangjuta deras existens i deras barn och ättlingar. Detta
är det slags sexuell tillfredsställelse som idealisten söker. Allt annat saknar djup
och varaktigt syfte eller mening.
Utomäktenskaplig sexuell aktivitet reducerar den inspiration och vördnad som
den sexuella idealismen tillhandahåller, och förlusten av inspiration omvandlas till
en förlust av beskydd. Varje försvagning av inspirationsvärdet hos kvinnorna av
en ras, antingen den är etisk eller estetisk, har en nedslående och modfällande
verkan på det beskydd männen tillhandahåller rasen. Inspirationens försvagning
resulterar i en proportionell försvagning av raslig ande och kampvilja. Den sexuella aktivitet som försvagar inspirationsvärdet hos kvinnorna av en ras kan beskrivas som ett fördärvande, fråntagande eller berövande av dem på deras andliga och
inspirerande tillgångar eller innehåll, och en andlig utarmning av både dem och
deras ras genom förlusten av den inspiration de skulle ha kunnat erbjuda. De män
som bedriver otukt med kvinnor av sin ras för att tillfredsställa sin flyktiga åtrå
skadar sin ras genom att försvaga och fördärva den glädje, vördnad, etiska före-
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bild och inspiration som sådana kvinnor kommer att kunna erbjuda sina familjer,
män, barn och folkfränder.
Otukt har en snöbollseffekt, då den både underminerar och överväldigar rasens
beskyddande förmåga, ersätter beskyddare med otuktsmän och sår misstro mot
dygden, så att den hävdvunna presumtionen om dygd ersätts av en nedslående
presumtion om otuktighet, tills den vördnad, den heder och det beskydd som
beviljats kvinnorna av rasen – och den vördnad, den heder och det beskydd som
tillhandahållits rasen som helhet – blivit så berövad på inspiration att den blivit för
svag för att erbjuda ett effektivt försvar mot antingen inre eller yttre kränkningar.3
För den raslige empaten – som bryr sig om och älskar sin ras och upplever dess
skada och försvagning som sin egen, som betraktar kvinnorna av sin sort med
vördnad och heder och söker beskydda dem – identifieras den sexuella idealismens försvagning och dess följdriktiga verkan på raslig inspiration och försvar,
som en evolutionär avväpning. Detta är ett skäl till särskild oro i ett mångrasligt
samhälle, där rasen är blottställd och utsatt för främmande rasers kränkningar och
behovet av beskydd är större i motsvarande grad. Separationen av den nordlige
mannen från hans beskyddande funktion – förorsakad av beskyddets och den
sexuella idealismens underkastelse av åtlöje och censur, och uppmuntrandet av en
attityd av vanvördigt beteende gentemot kvinnorna av hans ras – har medgivit den
faktiska elimineringen av barriärerna mot blandrasliga sexuella förhållanden.
För den raslige empaten är sex en okränkbar handling, källan till framtida generationer och evigt liv för rasen, och grunden till raslig hälsa, rasligt välbefinnande och integritet. Den sexuella exklusiviteten och dygden hos kvinnorna av
hans ras betraktas som helig, som den helgedom vid vilken rasen och Skapelsens
orsak – den Kraft som skapade den – äras och tjänas. Blandrasliga sexhandlingar
– kränkningen av en ras sexuella exklusivitet och integritet, av dess möjligheter
till fortplantning, bevarande och fortsättande – är mer än en handling av otukt; det
är en handling av vanhelgande och besudling som fråntar sexualiteten dess helgade natur, avleder det från ett helgat till ett vanvördigt syfte, fördärvar och förorenar rasens existens i dess källa, i och med att det som var rent besudlas. De kvinnor som frivilligt låter sig själva skändas lider fullständig brist på inspirationsvär3

Underhållningsindustrin överträffar alla andra element inom media i sin förmåga att påverka
varseblivningen av sexuellt uppförande, normer och värderingar. Under icke-nordliga (främst
armenida) elements dominans har den utnyttjats för att underminera nordligt sexuellt beteende och
etik, och därigenom reducera den grad av nödvändig inspiration som tillhandahålls för rasens eget
beskydd. Attraktiva nordliga kvinnor porträtteras som sexuellt promiskuösa, i synnerhet med män
av andra raser, varigenom den både överser med och uppmuntrar sådant beteende genom att
representera det som utbrett, samt berövar nordliga män deras styrkas inspirationskälla. Med
sådana metoder spelar underhållningsindustrin en betydande roll i främjandet av blandrasliga
sexuella handlingar och skändandet av nordfolkens eteriska och änglalika ideal genom förening
med det grova och det atavistiska. Placeringen av en ultranordisk kvinna som äger änglalik skönhet sida vid sida med en icke-nordlig man – med undermeningen, antingen den är subtil eller
uppenbar, att de är sexualpartners – har blivit en allt vanligare ingrediens i blandrasistiska spelfilmer i alla genrer. Avsikten är att skapa den förvrängda övertygelsen eller missuppfattningen att
sådana förhållanden är normala, naturliga och acceptabla, borde förväntas vara något självklart,
och inte är anledning till varken oro, invändningar, vrede eller motstånd. De skådespelerskor som
uppträder i sådana roller tjänar givetvis det för den egna sorten självförgörande och skapelseupplösande målet av nordisk raslig död – förintelsen av allt de förkroppsligar och representerar och av
allt de symboliserar – precis som deras icke-nordliga arbetsgivare avsett.
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de. De utarmar sin ras genom sin destruktiva försvagning av dess heder och självaktning i samma stund som de förnedrar sig själva och förråder det hopp och syfte
för vilket de skapats.
Sexuell idealism och exklusivitet skapar en urskiljande och selektiv omgivning
som verkar hämmande på avvikande, osund eller ohälsosam sexuell aktivitet. En
sådan omgivning tenderar att vara restriktiv och ogynnsam gentemot vanavel –
eller rasblandning – genom den blotta vördnad, värdighet och betydelse med
vilken den kringgärdar och beskyddar det sexuella förhållandet och erkänner det
som det medel med vilket nytt liv tillhörande rasen kommer till världen – de rena
döttrarna för att inspirera och låta den bestå, och de tappra sönerna för att bevara
och beskydda den. De element som främjar blandrasism riktar därför sina ansträngningar mot försvagningen, den effektiva undermineringen, av sexuell idealism och exklusivitet och dess ersättande med sexuell promiskuitet.
Den osunda och ohälsosamma omgivning eller dylika moraliska klimat som
skapas av promiskuitet – med dess avslappnade sexualvanor, beteenden och värderingar – kännetecknas av lägre beteendenormer, sänkta nivåer av urskiljning
och selektivitet, försvagade och ineffektiva nivåer av beskydd och motstånd,
sammanbrott och atomisering av lojaliteter och förhållanden mellan personer,
psykologisk desorientering och en släpphänt tolerans av avvikande beteende, ur
vars perspektiv sex betraktas som en flyktig fysisk funktion som skänker fysisk
njutning utan känslomässigt eller andligt innehåll eller helgat syfte. En sådan
omgivning tenderar åt att möjliggöra rasblandning – och andra former av osunt,
olovligt, perverst och destruktivt sexuellt beteende – eller är åtminstone oförmögen att effektivt motstå den. Således får de grova och atavistiska onaturlig och
kontraevolutionär tillgång till de förfinade och änglalika – Skapelsens höjdpunkt
som väcker deras intensiva åtrå – och tillfredsställer sin åtrå genom att förgöra det
som de aldrig skulle kunna skapa.4
Många av Guds mest förfinade, värdefulla och dyrbara skapelser – det hopp
och syfte som inspirerat eoner av evolutionärt arbete och evolutionär ansträngning
– har och håller på att försvagas, förnedras, fördärvas, berövas, vanhelgas och
förgöras av sexuell omoral och avvikande beteende, med rasblandning som den
mest totala formen av kränkning och förgörelse. Många fler kommer att gå samma
öde till mötes om de inte räddas av en moralisk och andlig revolution av raslig
pånyttfödelse och nydaning. Denna fysiska och andliga slakt av vår ras och av
Skapelsens kropp och själ som breder ut sig omkring oss har redan slukat många
av våra högst värderade personliga hopp och drömmar i och med att vår ras håller
på att förtäras levande, medlem för medlem, i avsaknad av den moraliska beväpningen och viljan att skydda sig själv.
4

Det ohälsosamma moraliska klimat som skapas av promiskuitet medför även en gynnsam tillvaro
för våldtäktsmän. De promiskuösas livsstil, med flyktiga och åtskilliga sexuella förhållanden utan
känslomässigt innehåll, ansvar eller åtagande (i själva verket ofta anonyma) – en livsstil utövad till
och med av mediaprogrammens förment ”positiva” förebilder – är i grund och botten våldtäktsmannens, med den enda distinktionen beträffande det ömsesidiga samtycket. Detta är en distinktion som domstolar, likväl som våldtäktsmän, finner allt svårare att göra i och med att det promiskuösa samhället ersätter de jure-presumtionen om kyskhet med en de facto-presumtion om uppmuntran. En sådan presumtion skyddar och uppmuntrar våldtäkt genom att avskräcka dess offer
från att anmäla det.
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Sex är av yttersta betydelse. Det är en alstrande skapelsehandling, medlet för
vår odödlighet, för fortsättandet av vårt liv och vår ras in i evigheten, förbunden
och förenad till ett med vår partner och vår avkommas partners för alltid. Det
borde därför betraktas som en helgad inrättning, ett Skapelsens sakrament, en
helgad överenskommelse med Livskraften och ett heligt partnerskap med Gud i
Hans ansträngning att växa, fortskrida, avancera och uppstiga mot sitt slutmål och
syfte. Ingen större skada kan åsamkas Skapelsen än att bryta eller kränka detta
heliga förtroende eller avtal genom sexuellt vanhelgande. En sådan handling är ett
förräderi mot livet självt, dödandet av ens ras och den del av Livskraften som
residerar inom den.
Det är sant att dygd och heder är belöning i sig själva, men de är även belöning
för oss själva, för vår partner, våra barn, våra ättlingar, vår ras och vår Skapare.
Den inspiration, glädje, vördnad, uppskattning och kärlek de skänker berikar vår
sorts hela liv och väsen, var de än befinner sig, varit eller kommer att vara, spridda över rummet och tiden. Det exempel vi föregår med, och den avbild av oss
själva som vi överlämnar till våra ättlingar, påverkar och formar deras uppfattning
av sig själva. Deras efterliknande av oss kommer att göra vårt uttalade levnadsöde
att råda över stjärnorna till en självuppfyllande profetia.
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Kapitel VI

Evolutionärt ansvar

O

M NORDFOLKEN ska kunna bege sig till stjärnorna, uppnå ett storslaget
levnadsöde och fullborda skälet för sin existens, måste de först – under
loppet av många generationer – utveckla de egenskaper och kvaliteter,
styrkor och förmågor, som kommer att göra en sådan prestationsnivå möjlig, och
som finns inneboende i deras potential. Den episka bedriften av herravälde över
det fysiska universum, det yttersta kosmiska levnadsödet, kommer endast att
uppnås när det yttersta evolutionära levnadsödet, herraväldet över och fullbordandet av livets potential, också fullbordats. De två levnadsödena kan bara uppnås
tillsammans, förenade till ett levnadsöde, och varje rörelse i riktning mot det ena
måste ovillkorligen åtföljas av en rörelse mot det andra. Nordfolkens naturliga
rikedom – deras intelligens, långsiktiga mentalitet, fint sammansatta sensibilitet,
objektivitet, upphöjda ande och skönhet, allt som de har potentialen att vara, kan
vara och ämnades att vara – måste vårdas, förfinas, beskyddas, omsorgsfullt utvecklas och förstärkas av varje generation under klättringen uppför evolutionens
nästan oändliga steg mot deras fullständiga förverkligande, det storartade och
upphöjda väsen som våra ättlingar kan och bör vara om vi ska kunna färdas i
riktning mot stjärnorna och vårt yttersta levnadsöde.
Fullbordandet av det yttersta evolutionära levnadsödet är varje nordlig generations ansvar och livsuppgift. Omedveten evolution har klättrat så högt som den
kan nå, och erfar tilltagande svårighet med att upprätthålla sin rådande nivå under
blandrasismens och de dysgeniska fortplantningsmönstrenas tilltagande degenerativa inverkan. Om evolutionen (i själva verket Skapelsen) ska kunna resa sig
ovan och bortom sin nuvarande nivå kommer den att fordra vårt medvetna bistånd.
Medveten evolution är avsiktlig, genomtänkt, sensibel, uppmärksam och intelligent evolution, grundad på en kännedom om livets och dess skapelses dynamiska processer, och vägledd mot fullbordandet av rasens värderingar och ideal samt
förverkligandet av dess medfödda potential. Den är det aktiva utövandet och
praktiserandet av en evolutionärt ansvarsfull etik eller moral, överensstämmande
med Skapelsens etik och den objektiva, materiella och biologiska evolutionära
verklighetens fakta, av en ras som söker främja sin gradvisa förbättring under
loppet av efterföljande generationer och slutligen uppnå det totala fullbordandet
av sina ypperligaste egenskaper och kvaliteter. För att vara verkligt och konsekvent effektiv i sitt långsiktiga syfte måste en sådan etikkod vara en del, eller bli
en del, av rasens och dess sociala, kulturella och religiösa institutioners inre naturliga lagar, deras värderingar, moral, beteendenormer eller folkskick, djupt och
fast förankrade i rasens existentiella medvetenhet, så att den kommer att utövas
som en allmän sedvänja och visdom, och hävdas eller stödjas av den positiva
konformismens inflytande bland de element som är beroende av yttre vägledning.
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Evolutionärt ansvar skulle uppmuntra eugeniska bruk (de bruk som bidrar till
genetisk förbättring) genom den utbredda expansionen och förvärvet av biologisk
och evolutionär utbildning, kunskap och upplysning, genom det resulterande
medvetna erkännandet och godtagandet av det faktum att vår sorts evolutionära
utveckling bestäms av våra värderingar, beslut och handlingar, och därför är vårt
ansvar, och genom förlänandet av social beundran och uppskattning åt moraliskt
ansvarsfullt beteende. Samma förhöjda nivå av genetisk kunskap och medvetenhet
skulle, i förening med den sociala censurens och ogillandets hämmande inflytande, tendera att motverka evolutionärt oansvariga handlingar och de bruk (kallade
dysgeniska) som bidrar till genetisk tillbakagång och degeneration. I de allra flesta
fall skulle bruket av evolutionärt ansvar överensstämma med den långsiktiga
individuella egennyttan, till och med när den är onaturligt skild från intressena hos
rasen som helhet, och skulle alltid ligga i jagets främsta intressen betraktat ut det
naturliga och riktiga sammanhanget av dess egen sorts intressen.
Utöver frågor om större avvikande beteende – såsom incest – som redan täcks
av den politiska och juridiska strukturen, bör inte bruket av evolutionärt ansvar
vara föremål för politisk eller juridisk påverkan eller inblandning med det resulterande hotet om statligt tvång eller förtryck. Evolutionen är en alldeles för viktig
fråga för att utsättas för den risk för missbruk, godtycklighet eller katastrofala
misstag som finns inneboende i statsmaktens kontroll eller ledning. Den bör alltid
förbli en aktivitet baserad på frivilligt deltagande och åtnjuta det beredvilliga
stödet, samarbetet och engagemanget från en ansvarsfull befolkning. Den är en
fråga som är av högsta moraliska – och följaktligen religiösa – betydelse, som
endast borde vara föremål för naturlig visdom och Skapelsens etik, samma standard som borde styra religionen själv.
Dysgenik är inte den enda formen av evolutionär oansvarighet. Den är blott
den slutgiltiga formen, den fysiska handlingen av biologisk degeneration eller
tillbakagång – antingen den sker inom eller mellan raser – som möjliggjorts av
tidigare mentala handlingar, aktiva eller passiva, av evolutionär oansvarighet.
Undvikande av objektiv evolutionär realitet, av den yttersta etikens frågor och
spörsmål och naturliga fakta, vidhållandet av falska och ytterst destruktiva övertygelser och ideologier – världsliga eller religiösa – och stödet för skapelseupplösande handlingsprogram som främjas av sådana felaktiga existentiella åskådningar, hör till de mentala former av evolutionär oansvarighet och omoral som medger
den slutgiltiga förgörelsen av allt som Skapelsen format.
Eugenik är inte den enda formen av evolutionärt ansvar, men den är det slutresultat och mål förutan vilket de övriga formerna – alla ansträngningar att skapa
och underhålla en rasligt frisk, sund och trygg omgivning för familjer och barn –
skulle vara för intet. Eugenikens hjärta, den rasgenetiska förbättringens och uppåtledande evolutionens hjärta, är förmågan och viljan hos de element som äger
den högsta och finaste genetiska kvaliteten bland befolkningen att frambringa
talrik avkomma och skapa den barnrikedom som ska säkerställa deras åtråvärda
särdrags och egenskapers tilltagande rikedom. Ett samhälle som praktiserar det
evolutionära ansvarets värderingar skulle gynna uppkomsten av ett klimat som
skulle främja och bistå dess finaste element – de intelligentaste, vackraste, finast
sammansatta och mest empatiska – i att bilda varaktiga familjer, skaffa många
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barn och uppfostra dem väl, samt främja rasens utökning i både kvantitet och
kvalitet.
Tvärt emot allmän uppfattning är differentiell eugenisk fertilitet – kombinationen av ett högt födelsetal bland de mest högkvalitativa elementen med ett lågt
födelsetal bland de mest lågkvalitativa elementen – inte nödvändigt för arvshygienen. Förutsatt att de finare elementens födelsetal är sunt, kommer inte ett högt
födelsetal bland de lägre eller grövre elementen att i sig självt förhindra evolutionärt framåtskridande om det åtföljs av klassgränsbevarande parbildningsbeteenden som inte uppmuntrar korsning mellan de två grupperna, och i praktiken delar
upp rasen i divergerande högre och lägre evolutionära typer. Att undvika sådan
divergens, upprätthålla raslig enhet och samtidigt fortsätta att åtnjuta fördelarna av
eugeniska bruk, skulle emellertid fordra att de högre elementens födelsetal överstiger de genetiskt grövre elementens, så att den uppåtledande trenden kan komma
att bromsas, men inte stoppas eller kastas om, av deras förening. Det evolutionära
ansvarets sociala och religiösa värderingar och etik skulle tjäna funktionen att
uppmuntra det högsta möjliga födelsetalet bland de finaste elementen och samtidigt inte uppmuntra de genetiskt grövre elementen till att skaffa fler barn än de
behöver för att uppfylla sina personliga behov och önskningar.
En fint sammansatt ras eugeniska bruk bör baseras på moralisk övertygning
och upplysning, inte yttre tvång, skrämsel eller bestraffning. Om evolutionärt
ansvar blir en del av rasens naturliga folkskick kommer de få som eventuellt inte
samarbetar frivilligt och samtycker till dess mål inte att i någon betydande utsträckning påverka den uppåtledande trend som skapats av den stora majoriteten
som gör det. De stränga och ofrivilliga åtgärder som alltid utgör en fara vid statlig
inblandning skulle inte behövas i ett samhälle genomsyrat av det evolutionära
ansvarets etos eller sunda ande, ej heller skulle de vara önskvärda, då de bara
skulle tendera att ha en förgrovande, desensibiliserande och modfällande verkan
på rasens moral, självuppfattning och självaktning. Avlägsnandet av regeringsmaktens aktiva dysgeniska roll – såsom manifesteras i en evolutionärt ansvarslös
socialvårdspolitik som uppmuntrar ett onaturligt högt födelsetal bland de lägsta
elementen medan de högsta elementens fortplantning motverkas – skulle vara den
enda reformen att eftersträva i den politiska sfären.
Bruket av surrogatföräldrar, spermabanker och artificiell inseminering i eugeniska syften bör också betraktas som icke önskvärt utom i specialfall. Förslag som
förespråkar sådana åtgärder tenderar att förbise familjens vitala och betydelsefulla
roll, och de intima organiska band som existerar mellan ett barn och dess föräldrar, i skapandet av en sund och hälsosam miljö för andlig, känslomässig och
mental uppväxt och utveckling. Familjen är den kärna kring vilken eugeniken bör
centreras och den grund på vilken evolutionärt ansvar bör byggas, och det skulle
vara ohälsosamt och desorienterande att skilja barnet från den. Familjen och dess
vitala roll bör stärkas, inte försvagas. Alla eugeniska ansträngningar bör koncentreras, kanaliseras, vägledas och utföras genom familjen som verktyg för rasligt
bevarande, vidmakthållande och fortsättande, för att på så sätt överföra rasens
kulturella och andliga arv och värderingar, likväl som dess gener, till nästa generation. Varje försök att förbigå familjen, att verka kring den eller utanför den, vid
frambringandet eller uppfostrandet av ett barn, från surrogatföräldrar till daghem,
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bör undvikas och minimeras i största möjliga utsträckning och betraktas med
yttersta försiktighet.
Nordfolkens rådande födelsetal är katastrofalt lågt, långt under ersättningsnivån, som om de försökte försvaga eller avsluta sin existens genom icke-skapande.
Förenta staternas nordiska befolkning åtnjöt en kortvarig ”babyboom” under de
två årtionden som följde efter andra världskriget med början år 1946, kulmen
1957 och slut 1964. Detta var betecknande nog en period av stort självförtroende
och självsäkerhet bland den amerikanska nordiska befolkningen, då de var övertygade om att de åtnjöt en nästan obestridd global dominans och trodde att de
kunde fullborda vilken uppgift som helst, övervinna vilken knipa som helst, besegra varje fiende och möta varje utmaning med framgång, omedvetna om de
orsaker till förfall som redan höll på att underminera deras intressen inifrån. Denna höga rasliga moral och känsla av trygghet hade en högst uppmuntrande och
stimulerande verkan på deras födelsetal.
Ej mindre betecknande sammanföll minskningen i det amerikanska nordiska
födelsetalet med uppkomsten av den så kallade ”medborgarrättsrörelsen” och
befrämjandet av öppen blandrasism när deras öppna motstånd mot rasblandning
och beskyddet av deras rasliga integritet och intressen – som avväpnats moraliskt
genom deras accepterande av en etik med destruktiv inverkan på den egna sorten
– kollapsade, med följdriktig skadlig inverkan på deras moral och tro på den
rasliga framtiden. Den avtagande babyboomens sista år – 1964 – bevittnade även
antagandet av Civil Rights Act. Det följande året bevittnade katastrofala förändringar i immigrationslagarna, som kullkastade de pro-nordliga barriärer som rests
fyrtio år tidigare för att begränsa den icke-nordliga invasionen av landet, vilket
resulterade i en flodvåg av icke-nordlig invandring, en hastig minskning av den
nordeuropeiska befolkningsandelen och en påskyndad förvandling av innehållet.
De starka påtryckningarna för blandrasistisk lagstiftning innebar de nordeuropeiska rasliga elementens nederlag och undanträngande, deras förlust av kontroll
över det land de hade skapat och länge besuttit som sitt nya rasliga hemland, och
förlusten av deras framtid – deras levnadsöde – i ett så kallat ”storslaget samhälle”
som inte skulle tillåta dem att föra en separat existens. Således modfällda, moraliskt nedslagna och avskilda från sitt syfte, föll Amerikas nordiska födelsetal
drastiskt och slog följe med andra nordeuropeiska befolkningars dalande födelsetal som nu – med undantag av irländarna och polackerna – ligger konstant under
ersättningsnivån.
Födelsetalen hos de folk som befinner sig på den andra sidan i förhållande till
nordfolken på den hominida skalan – tredje världens rasliga horder både inom de
nordliga hemländerna och utanför – står i motsats till nordfolkens och är lika höga
som deras är lågt. (Afrikas befolkning ökade från 217 miljoner 1959 till 510
miljoner år 1984, och kommer enligt prognoserna att vara två miljarder år 2025.)
Det faktum att de höga icke-nordliga och låga nordliga födelsetalen delvis orsakats av en omfördelning av rikedom från de sistnämnda till de förstnämnda – där
de sistnämnda betalar höga skatter, som reducerar deras ekonomiska förmåga att
försörja barn, för att tillhandahålla de förstnämnda ekonomiskt bistånd och understödja deras födelsetal – lägger ytterligare en börda på deras situation. Förtrycket
eller undertryckandet – moraliskt, andligt, psykologiskt, fysiskt eller ekonomiskt
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– av en fint sammansatt ras indikeras bäst av dess födelsetal. Det samma gäller för
dess känsla av trygghet och framtidstro. Utifrån det här sättet att mäta är nordfolken den mest förtryckta och undertryckta rasen i världen – vars medlemmar är
förlamade av en överväldigande rädsla för vad framtiden bär i sitt sköte för dem
och deras barn – samtidigt som de icke-nordliga raserna tar över världen, inklusive de nordliga hemländerna. Ironiskt nog är det skrämmande, och av rädsla förorsakade, låga nordliga födelsetalet i sig självt vårt främsta skäl till fruktan, och har
blivit en självuppfyllande profetia om nordfolkens rasliga död i takt med att våra
mardrömmar tar sin hemska form omkring oss. Återställandet av ett sunt födelsetal, det enda hoppet om vår räddning, kan fordra en hälsosam fruktan för rädsla.
De demografiska effekterna av de senaste två årtiondenas låga nordliga födelsetal har varit jämförliga med ett ödesdigert och utdraget krig som fullständigt
förintat hälften av en hel generation – män och kvinnor – av den rasliga befolkningen innan de uppnått fertil ålder. Inte ens nordbornas fruktansvärda självslakt
under det här århundradets katastrofala inomrasliga frändesmassakrer (kallade
första och andra världskrigen) hade lika försvagande verkningar på den rasliga
huvuddelens kvantitet och kvalitet. Nordliga kvinnors relativa ovilja eller oförmåga att föda barn under senare år har varit mer rasligt nedbrytande och destruktivt
för nordfolken än någon tidigare katastrof förorsakad av hungersnöd, sjukdom
eller krig. Ändå ignorerar den antinordliga kulturen det sjunkande antalet nordliga
barn och visar omsorg endast för det ökande antalet icke-nordliga barns välbefinnande.
Barn är framtidens hopp, och vår barnrikedom är vår viktigaste tillgång och
intar högre prioritet än alla materiella överväganden utöver de som krävs för livets
uppehållande. Ett rasligt friskt och sunt samhälle är i sin struktur och sina värderingar utformat för att gynna och uppmuntra stora familjer med många högkvalitativa barn. Genom att tjäna fortplantning tjänar rasen sig själv, sin framtid och
Skapelse. Under mer okomplicerade tider fanns det en ekonomisk, såväl som
social, sporre att skaffa stora familjer med många barn. Det finns för närvarande
ett ekonomiskt, och allt mer socialt, hinder för att skaffa barn, och i ännu högre
grad många barn, bland de produktiva element som uppbär bördan av repressiv
beskattning och omfördelningspolitik. (Det finns givetvis fortfarande en ekonomisk sporre att skaffa många barn bland dem som utgör omfördelningens förmånstagare, en situation som deras höga födelsetal vittnar om att de exploaterat
hämningslöst.) I många fall är de ekonomiska hindren för nordeuropéer att skaffa
barn så starka att de liknar förbudslagar, och de saknar bokstavligen ekonomiska
medel för att uppfostra och försörja en familj. Ändå framkallar deras svåra situation ingen sympati från den antinordeuropeiska kulturen, som är okänslig för –
och struntar i – nordliga intressen.
Den rasliga omfördelningen av rikedom har utarmat nordfolken till den grad att
allt fler av deras kvinnor och potentiella mödrar tvingats söka anställning utanför
hemmet (av nöd, inte på grund av val – för att de är tvungna, inte för att de vill),
vilket framtvingar en nedtoning av deras moderliga och husliga roller, samt
motarbetar deras födelsetal. I takt med att inkomstens reella köpkraft har minskat
för den nordlige mannen – delvis som ett resultat av konkurrens från billigare
kvinnlig arbetskraft – har andelen nordliga familjer som klarar att livnära sig på
enbart faderns inkomst – och har råd att låta modern koncentrera sig på moderliga
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angelägenheter, befriad från bördan av yttre förpliktelser – krympt till en bråkdel
av vad den var före 1960, med resultatet att allt fler kvinnor är tvungna att tillhandahålla en yttre inkomstkälla, vilket ytterligare ökar arbetskraftsutbudet och sänker männens löner till följd av deras konkurrens, och därmed fordrar att ännu fler
kvinnor lämnar sina hem och barn i jakt på yttre anställning, vilket skapar en ond
cirkel som bara kan brytas av en omordning av moraliska, sociala, politiska och
ekonomiska prioriteringar till förmån för rasen och familjen.
En omordning av prioriteringar till förmån för rasliga intressen skulle hejda
omfördelningen av rikedom och arbetstillfällen till icke-nordbor och sätta punkt
för det bruk varmed nordeuropéer hindras från att komma i åtnjutande av den fulla
behållningen och frukterna av sitt arbete och tvingas att konkurrera med de lägre
lönerna hos icke-nordbor som anställts i industrier skapade av nordfolken. En
omordning av prioriteringar till förmån för familjen skulle erkänna att anställningen av kvinnor utanför hemmet oundvikligen reducerar deras födelsetal och minskar den grad av moderlig omvårdnad och vägledning som tillhandahålls de barn
de faktiskt har, och att en rasligt sund och välgörande ekonomi därför är en i
vilken kvinnor kan arbeta utanför hemmet om de önskar, men som en fråga om
preferenser snarare än ekonomiskt nödtvång. Det skulle då inte föreligga något
ekonomiskt eller finansiellt hinder för de kvinnor som föredrar att skapa barnrikedom snarare än att samla meningslösa materiella lyxartiklar. Dessa är skaparna av
den största och viktigaste av alla former av rikedom, förenade med en man av
deras ras vars särdrag är kompatibla med deras egna, nyskapandes sin ras i det nya
liv de frambringar, välsignandes sin ras, dess framtida generationer och den Kraft
som skapat dem. De är Livets hjältinnor.
Vårt osunda samhälles tilltagande desorientering från naturen och naturliga intressen har främjat en kulturell orientering i riktning mot män och kvinnor som är
separerade från familjens rätta sammanhang av fader och moder, mot ensamstående eller barnlösa par som bara står i relation till varandra som man och hustru i
en ofullständig familj. Den oförbätterliga ’singelns’ eller det avsiktligt barnlösa
parets livsstil – betecknande nog en livsstil med vilken homosexuella lätt kan
identifiera sig – framhävs, hyllas och glorifieras av underhållningsmedia, medan
positiva familjeorienterade program – som porträtterar en livsviktig och egentlig
livsstil, i jämförelse med vilken alla andra är meningslösa och ytliga – helt och
hållet försvunnit, förkastade av en kultur som förringar deras värderingar.
Politisk retorik och lagstiftning återspeglar allt mer denna onaturliga desorientering som skiljer män och kvinnor från familjens ramar. Ideologisk debatt och
reformförslag diskuterar frågor i termer av att gynna män och kvinnor som atomiserade individer – ensamstående eller ”ensamvargar” – separerade från sin plats i
familjestrukturen. Ett friskt samhälle bygger inte sin form eller sina institutioner
för att gynna barnlösa evolutionära återvändsgränder – antingen hos män eller hos
kvinnor – utan för att gynna familjer, samhällets fundamentala sammanhållande
strukturer som frambringar och uppfostrar barn, den kommande generationen, och
är källan till rasens totala framtida liv. Intressena för familjen – livsskaparen och
verktyget för livets fortsättande – och familjeförsörjarna borde ha företräde framför barnlösa individers intressen i varje konflikt mellan de två. Förändringar i
stadgeenliga lagar eller sociala värderingar som gynnar intressena hos män eller
kvinnor som sådana, antingen som individer eller som en grupp eller klass, sepa-
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rerade från sina rätta familjeroller och sammanhang på bekostnad av familjens
bästa intressen, är produkten av ett onaturligt och godtyckligt ideologiskt koncept
som atomiserar och upplöser den sociala strukturen. Sådana åtgärder tjänar som
en socialt splittrande kraft, som underminerar och försvagar familjen och river
upp den samhällsstruktur i vilken den utgör den fundamentala sammanbindande
kraften, vilket separerar män och kvinnor från deras naturliga och riktiga familjesammanhang och från varandra i och med att det är genom och inom familjen som
de och deras intressen är för evigt förenade och sammanfogade till ett.
Många av de anställningsförmåner som kvinnor som klass förvärvat – assisterade av politisk lagstiftning till svar på en påstridig och grov, osund och onaturlig,
ideologi som skapats och domineras av stridslystna icke-nordbor – har porträtterats som förvärvade på bekostnad av männen som en klass. Men dessa män var,
eller är eller kommer att vara eller skulle ha kunnat vara, familjeförsörjare i det
stora flertalet av fall. Det som tagits från dem togs från deras familjer. Vad de
förlorade gick deras familjer förlorat. Således har dessa förmenta förvärv i själva
verket gjorts på bekostnad av familjernas och familjestrukturens bästa intressen.
De har även gjorts på bekostnad av rasens bästa intressen (genom att pressa ner
födelsetalet), på de barns vars existens hindras och på bekostnad av de kvinnor
som stannar kvar i hemmet och betonar sin moderliga roll och skapandet av en
sund familjemiljö i enlighet med den nordliga civilisationens traditionellt feminina värderingar och ideal, men som betraktas som metafysiskt insignifikanta av
dem som främjar det rasligt osunda och ohälsosamma – och evolutionärt oansvariga – nya feminina idealet av den barnlösa förvärvsarbetande karriärskvinnan,
vars liv domineras av ytliga och ytterst meningslösa bekymmer och prioriteringar,
och som bekvämt tjänar den endimensionella materialismens och de antirasliga
ekonomiska faktorernas intressen. Att dessa förvärv blivit så flagrant porträtterade
som konkurrerandes mot männens intressen, och vunna på bekostnad av männens
intressen, avslöjar deras öppna och inneboende splittring. Deras inneboende destruktivitet och deras förespråkares kortsynthet (men kanske deras icke-nordliga
förespråkares långsiktiga och överlagda avsikt) avslöjar att de i själva verket stod i
strid mot familjernas främsta intressen.
Familjen och dess intressen är viktigare för rasen och Skapelsen – och borde
vara viktigare för kulturen och samhället om det är friskt – än mäns och kvinnors
gruppintressen. Vad som är bra för familjen är viktigare än vad som förmodas
vara bra för män eller kvinnor per se när de definieras som separata klasser i ett
sammanhang som avskiljer dem från deras naturliga och riktiga familjeroller.
(Den rådande kulturen verkar helt inriktad på att definiera män och kvinnor på
detta onaturliga sätt.) Familjens intressen är viktigare än ensamma individer utan
barn att försörja. Ändå vacklar familjen under tilltagande angrepp. Dess känslomässiga grund och andliga sammanbindande kraft försvagas av den sexuella
promiskuitetens upphöjelse till kulturell dominans och den sexuella exklusivitetens, idealismens, inspirationens och beskyddarviljans tillbakagång. Dess ekonomiska och sociala grund, ställning och syfte håller på att undermineras av politiska och sociala ideologier och sådan lagstiftning som främjar och gynnar klassintressena hos individer som avskiljts från sin rätta roll och syfte inom familjens
ramar på bekostnad av familjens intressen, och därvid pålägger familjen och
föräldraskapet svårigheter, bördor och hinder, atomiserar samhället i isolerade
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individer som separerats från sin riktiga livsskapande funktion, och upplöser den
struktur som håller samhället och rasen samman och ombesörjer dess fortsatta
existens.
Att samma element i allmänhet tenderar att stödja alla de olika angreppen på
familjens sunda existens vittnar om att de önskar avskaffa den och väcker frågan
om vad de tänker använda för att ersätta den som den enda ombesörjaren för
fortsatt liv. Om man förmodar att de vill att livet, och i synnerhet nordiskt liv, ska
fortsätta – ett antagande som är öppet för avsevärda tvivel eftersom samma element också tenderar att stödja alla de olika fenomen som logiskt bara kan leda till
nordfolkens icke-existens – vad för slags kärlekslös (i termer av exklusivitet och
känslomässigt åtagande) och ”kärleksfull” (i termer av promiskuitet) ”skön ny
värld” utan familjen är det de vill leda oss mot? De i huvudsak armenida judiska
kommunistrevolutionärer som övervakade Sovjetunionens bildande inkluderade
många radikaler som önskade ersätta familjen med en masskollektiv tillvaro i
vilken alla sexualpartners skulle delas gemensamt. En sådan struktur av sexuella
förhållanden, som skulle bannlysa alla lojaliteter mellan människor som skulle
kunna komma att konkurrera med eller förringa den totala lojaliteten gentemot
staten, är en del av den yttersta totalitarismens definition.
Familjen är rasens bålverk. De som önskar förgöra en ras genom att underminera den inifrån måste först förstöra familjens grund. De element som försvagar
familjen har tillhandahållit rikliga bevis för sin mångåriga önskan att förgöra
nordfolken. Detta förklarar i sig självt deras ansträngningar att förgöra familjen.
Så länge som familjen är stark kommer rasen att vara stark, kvantitativt och kvalitativt, och dess existens, och de kvinnor som är källan till både dess inspiration
och dess existens, kommer att försvaras. När familjen är svag är rasen svag och
försvarslös, ett lätt villebråd för dem som söker härska över den eller förgöra den.
En stark familj är central för evolutionärt ansvar. Rasen kan inte förbättras utan
den, kanske heller ej överleva i längden.
Ett lågt födelsetal har varit månget storslaget folks fall. Bland Roms patricier
genomgick familjens karaktär, kvinnornas rollprioriteringar och födelsetalet en
drastisk förändring mellan Cincinnatus och Neros eror, och kvinnornas misslyckande att frambringa tillräcklig avkomma omintetgjorde alla de potentiella rasliga
förmåner som vunnits under århundraden av framgång på slagfältet. Den rådande
dominanta attityden mot den moderliga rollen som inpräglats av kulturen – och
anammats av många nordliga kvinnor – står på ett ohälsosamt sätt närmare de
patriciska kvinnorna på Neros tid än Cincinnatus samtida. De kvinnor som hörde
till den tidigare eran födde de barn som byggde ett imperium, men som deras
dekadenta arvtagares misslyckande kom att rasera.
Från sin första början i den icke-nordligt dominerade radikala vänsterns ideologiska katakomber, var kvinnorörelsen högljutt fientlig mot moderskap och
havandeskap, beskrev det som en form av förtryck och träldom och svärtade ner
dem som uppfyllde sin moderliga roll som ”spädbarnsfabriker”. Rörelsen har
mognat i sin attityd gentemot havandeskap sedan dess, vilket varit nödvändigt för
dess jakt på bredare stöd, och därmed försvagat de ursprungliga radikalernas
doktriner och attityder, men placerar fortfarande moderskapet och ett sunt födelsetal utanför sin lista över prioriteringar. Dess anhängare förblir fixerade vid
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övertygelsen att ett yttre, anonymt, utbytbart och andligt och känslomässigt innehållslöst jobb eller dito karriär är mer uppfyllande, viktigt, givande och prestigefyllt än havandeskapets livsfortsättande aktivitet och det husliga arbetets kultiverande funktion, och föredrar illusionen av en till det yttre spännande men egentligen ytlig och oviktig extern syssla framför verkligheten i frambringandet av all
framtida existens avgörande innehåll.
Majoriteten arbetande kvinnor arbetar naturligtvis för att de behöver inkomsten, inte på grund av onaturliga ideologiska skäl, och skulle inte arbeta om de inte
fick betalt för det, och skulle i själva verket föredra att skaffa barn, utan lön, men
har inte råd att göra det. Att denna livsviktiga och naturliga preferens så ofta
motverkas av ekonomiska skäl – som begränsar den viktigaste av alla former av
rikedomsskapande och försvagar vår ras framtid – är en talande anklagelse mot
vårt rådande socioekonomiska tillstånd. Barnrikedom är i förening med naturlig
rikedom den värdefullaste av alla former av rikedom, och varje ekonomiskt system måste ytterst bedömas utifrån dess verkan på de finare elementens födelsetal
– de som rikligast begåvats med naturlig rikedom – som det sanna måttet på dess
tjänande av Skapelsens innehåll och syfte, snarare än utifrån dess anpassning efter
godtyckliga och konstlade dogmsystem som tjänar den yttre formen.
De kvinnor som förnekar och offrar sitt moderliga syfte, som vägrar att föda
barn av sin ras, förvägrar och offrar i själva verket sin ras rätt att fortsätta att
existera, och förnekar sin sort likväl som sig själva. De motsätter sig skapandet av
framtida generationer, och brister i sitt evolutionära moraliska ansvar gentemot
alla dem – gångna, nu levande och framtida, förfäder och potentiella ättlingar –
vars rätt att leva, existera eller för evigt fortsätta, de okänsligt och tanklöst förekommer. Slutligen förråder de orsaken till sin existens, Skapelsens avsikt och
syfte, den Kraft som skapade dem, vars ansträngningar de hindrar och förvränger
snarare än bistår. Den skada och försvagning de utsätter sin ras för genom sitt
passiva icke-handlande och sin barnlöshet överträffas bara av den aktiva skada
som förorsakas av dem som fortplantar sig med andra evolutionära enheter och
frambringar rasligt främmande barn snarare än sin egen sort. Det är bättre att inte
skapa något liv än att oriktigt frambringa en avvikelse och förvrängning av naturen vars blotta existens hotar och kränker Skapelsens ansträngningars integritet.
Att sådant icke-handlande och sådant handlande båda är den typiska produkten av
en synnerligen ytlig och grund mentalitet – som saknar djup beträffande naturlig
raslig empati, perspektiv och sensibilitet – gör föga för att mildra den skada de
förorsakar sin sort och Livskraften. Båda leder mot raslig död.
De nordliga kvinnornas moderliga förhoppningar och planer vilseleds även
av krafter utanför dem, såsom kulturella element som försöker omvandla dem till
avhumaniserade sexuella leksaker, ofullständiga väsen utan själ eller egna känslor, som kan utnyttjas och exploateras ansvarslöst för flyktig njutning för att sedan
överges, förbrukas och kasseras, vilket förspiller deras väsens alla övriga attribut
som nonchalerades som värdelösa för ett kortvarigt förhållande. Dessa element
befrämjar sex utan dygd eller heder, sex avskilt från långsiktigt syfte, mening eller
ansvar, avskilt från föräldraskap, barn och familjebildning. Detta är playboyens
och hans kvinnliga motsvarighets omogna mentalitet; moraliskt, känslomässigt
och psykologiskt hämmad och outvecklad, fortfarande ett barn vars avstannade
mentala utveckling bara leker med livet samtidigt som det undviker den fullvux-
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nes yttersta ansvar – deras ras fortbestånd, beskydd och framåtskridande. De
undviker sitt syfte och sin plikt och vägrar att bära sin andel av bördan, varvid de
tvingar dem som uppnått rollen som ansvarskännande vuxna att bära deras andel
av bördan utöver sin egen. Men den skada de åsamkar går bortom det goda de
misslyckas att åstadkomma. All skada de förorsakar kan inte avhjälpas, ej heller
kan alla sår läkas, av dem de förväntar sig ska städa upp i det kölvatten de lämnar
efter sig.
Antingen ensam eller parvis med en annan, försätter playboyens eller hans
kvinnliga motsvarighets självvalda barnlöshet och evolutionära oansvarighet dem
i andlig, kulturell, social och ekonomisk konkurrens med dem som tagit på sig den
fullvuxnes förpliktelser och bördor, som försörjer en familj med barn och tjänar
sin ras intressen och Skapelse. När de konkurrerar i den ekonomiska sfären med
en familjeförsörjare konkurrerar deras intressen med en hel familjs intressen – far,
mor och barn – och med intressena hos samhället eller rasen som hålls samman
och består genom familjesystemet, inte bara med en annan individs intressen. På
grund av deras brist på avkomma tenderar deras förmåga att leva bekvämt på en
mindre inkomst att sänka lönenivån, och tvingar familjeförsörjaren att acceptera
en lägre inkomst för att konkurrera och behålla sin anställning. Men den inkomst
som försörjer en permanent barnlös ensamstående eller ett barnlöst par kan inte
försörja en familj, eller tillhandahålla tillräckliga resurser åt dem som planerar att
bilda och försörja en familj, varvid familjeförsörjaren är tvungen att skaffa färre
barn, medan de som hade hoppats på att bilda familj kan komma att besluta att
förbli barnlösa och därigenom bidra till den nedåtledande spiralen av tilltagande
barnlöshet, sänkta löner för familjeförsörjare, mödrar som är tvungna att arbeta
utanför hemmet för att tillhandahålla ytterligare inkomst, samt ett reducerat födelsetal.
Nordfolkens familjeförsörjare har länge lidit av sänkta löner till följd av
konkurrens med billig utländsk eller importerad icke-nordlig arbetskraft, och
förvägrats frukten av sitt arbete. Den interna konkurrens som skapats av de växande element som hängivit sig åt en barnlös tillvaro är ett ytterligare handikapp
för rasen och ytterligare en orsak till tillbakagången i dess födelsetal.
Den evolutionära oansvarigheten hos dem som är i stånd att frambringa
högkvalitativ avkomma, men väljer att förbli barnlösa, åtföljs av oansvarigheten
hos dem som bara är i stånd att frambringa lågkvalitativa barn och skaffar många,
och därmed bidrar till sin ras problem snarare än till deras lösning. Den sociala,
ekonomiska och rättsliga strukturens bördor försvåras ytterligare av dem som
frambringar genetiskt sund avkomma men som genom sina laster och sin omoral,
vulgaritet och grymhet, sina dåliga vanor och sitt dåliga föredöme, skapar en
omgivning som är så ohälsosam för ett barn att växa upp i – mentalt, psykologiskt, känslomässigt, andligt och moraliskt – att utvecklingen av friska värderingar, ideal och känslomässiga böjelser möter hinder som många inte förmår övervinna.
Föräldraskapet är ett helgat ansvar som inte slutar med barnets födsel, utan
fortsätter – i avtagande grad i takt med att barnet mognar – så länge som föräldern
är i livet. En trygg, stabil och kärleksfull familjemiljö, i vilken föräldrarna föregår
sina barn med gott exempel – med avseende på uppförande, moral, värderingar
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och beteende – att respektera och efterlikna, är nödvändig. En stor del av det
förfall nordfolken genomlidit åsamkas av dem av deras barn som misshandlas,
utsätts för övergrepp eller kränks och sedan rymmer hemifrån eller blir utstötta
och försörjer sig på gatan genom att tjäna främlingars laster, ofta tillhörande en
annan ras, vilka utnyttjar dem och förgriper sig grövre på dem än vad någon utom
de mest perversa av föräldrar skulle kunna föreställa sig. (Detta är jämte exporten
av arbetstillfällen ett av de många fenomen som den mångrasliga och pluralistiska
antinationens föregivet ”varma, omtänksamma och kärleksfulla” antinordliga
regering, media och akademiska värld aldrig kan ta itu med till fyllest, då de
beskyddar och befrämjar dess orsak som finns inneboende i deras blandrasistiska
och altruist-egalitära doktriner.)
Grovheten och vulgariteten beträffande moral, uppförande, beteenden,
värderingar och språk som uppvisas av många av dagens unga (och inte så unga)
kan rättmätigt tillskrivas många orsaker, i synnerhet det förfall som är naturligt i
ett samhälle som främjar en raslig nedbrytningsprocess, för vilka media och utbildningsväsendet tjänar som de främsta verktygen. Ändå har många föräldrars
misslyckande att uppfostra sina barn på ett ansvarsfullt sätt, i synnerhet avseende
det exempel de föregår med, tjänat Skapelsens strävan illa, och måste bära en stor
del av skulden för de mänskliga spillror som är deras barn – en sönderfallande
raslig, social och moralisk ordnings kringdrivande olycksbarn. Det är just under
sådana förhållanden vi nu uthärdar som behovet av en särskild ansträngning från
föräldrarnas sida är som störst och kostnaden för deras misslyckande som högst. I
ett rasligt sunt samhälle finns det hopp om flykt från en isolerad osund familjemiljö, men i ett rasligt osunt samhälle leder de tillgängliga flyktvägarna allt för
ofta till de svarta djupen i en ocean av elände och förtvivlan där inget ljus kan
skönjas, där anden krossats och allt hopp utsläckts.
Familjen tillhandahåller den känslomässiga miljön och grunden för raslig
hälsa och lojalitet. Starka familjeband tenderar att motverka blandraslig korsning
genom att tillhandahålla en känsla av identitet, stolthet över härkomst och sort och
moraliskt stöd och vägledning, som förhindrar den psykologiska desorientering
och uppryckning med rötterna som försvagar rasen och gör den till ett lätt byte för
dem som vill den illa. När ett nytt nordligt barn fötts borde födseln hälsas med
glädje och hopp som borde bestå under alla de år som föräldrarna fostrar barnet
till vuxen människa. Men allt för ofta krossas nu den glädjen och det hoppet –
löftet om det rasliga livets fortsättande och föräldrarnas och barnens sorts fortbestånd – grymt och fullständigt i och med att barnet faller offer för den blandrasliga
antinationens panmixis, ett offer för den rasliga utplåningens process, och lider
raslig död.
De unga nordliga kvinnor som separerar sig själva från sina föräldrars beskyddande familjemiljö innan de bildat en egen beskyddande familjemiljö är ett
nytt och oöverträffat, och onaturligt, fenomen i vår onaturliga tidsålder, ofta med
katastrofala konsekvenser för både dem själva och rasen. Genom att ”ge sig ut på
egen hand” i det pluralistiska samhällets rasligt destruktiva häxkittel försätter de
sig själva i ett mycket sårbart och utsatt läge mitt ibland de element som främjar
deras sorts död. Dessa element äger ofta ett överflöd av materiell rikedom som de
är villiga och ivriga att spendera för att erhålla och åtnjuta Nords sällsynta och
högt eftersökta naturliga rikedom. Kvinnor har ofta sålt sin naturliga rikedom i
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utbyte mot materiell rikedom och trygghet. I ett enrasligt samhälle är den evolutionära skadan av detta – då de finare sammansatta ofta paras ihop med de grövre
sammansatta av samma ras – allvarlig nog, men i ett mångrasligt samhälle betyder
det ofta raslig död.
Den unga kvinnan ”ute på egen hand” försätter sig själv i fara, ett åtkomligt mål för främmande mäns närmanden, med föga eller intet beskydd, ens från
sig själv, då hon typiskt nog hyser ringa eller ingen förståelse för den rasliga
situationen och sin position i den, och är särskilt illa rustad för att försvara sig
själv mot mediterranider och armenider, som hon ofta fått lära sig att betrakta som
hörandes till samma ras som hon själv, utan att ana den rasliga skillnad mellan
henne och dem som kan förorsaka henne raslig död. Hon är troligare att gå sin ras
förlorad – antingen genom blandrasligt giftermål eller en barnlös karriär – och
mindre trolig att bilda en sund familj och föda många nordliga barn, än de nordliga kvinnor som stannar kvar i en rasligt sundare och mer beskyddad omgivning.
Hennes livsstil är särskilt känslig för sexualmoralens, exklusivitetens och idealismens urholkning som bistår den rasliga dödens krafter och får många av dem som
borde vara sin sorts framtida skapare – föremålen för vördnad, dyrkan och inspiration – att bli blandrasismens offer och sår i sin ras väsen, varvid en del sjunker
så lågt att de blir prostituerade i en rasfrämmande hallicks ”stall”. De hade inte
kunnat avskiljas längre från det syfte för vilket de skapats. På sådana avgrundsdjup tillhandahåller onaturlig feministpropaganda föga lindring eller tröst. De
kvinnor som följt dess ledning, och trott på dess försäkringar om oberoende från
manligt beskydd (som den nedlåtande betecknar som förtryck), finner sig sedan
själva vara föremål för verkligt manligt förtryck och övergrepp av det mest förnedrande slaget från dem utan något rasligt förhållande till dem och följaktligen
utan naturliga band av tillgivenhet och vördnad gentemot dem. De betalar det
fruktansvärda priset för att praktisera en ideologi skild från verkligheten.1
Enligt Folkmordskonventionen från 1948, utgörs folkmord av den fullständiga eller partiella förgörelsen av en etnisk, raslig eller nationell grupp. De
sålunda definierade handlingarna inkluderar tillfogandet av mental skada hos
medlemmar av en grupp (rasblandning och den pågående processen av nordisk
raslig död tillfogar de nordbor som värdesätter sin ras och önskar bevara den
extrem mental skada och vånda), inrättandet av åtgärder utformade för att förhindra födslar inom gruppen (det nordeuropeiska födelsetalet ligger långt under ersättningsnivån på grund av raslig otrygghet och demoralisering förorsakad av deras
naturliga känslighet för icke-nordbornas folkvimmel och besittningstagande av
deras livsområde, vilket förvägrar dem den rasligt exklusiva omgivning de behöver för att låta sin sort bestå), tvångsförflyttningen av barn från gruppen till en
annan grupp (utbildningsväsendets obligatoriska indoktrinering av nordliga barn i
blandrasistiska värderingar och dogmer understött av ett liknande budskap för1

Ett annat onaturligt och i den civiliserade eran oöverträffat förhållande, föranlett av den kritiskt
höga skilsmässofrekvensen, är separationen av mycket stora antal fäder från sina barn och arvingar, en osund situation som inte skulle ha tolererats före denna känslomässigt instabila och förvirrade tidsålder. Det separerar barnen från verklig föräldrakontakt, vägledning, överinseende, auktoritet, disciplin och beskydd, vilket skapar ett stort glapp i deras känslomässiga och psykologiska
utveckling som i hög grad bidrar till den sociala turbulensen och ofta underkastar nordliga barn en
icke-nordlig styvförälders vårdnad.
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medlat till dem via den icke-nordligt dominerade massmedian, förvrängningen av
det förflutna och separationen av nordliga barn från kunskap om sin sanna historia
och arv, samt försök att stjäla nordliga barns hjärtan och sinnen och lojaliteter från
deras grupp och överföra dem till en annan grupp, för att tjäna andra rasers intressen och alieneras från deras egen ras intressen), och nedbrytningen av de livsförhållanden som är nödvändiga för gruppens fysiska existens (nordfolken fordrar
raslig separation, frigörelse, oberoende och suveränitet – exklusiv kontroll över
sitt eget territorium, sin ekonomi, regering, kultur, framtid och sitt levnadsöde –
som en absolut förutsättning och villkor för sin fortsatta fysiska existens och
överlevnad). Nordfolken genomgår för närvarande en process av förintelse genom
rasblandning och genetisk översvämning, som leder till utplåning och raslig död.
Antingen det kallas folkmord eller någonting annat, kommer denna återförening
av skilda raser efter många tusen generationer av divergerande evolution att förgöra de distinkt nordliga särdrag och kvaliteter, ande och sammansättning, som
skapats av Skapelsen, och som troligen aldrig mer kommer att existera.
I en tidsålder då självutnämnda naturvårdare, naturens bevarare, miljöaktivister och ekologer samt deras varierande och mångtaliga organisationer uttrycker
konstant oro över uttömningen och minskningen av jordens biologiska rikedom
och mångfald, implementerar program för att upprätthålla jordens genpools mångfald och rekommenderar att allmänheten bör undervisas i behovet av att skydda
arter och göra bevarandet av biologisk mångfald till en fråga av global betydelse,
då vetenskapsmän av stor dignitet som Edward O. Wilson från Harvard skriver att
”Den enskilda process som pågår på 1980-talet och som kommer att ta miljoner år
att korrigera är förlusten av genetisk mångfald och artrikedom”, och James L.
Buckley, State for Security Assistance, Science and Technology, varnar att ”Utplåning är en handling av formidabel slutgiltighet. Processen är likvärdig med
bokbål. Men den är till och med värre eftersom många av böckerna ännu inte
blivit förstådda”2, borde det vara ett uppenbart och självklart steg att erkänna den
destruktiva fara för genetisk mångfald och artrikedom som den kontraevolutionära
blandrasismen utgör. Ej heller drabbar denna förebådade utplåning några växtarter
eller lägre stående djurliv, utan den art (eller underart) som nästan alla betraktar –
explicit eller implicit, stillatigande eller högröstat, genom handling, dåd, orientering och beteende, om inte i ord – som evolutionens höjdpunkt, Skapelsens
krona, och representanten för uppstigande liv, nordfolken. Deras unika potential
och deras uttryck för sin mångfald skulle då aldrig förverkligas, deras syftes och
levnadsödes mysterium aldrig förstås och fullbordandet av Skapelsens evolutionära strävan aldrig uppnås. Naturen skulle inte kunna lida en större förlust.
Denna överhängande och, när den väl fullbordats, oåterkalleliga dödsdom
– den yttersta handlingen av formidabel slutgiltighet som beseglar Livskraftens
uppåtledande evolutions stopp och antiskapelse, nederlag och omkastning – kan
bara förhindras av blandrasismens och all dess verkans moraliska blottställande
och kullkastande, samt en återgång till det evolutionärt ansvarsfulla, sunda och
hälsosamma naturliga förhållande av raslig frånskildhet, separation och oberoende
som nordfolken fordrar för sin överlevnad, sitt bevarande och sin fortsatta utveck2

Dessa citat och en hel del av uttrycken i ovanstående stycke är hämtade ur en artikel av Phillip
Shabecoff från New York Times den 22 november 1981.
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ling. De städer och distrikt i de nordliga hemländerna som en gång var fyllda av
nordbor men nu myllrar av mörkare sorter, som en gång frambringade nordbor
men nu bara förtär dem, så att änglarnas stad blivit de grovas och atavistiskas
boning, måste återvinnas åt nordfolken, ty annars kommer de inte att ha något
hemland och allt de är kommer att upphöra att vara.
Nordfolkens objektivitet och altruism gör dem till ett lätt villebråd för de
för den egna sorten destruktiva värderingar som leder till deras frånfälle och
Skapelsens omkastning, medan det omåttligt relativistiska perspektiv som tynger
tanken och handikappar handlingen hos många av dess medlemmar skapar en
fördunklande dimma av missriktad sentimentalitet och falska antaganden. Medias
indoktrinering har till stor del lyckats förknippa rasism med gemena egenskaper,
hat, grymhet, omoral, önskan att tillfoga medlemmar av andra raser skada och de
rasliga suprematisternas tro på att deras ras bör härska över och exploatera andra
raser, samtidigt som den ignorerar och förnekar den positivare och viktigare formen av rasism – den form av rasism som är förenlig med, och synonym med,
evolutionens och Skapelsens etik – som eftersträvar alla rasers separation, oberoende och suveränitet, inte supremati, såsom krävs för raslig överlevnad och mångfaldens fortvarande. (Förmågan att dra gränser har länge varit ett kännetecken på
avancerade intellekt. Dragandet av gränser förhindrar uppkomsten av falska associationer. Det rådande intellektuella etablissemangets fanatiska vägran att dra
några som helst gränser mellan de olika formerna av rasism som skulle medge
förekomsten av en positiv form – en form som motiveras av kärlek för den egna
sorten snarare än hat för andra sorter, som eftersträvar sin sorts överlevnad, räddning och fortsatta liv snarare än andra folks förintelse, skada och död – associerar
felaktigt alla former av rasism – inklusive skapelseetiken, det högsta möjliga goda
– med negativa former.)
Den kristna religionen har följt sitt icke-nordliga och antinordliga ursprung
då den förenat sig i korståget mot det änglalika och skapelseetiken (rasismen) och
de förhållanden av raslig separation och oberoende som krävs för både bevarandet
och fortsättandet av rasligt liv. Många nordeuropeiska kristna har avvikit så långt
från tjänandet av Skapelsens strävan och den Kraft som skapat dem att de övergivit sin ras och bildat par med icke-nordbor som delar deras skapelseupplösande
religiösa övertygelser i tron att delandet av en konstlad och overklig religiös
trosuppfattning är viktigare än delandet av tusentals generationer i Skapelsens
arbete. De kan inte förstå att när de överger sin ras och handlar på ett sätt som
bara kan tendera mot dess förintelse, handlar de även mot dess Skapare.
De som söker rikta uppmärksamhet mot skillnaderna mellan den nordliga
rasen och andra raser, den evolutionärt katastrofala rasliga nedbrytningsprocess
som nu pågår och behovet av nordlig raslig åtskildhet och oberoende för att förhindra den, stöter ofta på anmärkningar som: ”Vi kan inte alla vara vita (det vill
säga, nordeuropeiska). De (icke-nordborna) kan inte rå för vad de är. Det är inte
deras fel. De har rätt att leva de också. Tänk om du vore född på det sättet (det vill
säga, icke-nordeuropeisk)? Ditt ställningstagande skulle då troligen ha varit annorlunda (det vill säga, gynnsamt inställt till rasblandning och mot evolutionär
separation).”
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Dessa anmärkningar framförs ofta trots att inga försök har antytts att
skuldbelägga eller kritisera icke-nordbor för att de är vad de är (då det i sanning
inte är skäl för klander eller kritik att vara medlem av en annorlunda evolutionär
enhet – varken för fiskar, reptiler, möss eller människor), liksom ej heller någon
antydan gjorts om att vilja hindra deras fortsatta – och kanske eviga – sunda liv
och existens under förhållanden av separation i överensstämmelse med naturen
och Skapelsens etik. Men det är ett reellt faktum att en nations befolkning måste
vara helt och hållet, eller praktiskt taget helt och hållet, nordeuropeisk om den inte
slutligen ska bli helt och hållet icke-nordeuropeisk och alla bli ”icke-vita”, samt
att nordfolken också har en rätt att leva, såsom antytts av ovanstående uttalande,
och att de inte kan fortsätta att leva under andra omständigheter än sådana rasligt
åtskilda förhållanden under vilka, och genom vilka, de skapats och utvecklats.
Det är också ett faktum grundat på realitet och lagen om identitet att man
är vad man är. Men oavsett vem man är och till vilken ras man föddes, förblir
Skapelsens processer, dynamik, påbud, intressen och etik konstanta och oförändrade, oåterkalleliga och ståndaktiga mot godtyckliga åsikter, önskningar och
begär. De bruk som förorsakar nedbrytning av det som Skapelsen har skapat och
förvägrar Livskraften rätten att fortsätta att avancera, uppstiga och utvecklas uppåt
ovan och bortom den rådande nivån – eller till och med att beskydda, bevara och
vidmakthålla den nivå som den redan uppnått – kan inte rättfärdigas av annat än
en subjektivism så oerhörd att den trotsar vanlig lättrogenhet, så avskyvärd att den
uppslukar den utstrålande källan till ljus och hopp inför framtiden för att tillfredsställa sin egen förtärande hunger. Att en sådan destruktiv grad av subjektivism
existerar – och hotar nordfolken och Skapelsen själv med sina destruktiva begär –
är plågsamt uppenbart att döma av de giftiga angrepp som ansätter varje antydan
(nödvändigtvis rasistisk i den positiva bemärkelsen) som ger företräde åt nordlig
överlevnad, eller varje motvillighet att ge sitt fulla stöd åt orsakerna till nordlig
utplåning.3
3

Nordeuropeisk rasism, släktsskapssympati eller etik som främjar den egna sorten, är, i den
utsträckning den fortfarande utövas, det enda ting som bevarar och beskyddar nordfolkens existens
och förhindrar deras utplåning. Betraktat i detta sammanhang påkallar Young Womens’ Christian
Associations slogan – ”Vårt stora kall: elimineringen av rasism överallt där den existerar och med
alla till buds stående medel” – i sin oundvikliga verkan elimineringen och utplåningen av den
nordliga rasen, genom att förvägra den de förhållanden den kräver för sin överlevnad. Maningen
att eliminera kärleken för ens egen sort, och önskan att bevara och beskydda den, är i själva verket
en maning till den totala förintelsen av nordfolken. Denna slogan är, liksom de blandrasliga
giftermål som möjliggjorts av den attityd den främjar, bara allt för typisk för den kristna religionens rådande tillstånd, vilken är mycket effektivare när det handlar om att främja blandrasism än
den någonsin varit att motsätta sig den. Den kongoide sydafrikanske och anglikanske ärkebiskopen
Desmond Tutu försvarade och hyllade öppet blandrasligt sex och giftermål vid sitt mottagande av
Nobels fredspris 1984. Detta var en sällsynt grad av rättframhet i ett ämne som vanligtvis undviks
av blandrasismens befrämjare och motståndarna till raslig separation och åtskillnad – att våra val
eller alternativ begränsas till antingen raslig separation (åtskillnad) eller rasblandning. Det finns
inget genomförbart mellanläge. En motståndare till raslig separation eller åtskillnad är därför, som
en logisk konsekvens, förespråkare och befrämjare av kontraevolutionär rasblandning, blandrasismens yttersta form och mål. Det följer att en sann motståndare till blandraslig korsning – en
kategori som inkluderar alla som vill att den nordliga rasen och dess särdrag ska överleva – är
tvungen att av samma konsekvens stödja raslig separation eller åtskillnad. (Ärkebiskop Tutu vann
Nobels fredspris för sitt fördömande av den sydafrikanska så kallade apartheidpolicyn och dess
föreslagna plan för att förflytta den kongoida befolkningen till separata länder som upptog tretton
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Den existentiella nödvändigheten av nordlig separation från, och oberoende av, icke-nordbor har inget att göra med kvaliteten eller graden av den ickenordliga moraliska karaktären, intelligensen, färdigheten, produktiviteten, vetenskapliga förmågan eller konstnärliga begåvningen, utan med det av naturen dikterade behovet av biologisk integritet för fortsatt evolution i det uppstigande livets
riktning, fullbordandet av en unik potential och förverkligandet av ett unikt levnadsöde. Många icke-nordbor är belevade, strävsamma och laglydiga (om de inte
hade varit det hade de inte kunnat upprätthålla egna samhällen innan de kom att
invadera de nordliga hemländerna), men om de förvägrar nordfolken deras rätt till
oberoende och separation från dem själva – de förhållanden de behöver för sin
blotta existens – motsätter de sig Skapelsen och kränker skapelseetiken, och gör
sig skyldiga till den svåraste formen av omoral och orättfärdighet.
Nordfolken gjorde inte sig själva åtskilda från andra raser. Naturen, evolutionen och Skapelsen åstadkom det. Vad nordfolken nu behöver är att upprätthålla
sin existens, för vilket de behöver separation, oberoende och suveränitet, inte
supremati eller styre över andra raser. (Dessa är samma förhållanden av raslig
frihet och oberoende som mackabéerna kämpade för och vann åt det judéiska
folket, och som hyllats av deras ättlingar i Chanukkah.) Nordfolken har varit
åtskilda och oberoende under hela sin existens. Det var så de skapades genom
artförgreningens och den divergerande evolutionens fortlöpande process, det var
så de fortsatte att existera och det är bara på det sättet som de kan fortsätta att
existera. Evolutionärt ansvar fordrar raslig frigörelse, oberoende och separation
för nordfolken. Det är det enda ställningstagande som kan anses vara moraliskt,
etiskt, ”hyggligt” eller respektabelt utifrån den objektiva fysisk-biologiska evolutionära verklighetens etik. De som driver en policy av icke-engagemang i dessa
vitala rasliga frågor om liv och död, de som hävdar att de ”sköter sina egna angelägenheter” såsom de är övertygade att de borde, är idioter (från grekiskans idiotes) såsom uttrycket definieras bokstavligt – personer som endast bekymrar sig
om sina privata angelägenheter utan att engagera sig själva i sin nation eller ras,
och ej heller tjänar dess behov. Evolutionärt ansvar är allas ansvar och angelägenhet. Det är oansvarigt gentemot en själv, ens egen sort och Skapelsen som helhet
att undvika det.
De nordbor som motsätter sig separation på grund av att de känner ickenordbor vars karaktär eller förmåga de hyser aktning för, offrar sin ras yttersta
intressen – dess rätt till fortsatt liv – för att tjäna dessa icke-nordbors godtyckliga,
onaturliga och kontraevolutionära önskningar att leva mitt uppe i en annan ras i
procent av landets territorium. Vad han inte lyckades nämna i sina protester var att dessa tretton
procent sydafrikanskt territorium svarade för femtio procent – eller hälften – av dess odlingsbara,
eller agrikulturellt användbara, landareal. Han lyckades heller inte nämna att detta territorium
bestod av de hävdvunna kongoida hemländerna, det territorium som besuttits av kongoiderna vid
tidpunkten för de europeiska bosättarnas ankomst. Den odlingsbara mark på vilken européerna
bosatt sig var varken bebodd eller brukad av kongoiderna vid tidpunkten för deras ankomst, och
det var heller inte de icke odlingsbara tre fjärdedelarna av Sydafrikas territorium. Tvärt emot de
slutsatser som Tutus fördömande innehöll, är det således inte européer som söker ta ifrån kongoiderna vad som var deras, utan kongoiderna som söker ta det territorium ifrån européerna – i själva
verket deras hela land, oberoende och existens – på vilket de nu gör falskt och oärligt anspråk,
understödda av de dominanta antinordeuropeiska och skapelseupplösande elementen över hela
världen).
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strid mot de yttersta intressena hos den rasen, vars rätt till liv, frihet, oberoende
och suveränitet kränks av en sådan handling. Men utöver detta offrar de Skapelsens intressen, vars rätt att fortsätta att uppstiga, eller till och med att uppehålla
sin rådande nivå, är beroende av den fullständiga rasliga åtskillnadens strikta
upprätthållande. Gradskillnaden mellan de två sinsemellan stridande intressena är
så enorm – den enas rätt till liv kontra den andras onaturliga och orättmätiga
föredragna livsstil eller livsföring – att de som inte kan uppfatta den måste vara
inskränkta till ett perspektiv som är så begränsat och trångsynt att de är oförmögna att se bortom sin egen privata tillvaros hörn och personliga mikrokosmiska
omgivning, antingen i termer av rummet eller tiden. Den separation och oberoende, inte supremati, som eftersträvas av positiv rasism åsamkar inte någon annan
ras rättmätiga intressen någon skada. Blandrasismen berövar nordfolken deras
mest legitima och yttersta av alla intressen – rätten att leva, med oberoende, frihet
och kontroll över sitt eget levnadsöde. För nordfolken är separation inget mindre
än en fråga om överlevnad. Och inget skulle kunna vara mer moraliskt, etiskt,
riktigt och rätt.4
I strävandet efter raslig separation måste nordfolkens rätt till den nordamerikanska kontinenten – det nya hemland som de skapat och utvecklat och nu
förefaller nästan ha förlorat till rasliga invadörer – erkännas och försvaras. Nordamerika är den enda stora och bördiga landmassa som förvärvats, koloniserats och
bosatts av nordfolken under deras episka expansion. (Australien är till 90 procent
öken.) Det är därför det enda nordliga hemland som kan försörja en stor tillväxt i
den rasliga befolkningen, och måste bibehållas i sin huvuddel. Syd- och Centralamerika utvecklades som nya hemländer åt icke-nordeuropéer, som även besitter
Sydeuropa, mer än 95 procent av Afrika och hela Asien. (Kanske bortsett från
Sibirien, vars rasliga framtid ännu inte avgjorts slutgiltigt.) En raslig delning av
Förenta staterna bör ta dessa historiska och geografiska fakta under övervägande,
men – viktigare ändå – också överväga den nordamerikanska kontinentens betydelse för nordfolkens framtida territoriella behov för fullbordandet av deras evolutionära levnadsöde och tjänande av Skapelsens syfte.
I mitten av 1970-talet – kanske under själva tvåhundraårsjubiléet år 1976 –
började antalet icke-nordliga födslar i Förenta staterna att överstiga antalet nordliga födslar. När Amerika firade sin etthundraårsfest var över åttio procent av dess
nyfödda medborgare nordeuropéer, men ett århundrade senare hade den siffran
fallit under femtio procent, och nordeuropeiska amerikaner – den ras som skapat
nationen – borde ha sörjt förlusten av sitt hemland snarare än firat dess grundande.
En ödesdiger antinordlig vändning av händelsernas gång hade ägt rum – Nordamerika, det nya nordliga hemlandet, hade blivit ett land som producerade fler
medlemmar av icke-nordliga raser än nordeuropéer. (Varje gång man nuförtiden
4

Detta är en sanning som den blandrasistiska kulturen inte kan uthärda och kommer att gå ofat
tbart långt för att undvika, undertrycka, förvränga eller förneka. När den blandrasistiska kontrollen
över kulturen är så total att den är obalanserad och utan effektiv motvikt eller motsättning, kan
denna fundamentala sanning komma att kastas om så att rätt blir fel och fel blir rätt, gott blir ont
och ont gott. De som härleder sin moral från vad kulturens skapelsenedbrytande kontrollörer
berättar för dem (i synnerhet media, som nu vanligtvis framställer själva tanken på nordligt oberoende och fortsatt liv som moraliskt anstötlig) snarare än från sin oberoende förståelse för verkligheten, är sannolika att vara mottagliga för sådant snedvridet skenresonemang.
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ser människor av ultranordisk härkomst på gatorna i New York eller i någon
annan större amerikansk metropol, betraktar man dem instinktivt som malplacerade och förutsätter att de inte kommer därifrån, utan från någon annanstans som
fortfarande frambringar, snarare än förtär, sådana allt mer sällsynta rastyper.)
Storbritannien, Kanada, Australien, Sverige och de övriga nordliga hemländerna
har samtliga börjat sin resa nedför denna identiska väg mot nordlig raslig död. Det
accelererande annalkandet av denna nära förestående rasliga utplåning, och de
stigande hinder och svårigheter som uppbådas mot strävandet efter nordlig raslig
räddning för varje år som passerar, tillfogar enorm brådska till den fordrade lösningen – separation. I de övriga nordliga hemländerna skulle separation – återställandet av det naturliga och skapelsebefrämjande förhållande av oberoende,
isolering och suveränitet som krävs för nordlig överlevnad och artförgrening –
åstadkommas genom repatrieringen eller utvisningen av främmande rasliga element eller invadörer, men i Förenta staterna – med undantag av puertoricanerna
och möjligtvis nykomlingarna sedan 1970 – skulle det inbegripa en territoriell
delning som skulle erkänna Nordamerika som nordfolkens skapelse och hemland,
med rätta tillhörandes dem, och fordrad för deras intressen och fullbordandet av
deras levnadsöde. Central- och Sydamerika – den större och potentiellt rikare
delen av den ”nya” världen – skulle tillhöra de icke-nordliga raserna.5
5

Såsom skissats upp i författarens tidigare verk, The Ideal and Destiny , skulle de separata ickenordliga nationer som resulterar av en raslig delning vara belägna längs Förenta staternas södra
rand, gränsandes till den ”nya” världens övriga icke-nordliga nationer.
Den kongoida nationens territorium skulle skäras ut ur Texas och inkludera länen Calhoun, Jackson, Wharton, Colorado, Fayette, Gonzales, Wilson, Atascosa, Medina, Bandera, Kendall, Blanco,
Llano, San Sava, Brown, Coleman, Runnels, Coke, Mitchell, Scurry, Garza, Lynn, Terry, Yoakum, Cochran och Hockley samt allt territorium söder om dessa kommuner och så långt väster ut
som Pecos River. Men en yta på 248.791 kvadratkilometer vore det större än antingen Västtyskland eller Storbritannien. Med en befolkning på 26,5 miljoner (1980 års folkräkning) vore dess
befolkningstäthet på 107 per kvadratkilometer jämförlig med Nigerias (87 år 1984), men mycket
mindre än Haitis (207 år 1983).
Ett ”chikano-latino-mestis”-land, bestående av omkring 18 miljoner (1980 års folkräkning) invånare av mexikanskt, central- och sydamerikanskt ursprung (varav nästan alla vore av regionalt
indiansk – eller uppblandad indiansk och mediterranid – raslig härkomst) skulle bildas av Texas
territorium väster om Pecos River och av New Mexiko söder om, och inklusive, Curry, Roosevelt,
De Baca, Lincoln, Socorro, Sierra och kommunerna Grant. Med en yta på 231.705 kvadratkilometer skulle dess befolkningstäthet bli 78. Denna vore dubbelt så hög som den hos Mexikos
hastigt expanderande befolkning, och landet är – till största delen – inte agrikulturellt bördigt, men
när man beaktar att enligt 1970 års folkräkning uppgick denna etniska sammansättning bara till
5.073.000, att de flesta av dem eller deras föräldrar invandrat efter 1970 (de flesta illegalt, till och
med enligt antinationens normer), att de lätt skulle kunna återvända till sina egna rasliga hemländer söder om Rio Grande-floden (och, vilket borde förutsättas, att de enkelt skulle kunna återförenas med de övriga medlemmarna av deras raza eller ras i Mexiko), samt att deras födelsetal har
varit oansvarigt och aggressivt högt, så bör det framgå att de inte borde belönas med ytterligare
territorium på nordfolkens bekostnad.
De amerikanska indianerna borde tilldelas kommunerna Apache, Navajo, Gila, Greenlee och
Graham i Arizona, ett territorium om 83.688 kvadratkilometer, eller fyra gånger Israels storlek
(enligt gränsdragningen från före 1967).
De kombinerade mediterranida (inklusive de flesta av dem av spansk, kubansk, syditaliensk,
siciliansk, grekisk eller bulgarisk härkomst), armenida (mestadels ashkenazisk-judiska), orientalida (arabiska), turkiska, irano-afghanska och indiska invånarna i Förenta staterna skulle ingå i två
nationer. Den ena, i sydväst, skulle bestå av San Diego (bortsett från Camp Pendleton), kommunerna Riverside och Imperial i Kalifornien, samt kommunerna Yuma, Pima, Santa Cruz och
Cochise i Arizona, en yta på ungefär 108.733 kvadratkilometer. Den andra, i södra Florida, skulle
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Militär styrka är nödvändig för försvaret av nationellt och rasligt oberoende, frihet, integritet, suveränitet och besittandet av ett skyddat och exklusivt rasligt hemland. I ett världsomspännande, allomfattande, universalistiskt, blandrasistiskt, internationalistiskt och ömsesidigt beroende globalt samhälle skulle det råda
ett gytter av territorier likväl som av gener, där ingen ras skulle göra anspråk på
något hemland exklusivt åt sig själv, och det skulle slutligen inte finnas några
separata eller distinkta raser efter det att mångfaldens kontraevolution haft sin
gång (så skulle det ske enligt den universalistiska teorin, men i praktiken skulle
sannolikt de icke-nordliga raserna bibehålla sitt territorium och sin separata tillvaro i sina hemländer, samtidigt som de dessutom skulle ersätta nordfolken – antingen genom korsning eller snabbare fortplantning, eller både och – i deras hemländer), och därför skulle det inte ha något att försvara och inget behov av militär
styrka. Den militära styrkans användbarhet begränsas till en situation i vilken
separata och oberoende nationer eller raser existerar med ägodelar – territoriella
eller biologiska – som tillhör exklusivt dem. Militär styrka fordras då antingen för
att beskydda dessa ägodelars exklusivitet – och nationens eller rasens oberoende –
eller för att förgöra dessa ägodelars exklusivitet och nationens eller rasens oberoende, frihet, åtskildhet och suveränitet. Grekerna vid Marathon och Salamis, och
tyskarna vid Teutobergerskogen, använde sin militära styrka för att försvara sin
nationella rasliga frihet, oberoende, integritet och suveränitet, medan perserna och
romarna använde sin militära styrka i ett försök att förgöra sina grannars nationella rasliga åtskildhet och exklusivitet och med tvång dra in dem i en ömsesidigt
beroende, mångraslig och universalistisk ordning.
De element som förordar universell blandrasism, internationalism och ömsesidigt beroende, och som motsätter sig förekomsten av separata och oberoende
nationer och raser (vilka är nödvändiga för divergerande evolution och artförgrening), motsätter sig försvarsorienterad militär styrka som används för att beskydda
inkludera kommunerna St. Lucie, Okeechobee, Highlands, Hardee och Manatee och allt territorium söder därom utom Keys, en yta på 44.552 kvadratkilometer (något större än Danmark). Tillsammans skulle dessa två nationer uppta en yta på ungefär 153.285 kvadratkilometer, få en befolkning på 17.584.000 (1980 års folkräkning) och en befolkningstäthet på 117 per kvadratkilometer (samma som Danmark). Delstaten Hawaii skulle överlåta alla sina öar utom Oahu till flera
oberoende mongoliska (japanska, kinesiska, koreanska, vietnamesiska, filippinska, polynesiska
etc) nationer, totalt motsvarande 15.096 kvadratkilometer. Baserat på 1980 års folkräkning skulle
deras genomsnittliga befolkningstäthet bli omkring 212 personer per kvadratkilometer (166 per
kvadratkilometer om invadörer sedan 1970 repatrierades), betydligt mindre än befolkningstätheten
i deras synnerligen rasmedvetna och rasligt exklusiva hemländer, såsom Japan (290), Korea (339)
eller Taiwan (511). Icke nordeuropeiska puertoricaner skulle repatrieras och deras hemö befrias
från alla band till Förenta staterna. Jungfruöarna skulle bibehållas, men deras icke-nordliga invånare skulle antingen införlivas i de lämpliga icke-nordliga efterträdande staterna eller bli tvungna att
migrera till andra icke-nordliga länder.
Denna geografiska delning eller separation av de olika hominida raserna eller arterna bör betraktas
ur dess globala och historiska sammanhang. Globalt i betydelsen att det territorium som varje ras
erhåller bör tillfogas dess globala territoriella besittningar och betraktas som en del av den sammanlagda besittningen. Historiskt i betydelsen av den avgörande betydelse eller nödvändigheten
av den roll varje ras spelat i utvecklingen av landet. I detta sammanhang framgår det att de ickenordliga befolkningarnas territoriella besittningar är proportionellt mer omfattande än den nordiska
rasens (öknarna undantagna) och att de därför inte behöver göra anspråk på nordfolkens mindre
besittningar, samt att Förenta staterna hade utvecklats lika väl – eller bättre – med en uteslutande
nordeuropeisk befolkning, utan icke-nordbors närvaro, deltagande eller inblandning.
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nationell raslig frihet och suveränitet, samtidigt som de befrämjar en relativ ökning av den angreppsorienterade militära styrkan hos ett expansionistiskt samhälle
med universalistiska och internationalistiska mål.6 Evolution och skapelse i det
uppstigande livets riktning fordrar raslig åtskildhet och oberoende, där varje ras
har exklusiv kontroll över sitt eget territorium, sin egen regering, ekonomi och
kultur och sitt eget levnadsöde. Evolutionärt ansvar medför därför underhållandet
av den erforderliga militära styrkan för att garantera försvaret av dessa evolutionärt sunda och gynnsamma förhållanden. Följaktligen kommer de element som
förordar rasligt oberoende, frihet och separation – samtliga nödvändiga för nordlig
raslig överlevnad – att stödja den militära styrka som är nödvändig för att försvara
dessa ägodelar. De blandrasistiska värderingar och den mångkultur som hemsöker
den moderna västvärlden, och dess innehålls tilltagande förvandling, har i stor
utsträckning försvagat graden av stöd för militär styrka för att försvara nationellt
rasligt oberoende och integritet. Ändå är detta bara den mindre delen av ett mycket större problem, då den rådande situationen är sådan att den rasliga faran för
nordfolken inom deras hemländer nu är större än faran utifrån.7
6

Den altruistiska jämlikhetsiverns etik som förnekar jaget och den egna sorten – strävandet efter
icke-existens – motsätter sig försvaret av den egna sorten som något självklart, ofta understött av
en vilseledande portion ofullständig objektivitet som avväpnar sina offer. Den största fara som för
närvarande hotar nordfolken framställs av blandrasismen, som hotar Nord med förlusten av suveränitet, separation och existens – biologisk utplåning genom genetisk översvämning eller ersättande – som bara kan förhindras, och försvaras mot, genom raslig separation, oberoende och suveränitet. Den andra dödligaste faran är hotet om kärnvapenkrig, i vilket nordfolken skulle bli det
främsta offret – och troligen förlora merparten av sin befolkning och industriella och militära
styrka. Båda dessa faror förvärras, eller möjliggörs, av det faktum att Nord för närvarande inte har
något försvar mot dem.
Förslag om ett strategiskt försvar mot kärnvapen kritiseras ofta på grund av att de skulle representera en ”maginotlinjementalitet”. Ändå är en sådan mentalitet inte vederbörligen förknippad med
försvarsåtgärder som sådana, utan med en felaktig känsla av trygghet till följd av tilltron till
effektiviteten i de existerande försvarsarrangemang som i själva verket är otillräckliga eller ofullständiga. Motsatsen till en maginotlinjementalitet representeras inte bäst av dem som motsätter sig
försvar, utan av dem som bekymrar sig över att rådande försvarsåtgärder är otillräckliga – dem
som inte har någon illusion om säkerhet, felaktig känsla av självbelåtenhet eller överdriven tilltro
till den defensiva (eller avskräckande) effektiviteten i de system som det förgångna tillhandahållit.
De besitter den intuitiva visdomen att ett otillräckligt försvar kan vara lika fördärvligt som inget
försvar alls, och kommer inte att slå sig till ro förrän de tillgängliga medlen för beskyddet av deras
sort, deras land och ras är så fullständiga som de möjligen kan vara, och åtgärder vidtas för att
försäkra att de kommer att förbättras progressivt i takt med att det blir möjligt att göra det. Påståendet av en del kärnvapenmotståndare att ”kärnvapen kan inte krama barn” är ett korrekt påstående, trots dess vädjan till känslomässig symbolism snarare än förnuft. (I själva verket kan naturligtvis inget vapen krama barn.) Olyckligtvis är det också sant att en kram – den uråldriga gesten av
beskydd från världens faror – inte kan skydda ett barn, eller en ras, från kärnvapen. Endast ett
effektivt försvarssystem kan göra det. Ett försvarssystems effektivitet mäts i antalet liv det räddar,
inte av det antal det tar. Låt framtidens ”overkillkapacitet” vara riktad mot offensiva kärnvapen
snarare än människor.
7
Detta förstås sällan av merparten föregivna patrioter, som är mer intresserade av att bekämpa
kommunismen i tredje världens länder än att försvara sin ras från biologisk nedbrytning av invandrade invadörer från tredje världen. Uttryckt i rasliga termer förslösas alla de enorma tillgångar och
ansträngningar, all den iver, det tankearbete, den lojalitet och det blod som lagts ned på försvaret
av ett land mot främmande hot mot dess säkerhet, om det rasliga innehållet förstörs inifrån av
rasligt främmande invandring som möjliggjorts av bristen på rasbiologiskt försvar. De åtgärder
som vidtagits av nordeuropeiska länder för att försvara sig själva mot främmande militär aggression, är, trots att de ofta är mindre än tillräckliga, betydligt större än de praktiskt taget obefintliga
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Vid en delning av raserna för att säkerställa de separata hemländer som
behövs för nordlig överlevnad kan, och bör, vi utsträcka vår sympati och hjälp för
att lindra de problem och svårigheter som drabbar dem som är samarbetsvilliga,
men bör inte utsträcka någon sympati till dem som gör motstånd och hindrar
Skapelsens mål och syfte. De nordbor som bildat par med icke-nordbor – som har
tagit till sig partners tillhörande andra raser, från mediterraniderna och armenideråtgärder de vidtagit – eller inte lyckats vidta – för att försvara sitt rasliga innehåll från den ”fredliga” invasionen i form av främmande (icke-nordlig) invandring. De flesta nordliga länder är för
närvarande i total avsaknad av ett rasligt försvar, och många tidigare och sedan länge rasligt
homogena nordliga hemländer uppmuntrar och bistår nu i själva verket icke-nordlig invandring
(invasion) och förvandlingen av sitt rasliga innehåll, vilka ersätter deras nordiska innehåll med ett
icke-nordiskt. Britterna försvarade sin urgamla hemö mot en potentiell tysk militär invasion under
sin firade ”finest hour”, men misslyckades fullständigt efter det självförgörande nordliga inbördeskriget att beskydda den från en mycket farligare och mer destruktiv icke-nordlig raslig invasion. Svenskarna förmodas ha tagit ställning för ”totalförsvaret” av sitt hemland mot främmande
invasion, men deras i själva verket mindre än totala försvar gav dem inget skydd mot den ickenordliga rasliga invasion av deras land som började i mitten av 1960-talet. Australien förbjöd
länge icke-vit invandring, och Kanada åtnjöt länge en relativ frånvaro av tredje världens raser i
skarp kontrast mot den cancer som överväldigade dess sydliga granne, men nu har Australien
underkastat sig det internationella blandrasistiska etablissemanget och öppnat sina portar för ickevita (och förbundit sig gentemot en asiatisk eller euroasiatisk – men inte nordeuropeisk – rasbiologisk framtid), och Kanada (eller rättare sagt, de element som kontrollerar Kanada) främjar och
välkomnar inflödet av asiater, latinamerikaner och åtskilliga andra främmande raser. Det mångrasliga förhållande som den svenske (ehuru, och kanske markant, till utseendet ej typiskt svenske
eller nordiske) blandrasisten Gunnar Myrdal en gång kallade ”det amerikanska dilemmat” har
sedan dess tragiskt nog även blivit ett svenskt, brittiskt, kanadensiskt och australiskt dilemma,
ömsesidigt delat med varandra, där valet mellan blandrasism och rasism avgör det slutgiltiga
resultatet – antingen raslig död eller raslig separation, oberoende och fortsatt liv.
Beträffande försvar mot militär aggression, och den grad av sådant försvar som anses fullgott,
måste det medges att målet med försvar inte är fred per se som ett självändamål, utan snarare
oberoende, suveränitet och nationens eller rasens exklusiva kontroll över sitt eget levnadsöde,
skyddad och fri från främmande inblandning eller hotelser. Denna distinktion är nödvändig, för
emedan oberoende och suveränitet kan försvaras unilateralt – genom den försvarande partens
handlingar, och under dennas kontroll, oberoende av andras handlingar – kan freden det inte, då
den är multilateralt beroende av andras handlingar. Endast en kapitulationspolicy, inte försvarspolicy, kan garantera fred som ett självändamål och som det primära målet att uppnå, även om det är
gravfrid det handlar om – raslig och nationell död. När freden beviljas denna status per se, är den i
själva verket synonym med en kapitulationspolicy (eller ”icke-motstånd”). Sådan är pacifismens
ståndpunkt. Kapitulation inbegriper rasens förlust av oberoende, suveränitet och kontroll över sin
egen existens och levnadsöde, så att dess öde – till och med dess liv eller död – blir beroende av
främmande överherrars vilja eller infall. Som ett yttersta faktum är således försvar, liksom mat, ett
livsvillkor, en nödvändighet för att en ras ska kunna trygga sin fortsatta existens. Man kan inte
föda ett folk med beskydd, och inte heller beskydda dem med mat, men båda är nödvändiga för att
tillförsäkra fortsatt liv. Den mängd av de båda som krävs är per definition den mängd som är
nödvändig för att bevara liv. När man planerar den erforderliga mängden av en existentiell nödvändighet – såsom försvar eller mat – är det bättre att ha mer än vad som behövs än att inte ha
tillräckligt, varför man bör lämna utrymme för en generös och säker felmarginal. Därför bör man
grunda alla uppskattningar i planeringen av försvarsanspråk (eller matanspråk) på sämsta tänkbara
situation, och i enlighet därmed planera för det värsta som skulle kunna hända, så att tillgången
kommer att vara tillräcklig (eller så tillräcklig som man överhuvudtaget kan göra den) oavsett
händelsernas gång. De som är ansvariga för ett lands eller en ras försvar bör följaktligen basera
sina planer på den högsta rimliga uppskattningen av graden av fara eller hot från potentiella
angripare, och skulle brista i sitt ansvar om de planerade för mindre. Samma regel gäller alltid då
en ras vitala intressen – oberoendet, suveräniteten, den fortsatta existensen och levnadsödet –
kommer ifråga.
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na till mongolerna och kongoiderna, separerade från dem själva genom tusentals
till tiotusentals generationer av divergerande evolution – har begått den yttersta
kränkningen, negationen och uppoffringen av sig själva och sina fränder, och all
sympati utvidgad i deras riktning skulle bara bistå den rasliga förgörelse de anslutit sig till genom sitt handlande. Vi bör varken skada dem eller eftersträva deras
skada, men ej heller bör vi tillåta dem att bringa förgörelse och utplåning över sin
ras, att få sin ras att undergå samma öde – raslig död – som de bringat över sig
själva (ej heller tillåta deras handling att resultera i assimilationen främmande
gener in i den nordliga rasen, med den resulterande försvagningen av dess distinkta särdrag – som exempelvis dess estetiska ideal – och omkastningen av dess
divergerande evolution). Den rasliga död som de frivilligt tillfogat sig själva kan
inte göras ogjord, men kan hindras från att spridas till de fortfarande friska och
levande delarna av rasens huvuddel. Naturen ger dem ingen rätt att döda sin ras.
Skapelsens etik förvägrar dem varje rätt att begå förstörelsehandlingar. De har
övergivit sin ras för att förena sig med en annan ras och vittnar om sin beredvillighet att uppoffra sin evolutionära enhet och alla dess särdrag – och Skapelsens
intressen – för att tjäna den onaturliga, kontraevolutionära och antiskapande
blandrasismens strävan. Beroende på deras slutgiltiga val, kan deras ras nu vara
tvungen att överge dem till förmån för den andra rasen, så att allt de är, eller
någonsin kommer att vara, hädanefter kommer att tillhöra den andra rasen och gå
förlorat för alltid bland dess inkompatibla gener.
Blandrasismens befrämjare och utövare – från dess urskuldsmakare till
dem som gifter sig över rasgränserna och uppfostrar rasligt främmande barn – har
länge rättfärdigat sina destruktiva och oansvariga handlingar och övertygelser i
moralens namn (och ofta betraktat evolutionärt ansvar – positiv rasism – med
okunnigt förakt), och det är i Skapelsens och Livets sanna morals namn som deras
falska rasliga dödens etik måste exponeras för vad den är, avslöjas som fienden
till allt som är högt och förfinat, änglalikt och eteriskt, och således avklädas och
blottställas genom noggrann analys så att inga dunkla kvarlevor kommer att bestå
för den att gömma sig bakom, så att den aldrig kommer att kunna utsätta nordfolkens existens och uppstigning för fara igen.
Som individer är vi dödliga. Som en ras är vi potentiellt odödliga. Under
en generation är vår ras – dess väsen, existens, framtid och levnadsöde, allt som
den är eller har potential att någonsin vara – förkroppsligad i oss och anförtrodd åt
oss. Vi är både representanterna för, och väktarna av, vår ras existens under denna
generation. Vårt syfte och vår uppgift, vårt evolutionära ansvar, är att tjäna vår
sorts alla generationers intressen – gångna, nu levande och framtida – genom att
frambringa nästa generation och vidarebefordra vårt arv av rikedom, förmåga,
kunskap, visdom och kärlek, av raslig identitet, integritet och suveränitet till dem,
intakt och förstärkt av våra ansträngningar och i samma grad framflyttat närmare
vårt yttersta levnadsöde, ett arv för dem att i sin tur vidarebefordra till sina – och
våra – efterkommande generationer, för evigt. Således kommer vår ras fortlöpande uppstigning, och det slutliga fullbordandet av dess evolutionära levnadsöde, att
säkerställas, liksom Skapelsens triumf över sina eviga fiender entropi, tillbakagång, degeneration och antiskapelse.
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Kapitel VII

Uppstigande liv

L

IVET OCH HOPPET ÄR sällan åtskilda. Där man kan finna det ena finns
det andra nästan säkert närvarande och bekräftar den poetiska observationen att ”hoppet flödar för evigt i människans bröst” som en truism. Det är
kännetecknande för livet – kanske till och med nödvändigt – att det ofta finner
skimrande anledning till hopp mitt i den bistraste förtvivlan, att det bekämpar
pessimism med en okuvlig optimism, har förtröstan till halmstråets styrka i dess
grepp och mot alla odds tror på de oändliga möjligheterna att stjäla segern ur de
ökända ”nederlagets käftar”. Framtiden är dessa trotsiga utgjutelsers bottenlösa
skattkammare, med själva orden i morgon, en ny dag, soluppgång, gryning och
morgon starkt mättade med anspelningar på hopp. Stigande ålder, tilltagande
visdom och bittra erfarenheters lärdomar har blott ringa verkan på denna tendens,
utöver att tygla den och undertrycka dess öppna förevisande. Hälsans växlingar
kan dämpa de soligaste själar, och ett djupt sår i själen – såsom kan vållas av
förlusten av en själsfrände eller ett annat djupgående känslomässigt trauma – kan
nästan utsläcka den, men så länge som livet framhärdar kommer hoppet aldrig att
dö fullständigt. Till och med de ondsinta när sina egna illvilliga förhoppningar om
att förgöra andras förhoppningar, bakom sitt mörka och nyckfulla yttre. Många
hjältar har övergivit allt hopp om att rädda sina personliga liv, men har ingivits
mod genom hoppet att tjäna sitt folks och sin sorts liv. Så normalt och nödvändigt
är hoppet att dess frånvaro resulterar i en bedövande depression som kan räknas
till de svåraste formerna av mental ohälsa och gör sitt offer oförmöget att fungera
som en frisk mänsklig varelse. Hoppets natur, och dess slag eller sort, kan variera
mellan raser, mellan de fint sammansatta och de grovt sammansatta, liksom egenskaper i personligheten, karaktären, mentaliteten och alla själens aspekter, men
hoppet – antingen det är värdigt eller ovärdigt, moraliskt eller omoraliskt, upplevt
eller önskat – finns alltid närvarande i livets essens.
Med en sådan stark drivkraft i hoppets riktning, universellt manifesterad genom jordens hela befolkning, är det något förvirrande att överblicka de dominanta
filosofier och övertygelser som sätter sig i relation till existensen och tillvaron,
kosmologin och ontologin – de världsåskådningar som religionen i allmänhet
tillhandahåller – hos alla de kända kulturerna, förgångna och nuvarande, och
upptäcka en genomgripande och dyster pessimism av oåterkallelig tillbakagång,
bittert öde och övertygelsen att universum är på väg mot en katastrofartad ände.
Denna motsägelsefulla förening av personligt hopp med kosmisk fatalism är en
motsägelse som inte kan tillskrivas en gemensam orsak. Den naturliga hoppfullhet
som fostrar det ena kan inte ha frambringat det andra.
De överallt förekommande världsåskådningarna av undergång och mörker –
slutet för jorden och alltings nära förestående katastrofartade förgörelse – förkunnas ofta av religionen, den kulturella institution som typiskt beskriver, förklarar,
tolkar och definierar den kosmiska ordningen och formar och danar den breda
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massans ontologiska och teologiska varseblivning och övertygelser. En sådan syn
på världen, på tillvaron och Skapelsen, kan hänvisas till som entropisk. Entropi
beskriver ett slutet system som börjar med en bestämd kvantitet energi – som
varken kan utökas eller förnyas – som den gradvist förtär och förbrukar under
loppet av sin tillvaro för att uppehålla och underhålla sina existentiella funktioner.
Det entropiska systemet befinner sig på toppen av sin styrka och energi i början
av sin existens, för att gradvist avvecklas, avta, förfalla, försämras och degenerera
i takt med att tiden går och dess energi sinar till dess att ingen energi återstår och
systemet upphör att finnas till.
De flesta av världens större religioner har anslutit sig till utpräglat entropiska
teologier, anammat och predikat ett skapelsebegrepp enligt vilket världen, universum och i synnerhet mänskligheten (och livet i allmänhet) är fångade i en gigantisk och oåterkallelig förstörelseprocess, där allt som existerar rör sig gradvist
nedåt i tillbakagång mot lägre nivåer av aktivitet, energi, styrka, skönhet, dygd
och ordning, med det bästa tillståndet i början – en storslagen gyllene tidsålder i
det mytomspunna förgångna – varefter förhållandena stadigt förvärras och försämras i takt med att tiden går och det förfaller mot allt dekadentare och mer
degenererade existensformer, underlägsna det förgångna, för att till sist sluta i
någon katastrofartad universell katastrof. Inom kristendomen var denna förutspådda undergång central för dess doktrin och betraktades som nära förestående,
vilket ingjöt en obeveklig brådska i dess rekrytering av proselyter för att rädda så
många som möjligt undan den annalkande undergången. Inom de forntida nordeuropéernas ursprungliga himlagudareligioner betraktades katastrofen (Götterdämmerung eller ”Ragnarök”) inte som överhängande eller som något skäl till personligt bekymmer eller fruktan, utan som hänskjuten till den avlägsna mytiska
framtiden. Ändå var den entropiska tanken framträdande i synen på det förgångna
som en gyllene tidsålder, i jämförelse med vilken den rådande generationen, som
föregåtts av många generationer av tillbakagång, var depraverad och dekadent.
Bristen på ett framstegsbegrepp – och den utbredda tron på tillbakagång – kan
kanske delvis tillskrivas sedvanan för att lära ut andliga läror och annan kunskap
till de unga av de äldre, som skulle kunna vara benägna att överdriva sina egna
och föregående generationers gärningar, och samtidigt förklena sina efterföljares
ansträngningar. Äran tillkommer de nordliga folken i både det antika Grekland
och vikingatidens Skandinavien för att de till stor del hade övergivit sitt medfödda
arv av lätt entropisk kosmologi och uppvisade alltmer moderna och djärva tankemönster, befriade från de gamla repressiva vidskepelserna, innan deras ursprungliga religioner – som kanske redan sviktade och höll på att ersättas av en ny nordeuropeisk religiös formulering – besegrades av Levantens mycket mer entropiska
religiösa doktriner.
I egenskap av slutna och på förhand undergångsdömda system erbjuder entropiska religioner föga hopp om framtida tillväxt, förbättring eller storhet, och
erbjuder ingen känsla av kallelse, syfte, orsak att existera eller levnadsöde. De är
pessimistiska religioner som främjar en doktrin av fatalistisk hopplöshet och
resignation, av en oundviklig tillbakagång och nedgång, som betraktar framstegsbegreppet som skadligt för deras fundamentala premisser. Undergångsreligioner,
såsom kristendomen, som predikar världens nära förestående och katastrofala
förintelse, är de mest entropiska och pessimistiska av alla i och med att de tror på

UPPSTIGANDE LIV

161

att den entropiska förstörelseprocessen nästan är fullbordad och råder potentiella
proselyter att överge världen och dess bekymmer för att istället komma till dem
för räddning, likt råttor som överger ett sjunkande skepp. De erbjuder hopp om
personlig räddning och fortsatt liv i deras eskapistiska paradis samtidigt som de
förnekar allt hopp om världens räddning och fortsatta liv. Den extatiska hysteri
och entusiasm som de ofta framkallar hos sina anhängare liknar de lättade utropen
bland de överlevande efter en panikartad reträtt, inte segerjublet bland dem som
försvarat sin mark och vunnit.
Sedan artonhundratalets början, har den nordliga andens återuppblomstring i
den moderna vetenskapens genombrott genererat en fortlöpande revolution på
områdena för ontologi och kosmologi, och frambringat överväldigande bevis för
enorma – och nästan oavbrutna – framsteg och landvinningar under loppet av
föregående eoner, och genom en utvidgning av denna trend erbjudit en optimistisk
och hoppfull känsla av uppdrag och syfte, samt löftet om ett levnadsöde bestående
av fortsatt uppstigning i skarp kontrast till entropiska doktriner. Denna intellektuella revolution drevs på av den biologiska evolutionens framväxande teorier och
underbyggande faktabaserade upptäckter som tog allt klarare former, vilka avslöjade en långsam men stadigt uppstigande livstrend som utvecklade sig uppåt från
det enklaste och mest primitiva till det mest komplexa och avancerade i fullständig motsats till entropins lagar.
Men den naturligt upplyftande, optimistiska och positiva hoppfullhet som uppenbarade sig i avslöjandet av livets och Skapelsens fantastiska uppåtsträvande –
både det avstånd som redan tillryggalagts och den potential som framtiden utlovade – stred mot Västerlandets dominanta, entropiska och pessimistiska undergångsreligioners kosmologiska och teologiska premisser och provocerade fram mer
motstånd än acceptans. Detta motstånd fick ytterligare bränsle från en del av
evolutionens vilseledda tidiga entusiaster, vars febriga föreställningar betonade en
förvrängd, brutalt hård och frånstötande vision om en ”tillvaro av kamp på liv och
död” och ”de mest livsdugligas fortbestånd” i en kontinuerlig och skoningslös
”kamp för överlevnad”, snarare än det obegränsade hopp om förbättringar och
framåtskridande som var det centrala – och verkligt betydelsefulla och revolutionerande – faktum som inrymdes i Darwins och hans efterföljares avslöjanden.
Betoningen av det naturliga urvalets mekanistiska process som det evolutionära
framåtskridandets enda bestämningsfaktor och den konsekventa försummelsen
och förkastandet av en möjlig vitalistisk inverkan – varmed livet utövar och vägleder en inre drift för att realisera och förverkliga sin unika potential – spädde på
den kalla, känslolösa och gudlösa bilden av evolutionen, så att i stället för att
erbjuda hopp, syfte, mening och vägledning, porträtterades den som livlös, omedveten och omoralisk, bestämd utifrån snarare än inifrån, dess levnadsöde bortom
dess kontroll – utan hopp, syfte eller mening.
Det var förhållandevis få intellektuella som hade styrka nog att se igenom den
bistra bild som det evolutionära framåtskridandets förvrängare hade företett – och
som hade stött bort en stor del av den breda massan – och uppfatta det underliggande löftet om obegränsat hopp och förbättring inneboende i den evolutionära
teorin, som erbjöd makrokosmisk såväl som mikrokosmisk, raslig såväl som
individuell, räddning. Den ogynnsamma publicitet och det följdriktiga etiska
stigma som fästes vid evolutionen på grund av dess förvrängda presentation han-
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dikappade och hämmade dess utbredda dissemination och beaktande, samtidigt
som försök att presentera dess centrala budskap om en potentiellt ljus, hoppfull
och upphöjd framtid undertrycktes eller ignorerades av de dominanta religiösa
institutionerna som skadliga för deras levantinska doktriner av negativism, eskapism och fatalistisk resignation.
Kristendomen erbjöd en form av personlig räddning som fullständigt separerade individens räddning från hans ras eller sorts intressen eller räddning, och därigenom effektivt avskilde individens yttersta intressen från hans ras och förnekade
den ömsesidiga intressegemenskap mellan jaget och den egna sorten som existerar
i naturens evolutionära verklighet, där individens genetiska väsens eviga liv,
fortsatta existens och räddning är beroende av hans ras eviga liv och räddning.
Effekten av denna kristna lära befrämjar inte bara personlig räddning samtidigt
som den accepterar raslig fördömelse – och uppmuntrar mikrokosmiskt hopp
samtidigt som den fogar sig i en makrokosmisk fatalism som förutspår och inväntar alltings förintelse – utan underminerar även individens omsorg för sin ras
intressen och öde, eller levnadsöde, så att han blir mindre benägen att försvara den
och ofta ovillig att ta till vapen för dess beskydd. Denna attityd står fullkomligt i
strid mot nordfolkens ursprungliga religiösa övertygelser, som kopplade samman
individens räddning med hans sorts intressen och räddning, och betraktade bärandet av vapen till rasens försvar som den högsta moraliska plikten.1
1

Denna attityd har även möjliggjort en separation av militära intressen från rasliga intressen, så att
en stor del – eller merparten – av den militära aktiviteten i själva verket står i motsats till, eller till
och med är skadlig för, intressena hos den ras som företar den. Denna tendens är särskilt framträdande i en rasligt kaotisk antination, där en effektiv och raslig motivation för militär handling är så
gott som omöjlig och skälen till krig blir abstrakta, dunkla, relativa, förvirrade och avskilda från
naturliga och legitima rasliga intressen (såsom ett hemlands rasliga självförsvar mot främmande
invadörer). Under sin inblandning i Indokina (1961-1975) fick amerikaner höra att de kämpade för
det vietnamesiska folket – för intressena hos en främmande ras, inte deras egen. Men efter kriget,
när vissa grupper av vietnameser eftersträvade rätten att bosätta sig i Amerika, gjorde deras understödjare gällande att det var de som hade kämpat för Förenta staterna. Med snedvriden logik hade
sanningen vänts över ända så att man hävdade att vi inte hade kämpat för dem, utan att de istället
hade kämpat för oss och att vi därför var skyldiga dem något, som om alla våra uppoffringar och
mänskliga förluster för deras skull bara hade försatt oss i skuld till dem, inte dem till oss, och att
de följaktligen hade en rätt att invadera och leva i vårt hemland i en permanent kränkning och ett
förnekande av dess rasliga integritet i överensstämmelse med blandrasistisk etik. Föreställningen
att de genom att försvara sitt eget land i själva verket tjänade det land som gav dem massiv assistans – till skada för sina egna intressen – är inte bara löjlig, utan avslöjar den uslaste formen av
otacksamhet och ovärdighet och går lång väg för att förklara varför de slutligen visade sig oförmögna att försvara sitt land. Vietnameserna förtjänade att falla.
Det är en skändlig tragedi att så många nordeuropeiska amerikaner offrade och genomled så
mycket för dem som förtjänade det så illa (men bara allt för typiskt för den altruist-egalitära
etiken, som ofta kräver uppoffringen av det högtstående för det lågtståendes skull som en del av
sin dyrkan av den naturligt svagare). Emedan det är svårt att acceptera att deras hjältemod och
lidande var så meningslöst och fullkomligt förgäves till sin natur, är erkännandet av tidigare
felsteg en del av mognadens och visdomens förvärv, förutan vilken vi aldrig skulle kunna befria
oss själva från dess grepp och återföra vår ras till dess uppåtledande väg. Att många vietnamveteraners hjärtan och sinnen fortfarande tycks vara kvar i Vietnam, separerade från deras ras intressen, är en del av felandets pris som vi fortsätter att betala och vår ras fortsätter att genomlida.
Angelägna rasliga intressen fordrar att de kommer hem till sin sort i sinne och själ, likväl som
kroppsligen. De nästan en miljon indokineser som invaderat Förenta staterna som ett direkt resultat av dess självuppoffrande inblandning i Indokina (620.000 indokinesiska ”flyktingar” tog sig in
i Förenta staterna mellan 1975 och 1983, medan många tusen krigsbrudar och adopterade föräld-
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Evolutionens upptäckter – och den synvinkel de tillhandahåller – vittnar om
existensen av en nästan fullständig skillnad mellan de dominanta religiösa institutionernas levantinska läror och verklighetens sanna natur. Ändå har deras inflytande varit så genomgripande att många betraktar endast de religioner som är
entropiska, pessimistiska, fatalistiska och undergångsorienterade som legitima
och, betecknande nog, kräver att de ska vara av ålderdomligt och ickevästerländskt ursprung. En religion som vore yngre eller västerländsk i sitt ursprung och gav uttryck åt en optimistisk och förhoppningsfull syn på framtiden –
med en tro på uppåtledande rörelse, framåtriktad evolution, framsteg och uppstigande liv, med en känsla av uppdrag, syfte, existensberättigande och levnadsöde,
alla härledda ur, och förenliga med, den moderna vetenskapens växande kunskap
– skulle betraktas som illegitim av de dominanta religiösa institutionerna som är
partiska till förmån för den antiskapelseetik och de värderingar som kännetecknar
strävan efter icke-existens. Enligt deras bakåtskådande doktriner skedde all skapelse i det förgångna och sjunker nu tillbaka mot världens undergång. För dem
inrymmer inte framtiden något syfte eller löfte utöver deras flykt till ett övernaturligt paradis. För livet på jorden ser de bara tilltagande förfall och fördärv, och
har inget att se fram emot.
Nordfolken står för närvarande inför ett val mellan två motsatta alternativ, det
uppstigande livets uppåtledande väg eller entropins nedstigning, för även om
entropi – tvärt emot allmän övertygelse – inte varit det förgångnas väg och ej
heller utgör den framtida tillvarons påbjudna väg, kan den bli en självuppfyllande
profetia om vi praktiserar den rasliga tillbakagångens, degenerationens och dödens antiskapelseetik, som förordas av dess befrämjare. Det uppstigande livets
etik är etiken hos Skapelsen, det evolutionära ansvaret och livet självt – som
fullbordar och förverkligar sin inre längtan, riktning, potential och levnadsöde.
Entropins etik är degenerationens och antiskapelsens etik, som omintetgör allt
som har uppnåtts av Livskraftens ansträngningar, förnekar själva livet och sjunker
tillbaka ner i den lera, det ursprungliga stoft där allt började för så länge sedan, för
att aldrig resa sig åter, återvändandes till betydelselösheten så att allt som varit
kommer att ha varit för intet. Kontrasten mellan de två alternativen är lika stor
som den manikeiska kontrasten mellan ljus och mörker, gott och ont. Vi kan välja
endera, och som vi väljer kommer vi att tjäna, och sålunda kommer framtiden –
levnadsödet eller ödet – för vår ras, och kanske för det yttersta syftet bakom allt
liv, all skapelse och all evolution, att avgöras.
Om vi väljer uppstigande liv kommer vi även att tjäna änglarnas sida, ty det
änglalika utgör det uppstigande livets mål mot vilket vår evolution har färdats
under fullbordandet och förverkligandet av vår unika inre potential. Nordfolken är
änglarnas ras – änglarna som är eller har varit, men mest av allt de som är ämnade
att vara – och när de tjänar änglarnas sida tjänar de sina egna intressen. Det änglalika idealet präglas av finhet, skönhet, dygd, ädelhet, självaktning och självstyre,
av hälsa och sundhet i kropp och själ, ras och samhälle, och tjänande av det rasliga levnadsödets sak, uppstigande liv och herravälde över universum – Skapelsens
syfte och avsikt. Om vi väljer mörkret kommer vi också att välja att tjäna antiskaralösa barn anlände både före och under denna period) borde också ge sig hem till sin sort i enlighet med skapelseetiken, och tvingas lämna nordfolkens hemländer innan deras onaturliga närvaro
resulterar i katastrofala och oåterkalleliga kontraevolutionära effekter.
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pelsens och entropins, kontraevolutionens och degenerationens, förfallets och
tillbakagångens sak, förgörelsen av livets höjdpunkt genom ersättandet av det
änglalika och fina med det grova, det upphöjda med det simpla, det högtstående
med det lågtstående och det framskridna med det atavistiska.2
Att entropi är fysikens lag medan uppstigande liv är biologins trend möjliggörs
av överföringen av energi från den fysiska världen – närmare bestämt solen – till
de levande tingens värld. Solen är källan till den kraft, den styrka och energi, som
övervinner entropi och uppammar livets skapelse och uppstigning. Den energi den
strålar över jorden omsätts genom växtlivets biologiska process till den biologiska
tillvarons alla komponenter och behov, så att medan den fysiska lagen om entropi
gäller för livslängden hos solen – som har avtagit och förbrukat den begränsade
och kanske icke-förnyelsebara energin i sitt slutna system i mer än fem miljarder
år och kommer att fortsätta att göra så i ytterligare fem miljarder år innan dess
tillbakagång blivit fullständig och dess energi utsläckt (förutsatt att det uppstigande liv som den möjliggjort inte dessförinnan upptäcker ett sätt att återgälda tjänsten och förnya dess liv) – är den inte tillämplig på något befogat eller meningsfullt
biologiskt tidsperspektiv eller någon period. Solen kommer att fortsätta att tillhandahålla den energi som krävs för det uppstigande livet mycket längre än vad
det borde behöva för att fullborda, uppfylla och förverkliga sitt syfte, uppdrag och
levnadsöde. Om det misslyckas kommer det inte att vara på grund av den tidsrymd det tilldelats, utan på grund av påläggandet av entropi genom en entropisk
etikkod och värderingar som kastar om och negerar solens verkan och förslösar
dess bidrag, så att allt kommer att ha varit för intet.
Det är passande att solen, som ger sitt eget liv för att bryta det slutna systemet
av livlös entropi på jorden och göra uppstigande liv möjligt, tillerkändes en ställning av högsta ära och aktning i nordfolkens ursprungliga religioner, och att
symboler för solen betraktades som symboler för uppstigande liv, raslig renhet,
hälsa och välbefinnande. Våra förfäder var insiktsfulla i sin naturliga visdom och
rättvisa i sina tacksamhetsbetygelser. Deras ättlingar har förirrat sig från denna
intuitiva förståelse, men den finns fortfarande där, och den moderna vetenskapen
har i sitt erkännande av solens roll bekräftat dess riktighet.
I den utsträckning som det naturliga urvalet är ansvarigt för uppåtriktad evolution, är genetisk mångfald, variation eller ojämlikhet nödvändig för uppstigande
liv. Naturligt urval fordrar genetisk variation eller ojämlikhet för sina metoder att
verka, och särbehandlar till förmån för dem som är bättre utrustade med ett visst
genetiskt särdrag än andra. Den genetiska mångfald och ojämlikhet som skapats
bland individer utvecklar sig till en genetisk variation och ojämlikhet mellan olika
2

Sommaren 1969 bevittnade två tilldragelser som symboliskt illustrerade den extrema kontrasten
mellan uppstigande liv och entropi, strävan mot stjärnorna och strävan efter icke-existens. Månlandningen var den hittills ypperligaste symbolen för det förstnämnda, kulmen av Wernher Von
Brauns, den störste prometeuske arvtagaren av sin generation, livslånga arbete och förhoppning.
Rockmusikfestivalen i närheten av Woodstock i New York markerade motkulturens antitriumfatoriska uppstigning, entropins kvintessens och det uppstigande livets antites, vars anhängare stödde
den katastrofala sänkningen av livets nivå på jorden och endast skulle bege sig till stjärnorna i sina
drogframkallade hallucinationer, och som betraktade de teknologiska framsteg och produktiva
prestationer som krävs för att i verkligheten resa till stjärnorna som en kränkning av deras kontraevolutionära värderingar och etik.
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evolutionära enheter och skiljer dem åt genom processen av kladogenesis eller
divergerande evolution till olika raser, arter och släkten, varmed olika förgreningar av livet och existensen skapas och var och en utvecklas i sin egen separata
riktning i strävan efter sitt eget separata evolutionära öde eller levnadsöde.
Vår uppfattning om det förhållande som råder mellan de kvarvarande evolutionära enheterna inom Hominidae har förvrängts av den levantinska kosmologins
olyckliga inflytande. Carl von Linné, den svenske botaniker som utvecklade det
moderna taxonomiska systemet av binomialnomenklatur, var en from anhängare
av den bibliska skapelseberättelsen och uppfattade följaktligen livet ur ett förevolutionärt perspektiv som statiskt, orörligt och oföränderligt, och alla de kvarvarande hominida arterna och släktena som tillhörandes en art, trots att de uppvisar
mer variation än många lägre livsformer som klassificeras tillhöra skilda släkten.
Denna bibliska snedvridning lever kvar i vår tid och skänker starkt stöd och tröst
åt den blandrasistiska antiskapelsens sak genom att minimera rasliga skillnader
och fördunkla erkännandet av vår verkliga relativa position, situation och ställning
på det uppstigande livets skala.
Nordfolkens unika andliga, estetiska, moraliska, mentala och intellektuella genetiska anlag – som har möjliggjort oöverträffade prestationer inom konsten och
vetenskapen, inom politiken, ekonomin, upptäcktsresandet och utforskningen,
inom civilisationen och kulturen – utmärker dem som representanten för, och
höjdpunkten av, den progressiva evolutionens och det uppstigande livets inre
kärna eller centrala stam. Den naturliga historiens alla övriga evolutionära enheter
divergerade eller avvek från denna centrala uppstigande kärna eller stam i ett eller
annat tidigare stadium och slog in på sina egna unika vägar – antingen fortsatte de
att utvecklas i sina skilda riktningar, uppnådde statiska jämviktslägen i specialiserade ekologiska nischer, eller utplånades. Den metafysiskt signifikanta positionen
i spetsen och toppen av det uppstigande livets centrala stam tillhör den evolutionära enhet som färdas utmed Skapelsens uppledande väg mot en högre livsform
och tillvaro mer utstrålande och hänfört, ädelt och dygdigt, medvetet och intelligent, objektivt och självbehärskat, faustianskt och prometeuskt än de övriga skulle
kunna föreställa sig, med ett levnadsöde bestående av en expansion genom hela
universum som kommer att bringa livets och Skapelsens gåva till stjärnorna.
De raser, arter och släkten som har divergerat från den metafysiskt signifikanta
evolutionära enheten kan inte bistå den eller förena sig med den i dess strävan. De
skulle bara förgöra den om de lyckades med ett sådant försök. Olyckligtvis har
deras tidigare beteende visat att deras medvetenhet om detta faktum snarare tenderar att uppmuntra istället för att avskräcka en sådan ansträngning. De har konsekvent använt all sin förmåga för att omstörta nordfolkens intressen, förhindra
deras levnadsödes fullbordande och förvägra dem de förhållanden som krävs för
deras fortsatta existens och överlevnad. De besitter denna förmåga tack vare det
svåra misstaget begånget av denna och tidigare generationer av Nord, ett misstag
som snart måste korrigeras – och den nordliga rasen återställas till sitt rättmätiga
tillstånd, sin ställning och sin uppåtledande väg – för annars kommer denna höjdpunkt av uppstigande liv att överväldigas av det svallande icke-nordliga människohavet som omger den, brytas sönder av den blandrasistiska kontraevolutionens
vågor och dess väsen att gå förlorat likt innehållet i en flaska utsökt vin som hällts
ut i havet för att aldrig göra sig till känna igen.
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Den metafysiskt signifikanta rasens ställning i toppen av det uppstigande livet
skänker ett väldigt evolutionärt ansvar. Den ras som utgör den uppledande evolutionens förtrupp måste övervinna varje utmaning och trotsa varje fara den stöter
på i sin väg, eftersträva kunskap och perfektion, växa i sin visdom, behärska och
ge drivkraft åt universum, och sig själv till att börja med, för att fullborda sitt
levnadsöde. Den får aldrig undvika sanningen, utan måste förkasta varje lögn.
Dess väsen är det oupphörliga strävandet efter det högsta och vackraste i allting –
estetik, etik, moral, beteende, tal, uppförande, intelligens, visdom och skönhet –
och söker alltid vara det bästa den kan vara, tvärt emot den moderna kulturens
trasproletära tendenser att framhäva de lågtstående och grova. Dess syfte och skäl
att existera är att tjäna Skapelsens sak och att uppnå det som Skapelsen inte kan
uppnå utan den.
Det kan vara på så sätt att Livskraften växer och reser sig i takt med att livet
växer och reser sig, och att de tilltar och avtar tillsammans. Sett ur detta perspektiv, är strävan efter ypperlighet och det löfte om livets yttersta perfektion som
utlovas av den uppåtledande evolutionen, frågor av den djupaste betydelse, ett
helgat uppdrag vars trofasta tjänare kommer att bli ihågkomna med tacksamhet
och gunst så länge som Skapelsen består. Uppdraget att sprida högre liv och Livskraften genom hela universum – aktivera och vitalisera alla evighetens bortersta
skrymslen, uppfylla och förverkliga Livets yttersta existens som nu är blott en
puppa av vad det söker att bli – inrymmer möjligheten till både det storslagnaste
av levnadsöden och det största av misslyckanden. Endast genom uppstigande,
genom att nära och förädla det högsta och bästa inom oss, kan vi hoppas på att
lyckas.
Trenden rör sig nu i förkrossande riktning mot misslyckande. Blotta föreställningen att det skulle finnas ett pådrivande skäl för vår existens, ett syfte med vår
skapelse och ett uppdrag för oss i universums plan och natur att tjäna det uppstigande livets och Livskraftens mål, betraktas som chockerande och omoraliskt av
vår kulturs dominant blandrasistiska, kontraevolutionära och skapelseupplösande
värderingar och etik. För de element som befrämjar dessa värderingar, är begreppet av uppstigande liv ofta inte bara omoraliskt, utan även obegripligt. För dem
kan hoppet om att besegra, utforska, tämja och expandera ut i universums bortersta skrymslen – att kolonisera, befolka och utveckla nya världar – endast tolereras inom gränserna för den eskapistiska fantasin, som de förvränger för att beröva
den sitt rasliga innehåll och känsla av rasligt uppdrag och levnadsöde, men inte
som en livsuppgift att utföras i verkligheten i och med att det skulle fordra befrämjandet och utövandet av det uppstigande livets och evolutionära ansvarets etik
och värderingar. De dominanta elementen betraktar varje försök av de högre och
finare elementen att medvetet erkänna sin ställning, position, syfte och uppdrag –
och att handla för att främja sina intressen och Skapelsens intressen – som ett hot.
Den rådande maktstrukturen är övertygad om att varje medveten önskan eller
avsiktlig intention att förhöja kvantiteten och kvaliteten, nivån och graden, av
skönhet, intelligens, självaktning, självstyre och andens oberoende, eller att bara
upprätthålla deras nuvarande tillstånd, är omoralisk. Men enligt Skapelsens och
det uppstigande livets värderingar – den objektiva fysiska, biologiska evolutionära
verklighetens etik – är det den för närvarande dominanta etiken och värderingarna
av entropi, antiskapelse, kontraevolution, degeneration och raslig död, omkast-
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ningen och förgörelsen av Livskraftens hela ansträngning och arbete, som är det
ytterst onda, ondska i form av intighet och icke-existens, tröghet och kaos, som
har stretat emot och hindrat Skapelsens uppåtledande kamp sedan före tidernas
begynnelse, och kommer att fortsätta att göra så tills det uppstigande livets slutgiltiga levnadsöde fullbordats.
Den altruist-egalitära, och allt mer icke-nordeuropeiska, dominansen inom
Västerlandets kultur har inneburit att de vetenskapliga upptäckternas och filosofiska förfrågningarnas eggande ontologiska och kosmologiska implikationer –
som har kommit grunderna för det nordeuropeiska tänkandet att skälva sedan
mitten av artonhundratalet och medfört potentialen till en intellektuell revolution
som skulle befria den nordeuropeiska anden från den entropiska tankens nedslående inskränkningar, föreställningen att vårt uppdrag och levnadsöde är att uppstiga snarare än ett oåterkalleligt öde att försjunka – har tillkommit en kultur med
döva, och i många fall fientliga, öron. Det har sagts att sanningen skall göra en fri.
Frihet och sanning hör ihop. Den nordliga rasen, traditionellt en ras av fria män,
har av tradition värderat sanningen högt. Men i det rasligt destruktiva och pluralistiska övergångssamhällets miljö betraktas varje uttalande, övertygelse eller
tanke, sann eller inte, som tenderar att vederlägga eller bestrida blandrasismens
doktriner och mål, som omoralisk. Den divergerande evolutionens realitet, genetisk variation och ojämlikhet, Skapelsens krav på raslig separation för att upprätthålla och fortsätta dess uppstigande livs progressiva ansträngningar, och den
tidigare historien av många tusen generationer av raslig separation och isolering
som resulterat i de rasliga skillnader, särdrag och kvaliteter som vi nu uppnått,
stämplas som kättersk av den blandrasistiska dogmatiken. Det anses ondskefullt
att tala, eller ens tänka, sanning om rasfrågan närhelst sanningen inte är förenlig
med de icke-nordeuropeiska elementens och deras blandrasistiska trotjänares och
förkämpars önskningar, hopp, begär och preferenser.
Antingen dess ursprung är religiöst eller världsligt, hävdar den altruistiska
jämlikhetsivern, universalismen och blandrasismen att världen skulle vara en
bättre plats om alla raserna smältes samman till en och alla skillnader, all mångfald och all variation i särdrag, egenskaper och kvaliteter som skapats av divergerande evolution, eliminerades och förstördes. De betraktar själva föreställningen
om uppstigande liv som brottsligt omoralisk, som fientlig mot deras föreställning
om den lågtstående och undergivna livsform som de anser är metafysiskt signifikant. De betraktar nordfolken, och i synnerhet det upphöjda, änglalika och eteriska nordiska estetiska idealet – det fysiska uttrycket eller den yttre manifestationen,
inkarnationen eller förkroppsligandet, av uppstigande liv – som särskilt abnormt
och metafysiskt insignifikant och som det främsta målet för förgörelse och utplåning. Deras totala mål av blandraslig sammansmältning eller panmixis är i själva
verket utformat och avsett för att uppnå den biologiska och genetiska utplåningen
av nordfolken, representanterna för uppstigande liv och Skapelse som redan har
rest sig ovan de övriga raserna eller livsförgreningarna och snart kommer att vara
utom deras räckhåll om inte dess uppledande framåtskridande hindras av deras
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förgörelse, varav den rasliga död som förorsakas av blandraslig korsning är den
mest totala, effektiva och oåterkalleliga formen.3
Genom att förgöra Skapelsens arbete och kasta om den evolutionära trenden
mot mångfald, variation och artförgrening, är rasblandning skapelseupplösande
och kontraevolutionär och strider mot tillvarons grundläggande etiska villkor,
varför den i själva verket är icke-existensens etik. Den borde bekämpas energiskt
av varje morallära eller religion som värdesätter och önskar bevara och upphöja
Skapelsens arbete. Väl satt på prov har de entropiska och pessimistiska religionerna – såsom kristendomen – inte lyckats bistå Skapelsens strävan och motarbeta
förgörelsens orsak, utan har i själva verket bistått den sistnämnda och motarbetat
den förstnämnda. De entropiska doktrinernas antiprometeuska snedvridning, deras
syn på frälsning och räddning som en tillflyktsmöjlighet istället för en bragd,
varmed de förordar svaghet och undergivenhet framför styrka och intelligens,
samt deras strävan efter icke-existens istället för herravälde över universum, gör
dem naturligt mer förenliga med kontraevolution än med uppstigande liv.
En nordeuropeisk religion borde härleda sitt arv, sin historia, sin ande och sina
värderingar från nordeuropéer, inte från främmande raser, och borde tjäna nordfolkens intressen och gynna deras uppstigning, och visionen om deras yttersta
uppdrag och levnadsöde borde ständigt hägra framför dem för att vägleda dem.
Den nordeuropeiska religiösa erfarenhetens omfattning, mångfald, djup och
spännvidd – i synnerhet när den befriats från de restriktiva dogmatiska tendenser
som naturligt attraherar och binder levantinernas intellekt – har vida överträffat
både jämförelsen med, och fattningsförmågan hos, andra raser, och har upprätthållit en konsekvent och intuitiv närhet till naturens lagar och förkastat det onaturliga, konstlade och godtyckliga. (Den protestantiska reformationen var utöver
ett uppror av nordeuropéer mot sydeuropeisk religiös dominans, också ett uppror
till förmån för det naturliga, informella, opåverkade och fria, och mot det komplexa, mystiska, konstlade, restriktiva och ceremoniella.) Från de forntida nordeuropéernas ursprungliga religioner till deismens mekanistiska rationalism, från
transcendentalismens romantiska panteism till den moderna vetenskapens rigorösa
empirism, har samtliga kanaler genom vilka nordfolken uttryckt sin förståelse för
tillvaron kännetecknats av en nära identifiering med naturen, verkligheten och
objektiviteten i skarp kontrast mot den verklighetsfrämmande vidskepelse, eskapism, konstlade ritual, godtyckliga dogmatik och verklighetsflykt som är kännetecknande för icke-nordligt religiöst tänkande.
En nordeuropeisk religion borde understryka en kompromisslös överensstämmelse med naturen, verkligheten och sanningen. Det onaturliga och overkliga har
3

Det universalistiska, internationalistiska och blandrasistiska målet av raslig sammansmältning
och nordlig förgörelse (sammansmältning kan bara betyda förgörelse för recessiva egenskaper,
emedan de unika nordliga särdrag som inte är recessiva skulle förvrängas till oigenkännlighet
genom korsning, till och med av ett förhållande om ett mot ett, men eftersom det verkliga globala
förhållandet mot nordfolken överstiger tio mot ett – och hastigt förvärras – är denna betraktelse
akademisk) kräver till att börja med slutet för nordligt rasligt oberoende och suveränitet, samt
elimineringen av separata nordliga hemländer. En oinskränkt immigrationspolitik – som medger
det fria inträdet av de icke-nordliga massorna i till och med de ursprungligaste av de homogena
nordliga hemländerna – uppfyller detta krav och är därför en av den blandrasistiska trosbekännelsens helgade lärosatser.
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inget värde, utan är osanning, en lögn. Att tro på det onaturliga är att tro på en
osanning, med resultatet att verkligheten och sanningen undviks och offras. Skapelsen är naturens och verklighetens stora sanning, som en sann nordlig religion
borde tjäna och bistå. Att undvika denna sanning är att uppoffra Skapelsens intressen och bistå antiskapelsens strävan.
En nordeuropeisk religion borde förena alla de olika manifestationerna och uttrycken för den nordliga religiösa anden i naturens och Skapelsens tjänst och dra
fördel av – och nära – alla de olika former av förståelse och erfarenhet – andlig,
intuitiv, begreppsmässig och empirisk – som tillhör rasens mentala resurser, och
därigenom ge utrymme åt alla att växa tillsammans, bygga på varandra och framskrida mot ett gemensamt mål. Att utesluta någon form av befogat uttryck eller
förståelse skulle vara att begränsa och försvaga rasens förmågor, och nordfolken
kommer att behöva alla sina förmågor – alla sina talanger, gåvor och själsliga,
intellektuella och till karaktären knutna egenskaper – för att uppnå det levnadsöde
som har märkts ut som deras livsuppgift och skäl att existera. Så länge som vi är
naturen trogna – både naturen inom oss och naturen omkring oss – kommer vi att
vara Skapelsen trogna och praktisera det evolutionära ansvarets och uppstigande
livets etik och värderingar, levnadsödets uppåtledande väg.
Ursprunglig nordeuropeisk religion har alltid betonat inre styrka och disciplin,
självstyre, självbehärskning, självaktning och att klara sig själv – individens betydelse, kompetens, effektivitet, värdighet och heroism. Personlig och raslig räddning uppnåddes båda genom ansträngning och kamp, de beviljades inte som en
oförtjänt gåva av en allsmäktig yttre kraft, vars själva allsmäktighet berövade
människans ansträngning allt syfte eller nödtvång. När gudomligheten beviljade
räddning var det till svar på heroiska bragder, och var således fortfarande tvunget
att förtjänas genom invärtes motiverad ansträngning och kamp. Det krävdes den
starkaste självpåtagna och självframkallade inre disciplin för att forma och dana
individen till att utvecklas och att uppnå, förverkliga och uppfylla sin maximala
potential och sitt inre väsen. Endast mödosam personlig kamp under en sträng
viljas vägledning – driven av en inre känsla av syfte och ansvar för att förverkliga
sig själv och uppnå det väsen personen ämnats att vara, utan bekymmer för intoleransen, oförmågan att förstå, inaktiviteten och passiviteten hos de icke-heroiska
drönare som föredrar den trygga rutinen i den sövande metafysiska betydelselösheten – kunde förverkliga denna ytterst personliga potential. Det var en inre utveckling av jaget, en inifrån motiverad självutforskning och självförverkligande,
mer krävande än något som skulle ha kunnat påläggas utifrån, pådriven av någonting inifrån sig själv som inte medgav någon vila eller frid förrän dess frågor
besvarats, dess mål uppnåtts och dess strävan tillfredsställts. De forntida nordeuropéerna likställde den inre disciplin som motiverade denna ansträngning – som
gav själen dess vingar – med frihet, motsatsen till det inre kaos som fordrade yttre
disciplin för att kontrollera den, med frihetens förgörelse som konsekvens.4
4

Richard Bachs populära allegoriska berättelse
Jonathan Livingston Seagull var, enligt en del
uttolkningar, ett samtida uttryck för denna fundamentala övertygelse och princip hos det nordliga
religiösa tänkandet, där hjälten strävade efter att förverkliga sin yttersta potential och överträffa de
begränsningar som accepterats av de entropiska massorna. Antikulturens anhängare föredrog
emellertid en tolkning som stämde överens med deras godtyckliga och ansvarslösa ”gör din egen
grej”-beteendemönster utan någon form av intelligent kontroll eller disciplin – varken yttre eller

170

ÄNGLARNAS LEVNADSÖDE

Den inre disciplin och de invärtes genererade heders- och moralbegrepp som
var, och fortfarande är, så utbredda bland nordfolken att de kan betraktas som en
raslig egenskap, möjliggör inte bara individuell frihet, utan tillhandahåller även
den andliga grunden för Nords storhet genom att ingjuta en prometeusk drivkraft
åt prestationer, upptäckt, utforskning och expansion, åt att bege sig ut för att
överskrida kunskapens och erfarenhetens barriärer och gränser i syfte att förverkliga sin fulla potential och uppnå sitt levnadsöde. Inre disciplin, självstyre, självbehärskning, mentalt oberoende och psykologisk suveränitet är kännetecknen på
en stark karaktär, och en förutsättning för ett metafysiskt signifikant väsen. Uppstigande liv vore inte möjligt utan dem.
Karaktärsdaning ansågs av den klassiska pedagogiska traditionen ha högsta
prioritet och utgöra den främsta utbildningsfunktionen, och framgång på detta
område ansågs vara viktigare än framgång på alla andra områden tillsammans.
Daningen av en hedervärd och stark karaktär – som älskar sanning och dygd,
förkastar lögn, fördärv och last – var utbildningens mål och syfte, förutan vilket
alla andra mål saknade mening, och varmed alla andra mål tjänade ett ädelt slutmål. Alltsedan Platon och Xenofon har varje nordlig utbildningsfilosofi som sökt
frambringa ledare och ingjuta det sanna ledarskapets kvaliteter och egenskaper,
betonat karaktärsdaningens och integritetens primära betydelse. Det är nödvändigtvis en elitistisk och aristokratisk doktrin, som sätter standarden så hög att
svagare själar inte ens kommer att försöka nå upp till den. Men vilka segrar utbildningen än vunnit har den vunnit under denna uråldriga visdoms fana, och när
den följt andra fanor har den bara blivit en del av rasens problem, inte en del av
deras lösning.5
Om vårt syfte – livets syfte i allmänhet och vår ras i synnerhet – är att uppstiga,
och detta är Skapelsens avsikt, så kräver den yttersta etiken att vi bygger upp den
materiella, ekonomiska och teknologiska grunden och medlen för att genomföra
vår uppstigning. Livet och evolutionen har från första början varit beroende av
energi för att övervinna entropi och göra sin uppstigning möjlig. I energi, liksom i
livet och evolutionen, råder inget stillestånd. Antingen förnyas och fortsätts,
upprätthålls eller stegras, tillgången på energi, eller så försvagas tillgången med
entropi, tillbakagång och en förtvining av livets nivå, aktivitet och prestationer
som resultat. Livet färdas antingen framåt och uppstiger eller färdas bakåt och
inre – för att vägleda deras handlingar, ingen kamp eller prestation och ingen känsla av syfte eller
uppdrag. De identifierade sig med hjältens uppror mot konventionen, men i den antiheroiska och
irrationella nedåtgående betydelsen av icke-konformism som ett självändamål, inte med det syfte
som var den motivationsgivande källan till hans icke-konformism och oberoende – den heroiska
betydelsen av driften att excellera, uppstiga och överträffa.
5
Amatöridrott och friidrott spelade en betydande roll för karaktärsdaningsprocessen i den klassi ska pedagogiska traditionen. De tjänade även syftet att främja rasens fysiska kondition, hälsa,
välbefinnande, inre disciplin, moral, enighet, identitet, stolthet och släktskapssympati som helhet.
Dessa aktiviteter var rasligt exklusiva och homogena, utformade för att gynna endast nordfolkens
intressen och utveckling, utan att tillåta medlemmar av andra raser att delta – eller ens se på. De
var medel för att nå ett mål, för att tjäna ett högre syfte, inte ett självändamål. Detta förhållande
har förvrängts i vår egen onaturliga tidsålder, så att idrotten förefaller ha blivit ett självändamål,
avskilt från dess ras ändamål, och många tillskriver den i själva verket en högre prioritet än intressena hos den ras den utformades för att tjäna. I denna trend, likväl som i andra, har friidrotten följt
samma riktning som konsten och kulturen som helhet, som berövats sin livsviktiga och rasligt
exklusiva karaktär och omformats för att tjäna blandrasismens ändamål.
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nedstiger, varvid antiskapelse, kontraevolution och död övervinner och förhindrar
Skapelsens och livets uppledande strävan.
Om nordfolken, i egenskap av det uppstigande livets centrala stams representant och förkroppsligande, ska kunna färdas framåt mot ett storslaget levnadsöde
av segrar och herravälde över universum, kommer de att behöva en energitillgång
som vida överstiger vad som hittills uppnåtts, en energitillgång som av sin själva
natur endast kan tillhandahållas av kärnkraft. Om inte nordfolken tämjer och lär
sig behärska kärnkraften, både fission och fusion, och exploaterar dess fulla potential, kommer de inte bara att sakna den energi de behöver för att uppstiga mot
stjärnorna, uppnå sin storslagna potential och förverkliga det levnadsöde Livskraften avsett, utan även sakna den energi som krävs för att upprätthålla sin rådande existensnivå. Den till synes komplexa retorik som, när den reducerats till
sin väsentliga form, omgärdar kärnkraften är inte mer komplicerad än så. Den
krävs som en förutsättning för livets fortsatta uppstigning. Vi måste stoppa urholkandet av den nordliga industriella grundvalen – en process av avindustrialisering
och omfördelning av produktiv kapacitet till icke-nordliga raser som medfört
tillbakagången av en gång i tiden blomstrande industrinäringar, samt nedläggningen av otaliga skeppsvarv, stålverk och monteringsanläggningar i och med att
dessa verksamheter flyttats till länder med lägre arbetskrafts- och driftskostnader
till följd av blandrasistiska och endimensionellt ekonomiska handlingsprogram,
och därmed gradvist sänkt nordeuropéns lönenivå till nivån hos tredje världens
raser, som nu utrustats med det produktiva välstånd han skapat – men vi måste
även utveckla nya rikliga energikällor som endast kärnkraft kan tillhandahålla, för
annars kommer dessa industrier, både på jorden och i rymden, för livets underhållande och uppstigande att köra fast, och entropin kommer att fånga Skapelsens
puppa i den för tidiga dödens grepp.
Kärnkraft är den enda energiform – med undantag av geotermisk energi – som
bidrar till den energimängd som solen tillhandahåller istället för att tära på den.
Fusionskraft alstrar energi med samma metod som solen, och tillåter den tillgång
solen tillhandahåller att förhöjas praktiskt taget utan begränsning eller inskränkning. De övriga, lättåtkomligare, energikällor som har underblåst de gångna århundradenas industriella och teknologiska utveckling och expansion – kol, olja
och naturgas – är de fossila bränslen som representerar den lagrade solenergi som
inryms i organiska kvarlevor från en miljard år av levande materia frambringad av
solen. Denna tillgång är begränsad och ändlig, och kan inte fortsätta att upprätthålla den rådande energikonsumtionen under många ytterligare generationer, än
mindre tillhandahålla den fordrade tillgången för språnget mot stjärnorna och
levnadsödet. Den är också absolut nödvändig för många syften vid sidan av att
alstra energi och bör vidmakthållas för dessa syften, att utgöra en tillgång för
talrika generationer (nu när vi har kärnkraft för att tillhandahålla en alternativ
energikälla som inte tär på solens lagrade energi) istället för att frikostigt förslösas
inom loppet av några få århundraden.
Direkt solenergi är allt för kringspridd (utom vad gäller futuristiska förslag om
att samla in den i rymden och sedan stråla ner den till jorden) för att tillhandahålla
mer än några få procent av den effekt som fordras för att genomföra nordfolkens
uppstigning. Det är därför som den förespråkas av dem som motsätter sig uppstigande liv. Endast kärnenergi – den första energiform som tämjts av livet som
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faktiskt skapar ny energi istället för att tära på den befintliga eller lagrade energi
solen tillhandahåller, och som befriar livet från soltillgångens naturliga begränsningar – kan generera de effektnivåer som fordras för att uppnå uppstigande existensnivåer. Det är därför som den motarbetas av dem som motarbetar uppstigande liv, i synnerhet nordfolkens uppstigning, den ras som utgör förkroppsligandet
och inkarnationen av evolutionens och Livskraftens centrala uppstigande kärna,
representanten för livets yttersta potential.
En reträtt från kärnenergin, från det löfte och den potential som endast den kan
erbjuda för att övervinna hindren för utveckling och expansion, från det hopp som
endast den kan tillhandahålla för att driva på livets uppstigning, det nordliga livets
uppstigning, mot stjärnorna – en reträtt grundad på feghet, okunnighet, simpla
livsförnekande värderingar och rädsla för det okända, rädsla för ett monster som
endast existerar i illvilliga sinnens morbida djup – skulle innebära triumfen, eller
antitriumfen, för icke-livets, tillbakagångens, entropins och icke-existensens
krafter, samt nederlaget för det uppstigande livet, levnadsödet och Skapelsen, för
syfte, uppdrag och skäl att finnas till, till följd av uraktlåtenhet och nonchalans.
Dess entropiska och kontraevolutionära verkan skulle på lång sikt vara ödesdigrare och destruktivare än verkan av tusen kärnkraftsolyckor av det värsta slaget
(som en reaktorkärnas härdsmälta).
Tvärt emot det yttre skenet och alla de känslomässiga, tekniska eller rationella
argument som fördunklar sanningen och håller fasaden uppe, är frågan om kärnenergi i grund och botten en fråga om varken säkerhet eller kostnad, utan om
ande, yttersta etik och värderingar, samt motstridiga åsikter om vad som är metafysiskt signifikant i tillvaron. Den är en andlig tävlan mellan det uppstigande
livets, den progressiva evolutionens och Skapelsens krafter – som söker framrycka mot uppfyllandet och förverkligandet av uppdraget och levnadsödet av att
behärska universum – och det nedstigande livets, entropins, kontraevolutionens
och antiskapelsens krafter – som söker kasta om livets uppledande väg och förneka tillvarons avsikt och syfte, och därigenom fullborda strävan efter icke-existens.
De förstnämnda stödjer av sina väsens blotta natur kärnkraft, medan de senare
motsätter sig den av samma anledning. Det är en kamp mellan Prometeus arvtagares kämpande, presterande, strävande, längtande och jasägande ande, givarna av
eld och energi, och hinduns entropiska, förtvinande, vissnande, förnekande och
nejsägande ande. Den fabricerade säkerhetsfrågan används för att påverka dem i
mitten, som inte är andligt involverade eller fattat ståndpunkt för endera sidan,
eller som inte är medvetna om kampens andliga innehåll och insatser. Prometeus
arvtagare är tekniskt betydligt kompetentare i den här frågan, men hinduerna är
till det yttre mycket känslosammare och mer villiga att inlåta sig i lögner, samt
skickliga på att manipulera den allmänna opinionen, vilket de får hjälp med av
den antiprometeuska och icke-nordligt dominerade kommunikations- och underhållningsmedian. Det är en ohelig allians som har bringat nederlag över nordfolken på många fronter och nu hotar dem med utplåning.
De element som motsätter sig kärnenergi tenderar att vara samma element som
motsätter sig nordfolkens och det uppstigande livets intressen i alla övriga frågor.
De tenderar att vara samma element som förordar utflödet och omfördelningen av
nordligt skapad rikedom och investeringskapital (och därigenom förskingrar
ekonomins finansiella energi), motsätter sig defensiv militär styrka (självförsa-
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kande etik är naturligt fientlig mot självförsvar, medan icke-nordliga och antinordliga element är naturligt fientliga mot nordligt försvar), stödjer nordfolkens
biologiska utplåning och förgörelse genom pluralism och blandrasism, samt
stämplar varje förespråkande – eller förespråkare – av de förhållanden som
fordras för nordlig överlevnad (raslig separation, befrielse och oberoende – samma förhållanden som fordras för deras uppstigning och fullbordande av deras
levnadsöde) som den yttersta formen av ondska. De vill att nordfolken ska vara
beroende (eller ”ömsesidigt beroende”) istället för oberoende (utan kärnenergi
skulle Nord tvingas in i beroende), vara svaga istället för starka, nedstiga istället
för att uppstiga, och försvinna genom blandrasistisk kontraevolution (den rasliga
utplåningens död) istället för att utvecklas uppåt mot förverkligandet och fullbordandet av deras uppdrag och levnadsöde såsom avsetts av Livskraften.6
Teknologiska framsteg och framåtskridande är en nödvändig förutsättning för
livets framåtskridande och uppstigning. Enorma teknologiska framsteg, och
enormt utvidgade tillgångar av kraft och energi, är ett krav för expansion ut i
universum. Raslig förbättring genom bruket av evolutionärt ansvar är ett annat.
Nordfolken kan inte bege sig till stjärnorna utan dem båda. Att räddhågat backa
tillbaka från de utmaningar vi står inför och överge utvecklingen av kraftfullare
energikällor, vore att förråda vår ras syfte och levnadsöde, våra förgångna och
framtida generationer, vårt skäl att existera och den Kraft som skapat oss. Angreppet mot kärnkraft av hela den antinordliga koalitionen av altruist-egalitära
nordbor och icke-nordbor inom media, den akademiska världen, regeringen och
andra institutioner, är ett angrepp mot Nords framåtskridande, styrka och oberoende, mot nordlig vetenskap, teknologi och prestation, mot den prometeuska
nordliga drömmen om herravälde över universum (en dröm om en ras av utforskare och pionjärer som för evigt söker nya gränser att överskrida och nya utmaningar att övervinna, med sin blick för alltid fokuserad på evigheten, men det är en
dröm som har kullkastats och förvrängts av raser som saknar de kvaliteter som
behövs för dess förverkligande, för att befrämja blandrasismens mål och beröva
den sitt rasliga innehåll och integritet) och mot fullbordandet av det nordliga
levnadsödet i dess mödosamma färd mot Gud.
Nordfolken kan inte hoppas på att lyckas behärska universum och erövra stjärnorna om de inte kan lyckas behärska kärnkraften, vilket gäller i ännu högre grad
om deras misslyckande förorsakats av rädsla. Vi kommer aldrig att kunna övervinna de långt större utmaningar som väntar på oss längs det uppstigande livets
väg om vi inte kan övervinna de enklare utmaningar vi står inför idag. Vi måste
klättra uppför varje steg på vår uppstignings väg, övervinna varje utmaning, inte
rygga tillbaka inför någon. Om vi någonsin vacklar kommer vår uppstigning att
upphöra för att aldrig föra oss högre, vår slutgiltiga destination aldrig att nås, utan
för alltid vara utom vår räckvidd, och Skapelsen att ha förvägrats.
6

Självbejakande nordbor – som vill att deras ras ska vara oberoende, med exklusiv kontroll över
sitt eget levnadsöde – ser i kärnenergi en enorm tillgång för sin sorts uppstigande. Antinordeuropeiska element, både icke-nordbor och anti-nordbor – som vill att nordfolken ska förlora sitt
oberoende och därmed sin existens – ser också kärnenergin som en potentiell tillgång för nordlig
raslig frihet och motsätter sig den därför av samma anledning som de motsätter sig nordeuropeiskt
försvar, i och med att båda skulle hjälpa nordfolken att motstå att gå under i en ny universell
världsordning.
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Det uppstigande livets väg är ingen lätt väg, men den är den mest givande –
levnadsödets väg. Den förkastar alla löften om paradis och utopi – ett förhållande
som kräver stagnation, ett stillastående liv som förkastar allt hopp om uppstigande
liv, en återvändsgränd som sätter stopp för uppstigning och inte har någonstans att
ta vägen utom ned. Alla de filosofier – antingen världsliga eller religiösa – som
förespeglar löften om utopi är till sin natur entropiska, kontraevolutionära och
motståndare till uppstigande liv. Uppstigande liv är Skapelsens väsen, och det är
en process av fortlöpande kamp, en ofantlig resa som bara kommer att upphöra
när Skapelsen upphör.
Det är i det vida sammanhanget och i termer av uppstigande liv som alla filosofier, ideologier och religioner, alla politiska, sociala och moraliska föreställningar
och alla kulturella, ekonomiska och demografiska utvecklingar eller trender bör
bedömas och övervägas. Bedömningen bör grunda sig på huruvida de tenderar i
riktning mot, eller gynnar, uppstigning eller nedstigning, uppgång eller tillbakagång – kulturellt, socialt, politiskt, ekonomiskt, militärt och, främst av allt, biologiskt eller rasligt. Det för närvarande styrande etablissemanget – den viktigare
median, de politiska partierna, de kulturella och ekonomiska institutionerna – har
förpliktat sig gentemot entropiska och bakåtledande program, där olika fraktioner
varierar beträffande nedstigningens relativa hastighet – från gradvist förfall till
omedelbar kollaps – men är enade i sitt motstånd mot det uppstigande livets villkor.
Det främsta villkoret för uppstigande liv – för biologisk skapelse såsom bevittnats under den naturliga historiens hela förlopp i den mångfald av olika livsformer
som existerar och har existerat – är artförgrening genom divergerande evolution.
Genom den skapades alla de olika arterna och livstyperna, inklusive de åtskilliga
raserna eller protoarterna inom Hominidae. En ras är en art i sin tillblivelse, en
protoart som ännu inte utvecklat det totala biologiska försvaret i form av reproduktiv infertilitet med andra raser. Det kanske krävs hundratusentals generationer
av divergerande evolution innan arternas integritet säkerställts. Tills det att mellanraslig reproduktiv infertilitet uppnåtts är de blivande arternas existens sårbar
för nedbrytning eller kontraevolution genom återförening med andra raser, oavsett
det stora omfång av fysiska, andliga, moraliska eller mentala skillnader och oförenligheter som redan kan ha utvecklats. Det är därför som fysisk raslig separation
– i geografiska termer – fordras, både som en förutsättning för att divergerande
evolution, artförgrening och uppstigande liv genom progressiv skapelse ska fortsätta, och för att trygga den fortsatta existensen av de olika skilda raser som således redan skapats. (Detta gäller i särskilt hög grad för nordfolken, vars rasligt
distinkta särdrag – såsom deras estetiska ideal – grundar sig på i huvudsak recessiva genetiska egenskaper. Till och med de nordbor som räknas till de översta tio
procenten av sin ras beträffande raslig särprägel är troliga att frambringa ickenordeuropeiska barn om de parar sig med en typisk armenid eller mediterranid.
Om de parar sig med en marginell eller perifer – eller ”nästan nordeuropeisk” –
armenid eller mediterranid, som nästan skulle kunna tas för en marginell och
rasligt icke-distinkt nordbo, kommer deras barn förmodligen att kvalificera som
rasliga nordeuropéer – kanske till och med i mitten av skalan för raslig särprägel –
men stå långt under den nivå av nordiskhet – eller nordisk raslig särprägel – som
deras nordiska förälder äger, personifierar och representerar, och i jämförelse med
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vilken de kommer att äga en förminskad grad av anletsdragens och sammansättningens förfining. Då skapelseetikens och det uppstigande livets anbefallning är
att förhöja den rasliga särprägelns och divergensens nivå och grad – och det mest
förfinade uttrycket för det rasestetiska idealet – inte att reducera eller förlora det,
skulle en sådan parbildning utgöra en kontraevolutionär kränkning av skapelseetiken som skulle kasta om evolutionens riktning från dess riktiga förlopp av förhöjd
särprägel till den destruktiva minskningen och raseringen av den finaste, högsta
och mest änglalika och sällsynta livsformen.)
Under tusentals århundraden var de divergerande raserna, eller protoarterna i
utveckling, geografiskt separerade. Denna separation möjliggjorde artförgreningen och deras skapelse. Utan denna separation skulle nordfolken – med alla sina
fysiska, estetiska, andliga och intellektuella särdrag – inte existera. Det är bara
under de tre eller fyra senaste årtusendena som stora antal nordeuropéer avbrutit
sin skapelsebefrämjande rasliga isolering genom att migrera till tungt befolkade
icke-nordliga regioner, och därvid drabbats av den rasliga nedbrytningens, utplåningens och dödens öde genom genetisk korsning och översvämning. Det är bara
under de tre eller fyra senaste århundradena som många nordeuropéer – som
lämnat sina gamla hemländer till förmån för nya – erfarit en betydande grad av
kontakt med icke-europida raser. Det är bara under de tre eller fyra senaste årtiondena som de gamla nordliga hemländerna själva invaderats av icke-nordliga immigranter, som hotar att utsläcka nordfolkens liv i deras hjärta.
I den gynnsamma omgivning som främjats av skapelsehämmande levantinsk
religiös mytologi, uppnådde blandrasismens skapelsehämmande dogmatik dominerande ställning utan något betydande motstånd, så att många tusen generationer
av Skapelse, artförgrening eller divergerande evolution under förhållanden av
raslig separation, isolering, självbestämmande och oberoende nu glömts bort,
undvikits eller ignorerats, och de som förordar återupprättandet av sådana förhållanden, och fortsättandet av raslig utveckling och Skapelse (likväl som bevarandet
av den unika livsform som redan skapats), avfärdas okritiskt och stigmatiseras
genom rutinmässiga anklagelser om trångsynthet och fördomar. (Varje nordeuropé som medvetet bryr sig om sin ras, stödjer de förhållanden som krävs för dess
fortsatta liv och motsätter sig de förhållanden som skulle förorsaka dess död,
klassificeras idag automatiskt som trångsynt och fördomsfull.) På så sätt förknippar blandrasismen de förhållanden som fordras för nordfolkens Skapelse, evolutionära uppstigande och fortsatta liv – separation och oberoende – med trångsynthet och fördomar, okunnighet och hat. De förhållanden som skulle resultera i
nordfolkens nedbrytning och rasliga död, evolutionens omkastning och livets
nedstigning – blandrasism och rasblandning – identifieras av den dominanta
moralläran med kärlek, förståelse och upplysning. Enligt Skapelsens och det
uppstigande livets standard kan denna situation bara beskrivas som morbid och
patologisk, den sjukdom och ondska som leder till död och förgörelse istället för
liv och Skapelse.
Skapelse, uppstigande liv, divergerande liv och artförgrening är alla en och
samma identiska process. Antiskapelse, nedstigande liv, omkastad evolution,
blandrasism och raslig död är också identiska, i motivation och resultat. Båda kan
älskas eller hatas. Båda kan åtnjuta gynnsamma fördomar till sin fördel eller
drabbas av fördomar emot. Kärlek, hat och fördomar kan endast ha mening, och
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rättmätigt bedömas, i förhållande till deras objekt. Beroende på deras sammanhang kan alla tre vara antingen rättmätiga eller orättmätiga, riktiga eller felaktiga,
goda eller onda. I sig själva, utanför varje sammanhang, förmedlar de inget värde
och ingen mening. Huruvida Skapelsen och det uppstigande livet, eller antiskapelsen och den rasliga döden, identifieras med kärlek eller hat kommer att vara avgörande för beslutet om vilken väg nordfolken kommer att följa. Om kärleken för
det rasliga livet triumferar över hatet mot rasligt liv – kärleken för den rasliga
döden – kommer nordfolken att återställa sig själva till det förhållande av raslig
separation, självbestämmande och oberoende som de åtnjutit under tusentals
generationer av sin skapelse, förena sig själva i den pannordicistiska andan och
färdas uppåt i det uppstigande livets riktning mot Skapelsens mål. Om kärleken
för nordisk raslig död – och hatet mot nordiskt oberoende, fortsatt liv och uppstigning – förblir oförändrat, kommer nordfolken att drabbas av total utplåning,
alla deras unika estetiska, andliga, intellektuella och övriga rasliga särdrag att gå
förlorade tillsammans med deras existens, deras levnadsöde som en ras och art
aldrig att uppfyllas, evolutionen att kastas om och Skapelsen att kullkastas. Den
nordiska apokalypsen skulle vara den största katastrof som någonsin skulle kunna
drabba Skapelsens och det uppstigande livets strävan, och det är just denna katastrof som befrämjas av den för närvarande dominanta blandrasistiska ideologin.
Förutsättningen för Skapelse genom den divergerande evolutionens process, är
raslig separation och oberoende. Endast på så sätt kan protoarterna fortsätta sin
divergerande evolution till fullt utvecklade arter, fullborda sin potential och uppnå
sitt levnadsöde – Skapelsens syfte, avsikt och mål. Frågor om överlägsenhet och
underlägsenhet, jämlikhet eller ojämlikhet, mellan divergerande evolutionära
enheter är irrelevanta för skapelsen av nya, mer framskridna och högre utvecklade
arter eller livsformer. De divergerande protoarternas separation och oberoende är
de enda relevanta frågorna i denna process. Varje form av kontakt eller växelverkan mellan divergerande raser – både ett förhållande av härskare och slav, liksom
det som utövats i olika former av rasliga suprematister och imperiebyggare sedan
historiens början, och en antination baserad på mångraslig jämlikhet och korsning
– kränker Skapelsens krav på raslig separation och oberoende. (Sydafrika predikar
separation eller apartheid i teorin, men i praktiken är detta bara symboliskt eller
ofullständigt, då den binder olika raser samman – om än på ojämlika villkor –
inom samma politiska, sociala och ekonomiska organisation, och en ofullständig
separation är på lång sikt ingen separation alls.) Under divergerande evolution har
olika evolutionära enheter olika evolutionära levnadsöden. Raser har separata
levnadsöden, eller inga alls. Protoarter blir till arter, eller upphör att existera.
Det levnadsöde Skapelsen ämnat åt nordfolken, att uppnås endast genom divergerande evolution och artförgrening som fordrar raslig separation och oberoende, är livets uppstigning till en änglalik nivå – intellektuellt, andligt och estetiskt. Det öde som föreskrivits nordfolken av den för närvarande dominanta blandrasistiska moralläran är utplåning eller nedbrytning genom de divergerande protoarternas rasliga korsning, varigenom evolutionens naturliga gång kastas om och
dess framskridande mot änglalikt liv omintetgörs och det som Skapelsen uppnått
under loppet av tusentals generationer av mödosamt arbete raseras. Att den rasliga
separationens, självbestämmandets, oberoendets, artförgreningens, det uppstigandet livets och Skapelsens strävan fördöms av det för närvarande styrande etablis-
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semanget som den största ondska, medan rasblandningens, utplåningens, den
omkastade evolutionens, antiskapelsens och det nedstigande livets strävan prisas
som det högsta goda, vittnar om att bara en moralisk, andlig och intellektuell
revolution skulle vara tillräcklig för att rädda nordfolken undan ödet av nedstigning till det atavistiska och återställa dem till deras rättmätiga levnadsöde av
uppstigning mot det änglalika.7
7

Termen ”rasist” – med en negativ bibetydelse – appliceras av de dominanta kulturella elementen
på varje nordeuropé som vill att hans ras ska överleva och fortsätta att existera, som eftersträvar
och stöder de förhållanden som krävs för dess överlevnad och fortsatta existens och som förordar
dess rätt att vara fri, oberoende, separat och åtskild från andra raser med suverän och exklusiv
kontroll över sitt eget levnadsöde (självbestämmande). Varje tecken på motstånd mot rasblandning
– och den nordliga rasens och dess särdrags resulterande rasliga död och utplåning – hos en
nordbo, förenlig med den naturliga önskan om raslig överlevnad, räddning och fortsatt liv, fördöms på liknande sätt och porträtteras av de dominanta elementen – och den media de kontrollerar
– som omoraliskt. Den antydda innebörden att beteenden och värderingar som är förenliga med
evolutionens och Skapelsens naturliga gång är onda, och att blandrasism – den rasliga dödens och
förgörelsens onaturliga, skapelseupplösande och kontraevolutionära etik – är god, har blivit så
uppenbar att den snart kan ta det orwellianska språnget till den explicita omkastningen av gott och
ont genom blandrasistiskt nyspråk.
Den moraliska, andliga och intellektuella revolution som fordras för nordfolkens räddning och
livets fortsatta uppstigande, skulle också nödvändiggöra motsvarigheten till en religiös revolution,
i och med att den ålderdomliga religionen av levantinskt ursprung allt mer överger sina förvärvade
nordeuropeiska egenskaper och återvänder till sina asiatiska rötter (en process som ordagrannt
uttrycks av frasen ”judekristendom”) samtidigt som den anammar den blandrasistiska universalismens trossatser som sin dominanta och reviderade trosuppfattning. Endast en religion som är
rasligt exklusiv eller dogmatiskt grundad på divergerande evolution (och den rasliga separation,
isolering, självbestämmande och oberoende som den fordrar) som skapelsens erkända medel, eller
både och, kan framgångsrikt motstå blandrasismen och dess katastrofala verkan. Kristendomen är
varken det ena eller andra. (Den var aldrig det sistnämnda. Den var – och är fortfarande i vissa
denominationer – i praktiken det förstnämnda, men i teorin har rättfärdigandet för dess exklusivitet
i allmänhet inte visat sig starkt nog för att motstå den stigande flodvågen av blandrasistisk påverkan.) Dess begreppsmässiga förståelse för Skapelsens medel, riktning och potential står bara
marginellt ovan voodooism.
Det är anmärkningsvärt att två kongoida kristna präster fick Nobels fredspris för att ha främjat
blandrasism (den nordliga rasliga dödens och utplåningens ”frid”) – den sydafrikanske anglikanske ärkebiskopen Desmond Tutu 1984 och den amerikanske baptistpastorn Martin Luther King, Jr.
tjugo år tidigare. Det är troligt att de som delade ut dessa pris var mer motiverade av den sekulariserade humanismens blandrasistiska dogmatik än av religion, men effekten blev att mottagarnas
kontraevolutionära och skapelseupplösande läror gavs legitimitet, godkännande och prestige. Både
Tutu och King hävdade att Gud stod på deras sida. Båda predikade raslig jämlikhet och nyttjade
denna övertygelse för att påkalla raslig korsning (blandrasism). Den förstnämnda tron är inte
nödvändigtvis rasligt destruktiv, kontraevolutionär eller skapelseupplösande, men bruket av den
senare är det. Tutus påstående att ”alla raser är jämlika i Guds ögon” är i bästa fall tvivelaktigt
enligt evolutionär teori (Är alla arter eller släkten jämlika? Om inte, varför skulle alla raser – det
vill säga protoarter – vara jämlika, eller hur skulle alla raser kunna vara jämlika?), men han använde till och med ännu tvivelaktigare logik för att bygga vidare på detta påstående och argumentera
att raslig separation – det naturliga existensförhållande som Skapelsen kräver – är ”brutalt, ondskefullt och omoraliskt” och att de som stöder den och motsätter sig raslig korsning trotsar Gud.
Associationen av Skapelsens Gud med kontraevolutionens och den rasliga dödens skapelseupplösande strävan (Varför skulle Gud skapa skilda och högre stående livsformer genom divergerande
evolution bara för att förgöra dem genom konvergerande eller omkastad evolution?) skulle betraktas som helgerån av varje religion som tjänade Skapelsens och det uppstigande livets sak, men
är typisk för den rådande kristliga doktrinen.
I den TV-sända science fictionserien Star Trek från slutet av 1960-talet, hade ett interstellärt
uppdrag som ett ”främsta direktiv” att inte blanda sig i den evolutionära utvecklingen av de många
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arter eller raser de stötte på. Detta främsta direktiv kapslar in den främsta övertygelsen eller
önskan hos den sanna rasisten – den rasliga separatisten snarare än den rasliga suprematisten –
som vill att varje ras (eller åtminstone hans egen) ska vara geografiskt, politiskt, ekonomiskt,
kulturellt och biologiskt åtskilda och oberoende av alla andra raser och åtnjuta det förhållande av
raslig isolering som krävs för både fortsatt existens och vidare divergerande evolution, artförgrening eller Skapelse, istället för att låta raserna växelverka, antingen som jämlikar eller i ett överunderordnat förhållande. För honom är frågor om jämlikhet eller ojämlikhet, överlägsenhet eller
underlägsenhet, inget annat än intellektuell exercis, i bästa fall en akademisk fråga av föga praktisk
tillämpning, men separation är en fråga om rasligt liv eller död, fortbestånd eller utplåning.
Nordfolken behöver raslig separation för att leva. Ändå reagerar ofta blandrasister mot separatistiska förslag med påståendet att ”de (icke-nordliga raser) har också rätt att leva”. Detta sägs trots
att endast separation nämnts, som om andra raser inte skulle kunna existera skilda från nordfolken.
Men frågan om en ras rätt att leva bör undersökas närmare. Av vem, när och var beviljades och
skapades denna rätt? Hade Australopithecus, Homo Neanderthalus, de övriga utdöda raserna inom
släktet Homo eller de miljoner övriga utdöda arterna den rätten? Uppenbarligen inte. Erkännandet
av en sådan rättighet är, likt de flesta rättigheter, en mer sentida etisk utveckling. I grund och
botten är föreställningen om rättigheter en utvidgning av ”den gyllene regeln” om ömsesidighet i
det politisk-sociala sammanhanget. På den gyllene regelns individuella nivå erkänner vi de rättigheter för andra som vi önskar ska erkännas oss själva, antingen den rätten gäller liv, frihet, strävan
efter lycka, frihet från begär, hunger eller fruktan, fri utbildning eller hälsovård, social trygghet
eller åtskilligt annat. Därmed är det sagt enligt denna princip om ömsesidighet, att erkännandet och
försvaret av den enas rättigheter erkänner och försvarar allas rättigheter. I den utsträckning det
existerar någonting som en ”social överenskommelse” utgörs den av denna gyllene regel om
ömsesidighet (eller ”rent spel”). När dessa rättigheter upphöjs till en större sfär och utvidgas till
nationer och raser förblir principen om ömsesidighet densamma. En nation eller ras erkänner en
annans rätt i förhoppning om att den därmed kommer att säkerställa samma rätt för sig själv, först
genom ömsesidighet och slutligen genom fastställda prejudikat eller allmän hävd. När de upphöjts
till den rasliga nivån, blir de individuella rättigheterna till liv, frihet och strävan efter lycka de
rasliga rättigheterna till liv (fortsatt biologisk existens), frihet (oberoende, självbestämmande och
suveränitet) och strävan efter dess egen evolutionära potential eller levnadsöde. De icke-nordliga
raserna kan naturligtvis leva åtskilda från nordfolken, trots somliga blandrasisters antydningar. De
skulle aldrig ha existerat om de inte hade kunnat det. Nordfolken kan bara fortsätta att existera om
de separeras från dem.
Det skulle kunna erkännas att raser har en rätt att leva, men om denna rätt ska vara ömsesidig och
även gälla nordfolken, så kan inte icke-nordbor ha rätten att korsa sig med nordbor eller på annat
sätt förvägra nordfolken den separation de fordrar för att leva. (När den sydafrikanska regeringen
tillkännagav att den skulle avskaffa de apartheidlagar som förbjöd rasgränsöverskridande giftermål och sexuella förhållanden, tillkännagav doktor Nthato Motlana, en sydafrikansk kongoid
ledare – enligt The Miami Herald den 16 april 1985 – att ”dessa två lagar förnekade vår mänsklighet genom att antyda att sex med svarta skulle vara förnedrande.” Termen ”mänsklighet” används
nuförtiden i en väldigt vid bemärkelse som omfattar alla de kvarvarande enheterna inom släktet
Homo. Varje sexuellt förhållande mellan medlemmar av skilda evolutionära enheter är en kränkning mot skapelseetiken – som förstör de biologiska skillnader som skapats genom den divergerande evolutionens och det uppstigande livets process – och ett förnedrande förnekande av den
rasliga identiteten, egenskaperna och särdragen hos de inblandade, oavsett huruvida de delaktiga är
medlemmar av samma släkte, ordning eller någon annan bredare klassificering.) Bruket av ordet
”också” eller ”även” i uttalandet i början av det föregående stycket antyder faktiskt ömsesidighet
och erkänner implicit nordfolkens rätt att leva. Om det är som så att andra raser har rätten att leva,
en rätt till rasligt liv, så ger den gyllene regeln om ömsesidighet även nordfolken denna rätt, och
om de har rätten att leva måste de också ha rätten att vara åtskilda från, och oberoende av, andra
raser eller protoarter – det förhållande som är nödvändigt för deras existens, det livsvillkor som
förvägrats dem av blandrasismen och dem som förespråkar den.
Det finns andra blandrasister som hävdar att raser inte har någon rätt att leva, att de inte har några
rättigheter alls, att de – i praktiken – inte ens existerar. De vägrar att mentalt separera eller erkänna
olika rasers existens, förnekar den rasliga verkligheten och därför – som en konsekvens – även
förnekar olika arters och släktens verklighet, likväl som artförgreningsprocessen och den diverge-
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Det uppstigande livets doktrin är en revolutionerande resa in i ontologin och
kosmologin, ämnen som inbegriper tillvarons och livets mening, syfte, riktning
och natur. Den besvarar de yttersta frågorna på ett sätt som är förenligt med vetenskapens upptäckter och växande kunskap och laddat med konsekvenser för
framtiden som få ännu börjat förstå fullt ut. Det är en doktrin, en religion, av att
tjänstgöra i Skapelsens syfte, som förkastar Levantens magiska och övernaturliga,
entropiska och godtyckliga religiösa tradition till förmån för den nordeuropeiska
tillgivenheten gentemot naturen och den objektiva verkligheten, en tillgivenhet
som är så djup att den är en samhörighet som utvecklar både intuitiv och empirisk
förståelse och kunskap. Denna religion av tjänande kommer att uppmuntra snarare
än motarbeta den vetenskapliga kunskapens utvidgning, växa med oss snarare än
inskränka oss, befrämja det uppstigande livets sak snarare än strävan efter ickeexistens, tillfredsställa vår intuitiva andliga längtan efter hopp och framgång
snarare än den apokalyptiska mysticismens fatalism, eskapism och resignation,
och kommer att föra oss längs den uppåtledande vägen mot räddning som vårt
rasliga levnadsöde snarare än det långa fallet ner i den rasliga dödens avgrund.8
rande evolutionen som skapar olika raser. De erkänner bara rättigheterna för individer eller samhället, eller den abstrakta staten, eller ”mänskligheten” – hela släktet Homo – som en förmodad
”helhet” (men inte det fullständiga primatsläktet som en ”helhet”). Ändå är en ras rättigheter
åtminstone den totala summan av dess individuella medlemmars kumulativa rättigheter. När dess
gångna och framtida generationer, dess roll, syfte eller uppdrag i Skapelsens plan och dess unika
potential och levnadsöde beaktas, kan en ras rättigheter mycket väl överstiga summan av dess
beståndsdelar. I verkligheten existerar sannerligen olika raser. Deras existens är lika verklig som
existensen av olika arter och släkten. De är protoarter, evolutionens enheter – biologiskt, genetiskt
och kemiskt skilda och distinkta livsformer. Att förneka deras existens eller deras olikheter är att
förneka verkligheten, att förneka den divergerande evolutionen och Skapelsen, som verkar genom
rasbyggandets och artförgreningens process. Att förvägra dem separat tillvaro eller liv – och här
har vi pudelns kärna – är att rättfärdiga och tolerera deras död och utplåning samt den process eller
de förhållanden som får dem att dö. (Hur kan man döda någonting som egentligen inte existerar?)
Det är som om man inte bedömde mordet på en individ som ett brott på grundval av att han egentligen inte existerade, utan bara utgjordes av en samling beståndspartiklar. Att erkänna liv och
rasers separata tillvaro leder logiskt vidare till erkännandet av deras rätt till de förhållanden som
fordras för deras livs fortbestånd – separation eller isolering från andra raser – och det är detta
erkännande som blandrasismen undviker.
Religiös blandrasism hävdar att Gud står på deras sida och att de som motsätter sig dem trotsar
Guds vilja. Det finns de som söker efter Guds ord i de levantinska mystikernas ålderdomliga
skrifter, men det finns andra som utläser den viljan och det syftet i naturens objektiva vittnesbörd
och tillvarons realbiologiska fysiska universum. All denna vittnesbörd pekar överväldigande –
bortom allt rimligt tvivel – på rasism, raslig separation, divergerande evolution och artförgrening
som Skapelsens väg, Guds vilja. Bara en rasist kan därmed yttra en bön som är förenlig med Guds
vilja, då han skulle kunna tänkas bedja: ”Gud, Skapelsens Herre och Källan till Liv, giv min sort,
mitt folk, de förhållanden de behöver för sin fortsatta existens, räddning och uppstigande. Gör oss
fria, separata och oberoende av andra raser. Giv oss suveränitet, självbestämmande och exklusiv
kontroll över vår egen evolutionära utveckling så att vi kan uppnå och förverkliga vår potential,
fullborda vår existens syfte och uppdrag, samt uppstiga mot vårt levnadsöde. Låt oss inte svika
Dig, våra förfäder som var, våra ättlingar som bliva skall eller oss själva. Hjälp oss att växa i vår
kunskap, vision, karaktär, visdom och förståelse av Din vilja och vår roll i den. Må vi förbli trogna
i Din tjänst.”
8
Blandrasismen, det uppstigande livets och Skapelsens kontraevolutionära negation samt antitesen
till sann religion, är den rådande tidsålderns dominerande religion, och ingen religion som är oense
med dess trossatser – vilket per definition inkluderar all sann religion – erkänns av etablissemanget som legitim, utan betraktas som en religiös förvrängning, som använder religionen för ”omoraliska syften” som samhället och regeringen är berättigade att begränsa och förhindra. Blandrasis-

180

ÄNGLARNAS LEVNADSÖDE

Nordfolken måste erkänna skapelseetikens fundamentala lag, att de inte får acceptera, absorbera eller assimilera element eller medlemmar av andra raser in i sin
egen organism – det uppstigande livets organism – då de annars slutligen skulle
komma att ersättas av de andra raserna och upphöra att existera. Att acceptera
medlemmar av andra raser i sina hemländer, i sin politiska, sociala och kulturella
organism, mynnar på lång sikt ut i absorptionen och assimileringen av dessa i
nordfolkens biologiska, genetiska och rasliga organism, vilket skulle korsa de
främmande särdragen med de nordliga och negera de sistnämnda. För nordfolken
är följaktligen accepterandet av medlemmar eller element från andra raser i sina
hemländer på lång sikt detsamma som att bli till vad de är och upphöra att vara
nordeuropeiska, detsamma som att utvecklas i deras riktning istället för i det
ultrafint sammansatta och eteriska idealets nordliga riktning, detsamma som den
nordliga rasens förvandling till de främmande rasliga elementens form och substans. En sådan gång skulle innebära dödandet av nordfolken och allt vad de är,
och i det uppstigande livets sammanhang skulle det också kunna vara ingenting
mindre än dödandet av Gud.
Nordfolkens unika levnadsöde – såsom bestyrkts av den intellektuella och
estetiska nivå som deras rasligt mer distinkta element redan har uppnått – är uppstigning mot det änglalika. Nordfolken är änglarnas ras, de svunna och de nutida
och, framför allt, de blivande. Om de återvänder till de naturliga förhållanden som
är nödvändiga för deras evolutionära uppstigning, kommer änglarna en dag att bli
en utbredd företeelse bland de nordliga befolkningarna, regel snarare än undantag.
Denna potential att uppnå det änglalika är unik för nordfolken. Jämlikhet existerar
inte i naturens biologiska och fysiska verklighet, endast i ideologier skapade av
människan. Det är ett socialt och politiskt begrepp som inte har något med naturen
att göra. Att jämlikhetsbegreppet överförts från abstrakta begrepp på det juridiska
planet till en övertygelse eller ett hävdande – som på vissa håll uppnår en fanatisk
religiös intensitet – att alla raser eller protoarter (men inte alla arter eller släkten)
är biologiskt och genetiskt jämlika och har samma betydelse, utan några betydande skillnader värda att bevara, kan tillskrivas de icke-nordliga elementens maktinflytande – som de använder för att främja sina intressen i strid mot nordfolkens
tiskt ”nyspråk” definierar varje manifestation av en nordbos kärlek för sin ras – eller varje följdriktig önskan att bevara och beskydda den genom genomförandet av raslig frihet, oberoende,
separation och suveränitet – som ondskefull och omoralisk. Gängse sekulariserade och religiösa
tankegångar definierar nu rasism och raslig separation – som behövs för nordfolkens och Skapelsens fortsatta överlevnad och uppstigning – som ”etniska orättvisor” och beskriver dem som
moraliskt frånstötliga samtidigt som de definierar blandrasism och rasblandning – antiskapelsens
och kontraevolutionens etik som skulle förgöra nordfolken – som ”etnisk rättvisa”, vilket i sin
yttersta verkan innebär nordeuropeisk utplåning. Nordfolken befinner sig för närvarande i en
tidigare oöverträffad livshotande situation av politisk, ekonomisk, social och kulturell rasblandning i den mångrasliga antinationen. Under intensiv blandrasistisk indoktrinering färdas de nu
obönhörligen mot biologisk korsning. Under loppet av denna generation skulle korsningsprocessen, i kombination med de skadliga immigrationsmönstrena och den skilda fortplantningstakten,
kunna utveckla sig tillräckligt för att få nordfolken att mista kontrollen över – och därmed förlora
– sitt levnadsöde och sin blotta existens. Till och med om de främmande raserna vore oförmögna
till biologisk korsning med nordfolken skulle deras växande närvaro slutligen tränga undan och
ersätta de nordeuropeiska elementen och förvägra dem kontrollen över sina egna hemländer,
kulturer, regeringar, sin framtid och sitt levnadsöde tills de slutligen – då de förvägrats de förhållanden de fordrar och behöver för sin psykologiska hälsa och välbefinnande – skulle vara så
demoraliserade att de i praktiken inte skulle fortplanta sig.
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intressen – och de förvridna lojaliteterna hos osunda och evolutionärt defekta
nordbor som vänt sig mot sin egen sort. Skillnaderna mellan de olika lägren reflekterar både deras lojaliteter och motivationskälla. Lögn och vanheder är de
trasor som bekläder de missunnsamma, lågtstående och hatfulla som söker förgöra
allt som är ädelt och förfinat. Sanning och heder är den naturliga skrud som pryder de änglalika.
Solen är både symbol för uppstigande liv och tillhandahållaren av det medel,
den energi, som besegrat entropin och möjliggjort uppstigning, men nordfolken är
det uppstigande livet personifierat, förkroppsligandet av Skapelsens hopp att
uppnå det änglalika inom etiken, estetiken, empatin, intellektet och anden, samt
essensen av Livskraftens ansträngningar att fullborda universums yttersta levnadsöde. Den evolution som kommer inifrån, livets invärtes styrda målmedvetenhet att förverkliga sin potential och realisera sitt levnadsöde, och den evolution
som kommer utifrån, gensvaret och anpassningen till den yttre omgivningens
förhållanden och krav, har båda gjort sitt till vid livets uppstigning till sitt rådande
tillstånd. Den sistnämnda måste nu tjäna en mindre roll under det nordliga framåtskridandets process, medan den förstnämnda måste stärkas och förhöjas genom
det medvetna bruket av evolutionärt ansvar, och tillfoga styrkan i vår växande
intelligens, kunskap och visdom till Livskraftens vilja i ett partnerskap av gemensamt syfte för fullbordandet av samma slutmål.
Det uppstigande livets slutmål är skapande evolution utan slut, den yttersta segern över antiskapelsens och icke-existensens intighet. Det är levnadsödets väg,
den enda meningsfulla formen av räddning i termer av den objektiva verkligheten,
den sanna räddningen av inte bara nordfolken, inte bara av livet självt, utan av den
Kraft som skapade livet, vars levnadsöde, seger och räddning nu beror på oss.
Under en miljard år var vi barn. Men vår barndom har upphört. Nu måste vi
vara skapare. Prometeus måste skapa sin egen energi, och mest av allt måste han
skapa sig själv. Från den enkla myllan till stjärnorna, är nordfolkens levnadsöde
att befolka universum med änglalik skönhet. Vi har alltid betraktat skyarna som
änglarnas hemvist, nu måste vi göra det till sanning.

182

ÄNGLARNAS LEVNADSÖDE

Kapitel VIII

Kampen för överlevnad

S

KENET FRÅN VÅRT FÖRFLUTNA lyser upp vår framtid. Vi måste veta
vilka och vad vi är, var vi kom ifrån och vad vi gjorde, för att till fyllest
förstå oss själva, vilka och vad vi är, vart vi är på väg och vad vi gör, samt
vårt levnadsöde, vilka och vad vi kan och borde vara, vart vi borde vara på väg
och vad vi borde göra. Utifrån vårt förflutna och vår potential inför framtiden
definierar vi oss själva, vår civilisation, vår kultur och vår ras.
Utan kunskap om det förflutna är vi samtidens slavar. Historien befriar oss från
den tidsbestämda provinsialismens inskränkta perspektiv och separerar det unika
från det universella, det eviga från det flyktiga, det naturliga från det onaturliga
och det medfödda från det utvärtes. Den gör det möjligt för oss att umgås med vår
ras skarpaste mentala förmågor från tidigare tidsåldrar då de speciella dogmer,
fördomar, motviljor och den propaganda som dominerar i vår egen tid var okända.
Deras värderingar och övertygelser, handlingar och beteenden, etik och moral, var
ofta sålunda beskaffade att de skulle ha fördömts av vår egen tids dominanta
uppfattning, men vann dem applåder och beundran, tacksamhet och ära, medan de
levde – eller så var de av ett slag som skulle ha prisats och belönats i vår rådande
intellektuella miljö, men fördömdes som förräderi och uselhet, förfall och ondska,
av deras samtida.
Avvikelsen mellan olika tidsåldrars föreställningar och sedvanor utvidgar vår
kunskaps och förståelses parametrar och tillhandahåller det perspektiv eller de
jämförelser som låter oss mäta – och den standard som låter oss bedöma – vår
egen tids föreställningar och sedvanor. Berövade kunskap om dessa tidsbestämda
avvikelser, skulle vi aldrig kunna se bortom – och därigenom befrias från – de
föreställningar som nu förslavar oss. Vi skulle aldrig ha känt till något annat eller
ha kunnat föreställa oss att någonting annat, eller bättre, vore möjligt. Mest av allt
skulle vi aldrig ha letts fram till den viktiga fråga som handlar om vilket av alla de
tidigare systemen för etik och beteende som varit det bästa, vilket i sin tur leder
vidare till den yttersta fråga som handlar om vilket system för etik och beteende –
beprövat eller obeprövat – som är det bästa av alla och genom vars utövande vi
kommer att vara oss själva trognast.
Den yttersta fråga som nordfolkens nu levande generation står inför handlar om
uppnåendet av räddning genom verkställandet av inre enighet och yttre oberoende, förkastandet av den inre splittringen och det yttre beroendet (eller ”ömsesidigt
beroende”), samt den självbejakande etikens, släktskapssympatins, rasismens,
empatins och inlevelsens triumf över självförnekande etik, släktskapsantipati,
blandrasism och omvänd inlevelse. En kunskap och uppskattning av den nordliga
rasens historia är ett viktigt verktyg för att nå fram till räddning, och dess typiska
frånvaro är anmärkningsvärd bland de element som stödjer orsakerna till nordlig
förgörelse och utplåning. Den moderna trenden mot blandrasism, kontraevolution
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och antiskapelse genom raslig korsning av den variation och mångfald som skapats genom tusentals generationer av divergerande och åtskild evolution, assisteras av en brist på raslig kunskap, medvetenhet, uppskattning och identitetskänsla.
De som känner till värdet på det som håller på att förgöras – dess unika särdrag
och egenskaper, dess storslagna och sublima potential inför framtiden, dess position i Skapelsens plan – är mest troliga att motsätta sig dess förgörelse.
Nordfolkens historia – liksom alla andra evolutionära enheters historia, högtstående som lågtstående – sträcker sig tillbaka till livets början, men deras historia
som en distinkt och separat evolutionär enhet är mycket kortare, med början för
ungefär 120.000 år sedan när de moderna nordiska och mediterranida rasernas
förfäder delade på sig, begav sig åt skilda håll och utvecklades i sina egna riktningar någon miljon år efter att de avvikit från den östafrikanska hominida uppkomstplatsen. Mediterranidernas förfäder – som fortfarande inte hade separerat
från orientalidernas förfäder i sydvästra Asien – bosatte sig i Nordafrika (Saharaöknen existerade ännu inte, och regionen var bördig) och utbredde sig långt senare
norrut till de pyreneiska, italienska och grekiska halvöarna. Nordbornas förfäder
migrerade till den centrala delen av den så kallade ”världsön” norr om Donau, där
den protonordiska rasen i utveckling korsade Euroasiens vidsträckta stäpper under
tjugotals årtusenden och återkommande nedisningar och omfattande förändringar i
klimat och miljö. I sin fysiska anpassning till sina omgivningar förblev de en av
de mest generaliserade och minst specialiserade raserna, som var bäst anpassad till
ett måttligt tempererat klimat istället för till extrem kyla eller hetta, och förlitade
sig främst på sin mentala förmåga i utveckling, istället för fysisk anpassning, för
att övervinna de extrema miljöbetingade utmaningar som de konfronterades med.1
För 10.000 år sedan hade de uppnått den ungefärliga nivå av fysisk evolution,
morfologiska särdrag och egenskaper som de uppvisar idag.2 Det var ungefär vid
den tiden – när de bodde på Östersjöns södra och östra stränder, med utspridda
1

Filmen Kampen om elden från 1982 kan bara undkomma saklig kritik om den bedöms som en
blandrasistisk fantasi. Den förmodas utspela sig för 80.000 år sedan och inbegriper en grupp
kulturellt och morfologiskt primitiva föreuropider (med kosmetiskt tillhandahållen alveolär prognatism och tunga ögonvalv som saknar förmågan att göra upp eld, trots det faktum att Homo
Erectus förvärvade den färdigheten mer än 500.000 år tidigare. Filmen är mångraslig och inkluderar apmänniskor – som borde ha varit utdöda mer än en miljon år tidigare – och kongoider – som
intressant nog porträtteras som morfologiskt identiska med dagens kongoider utan kosmetisk
omstrukturering av ansiktet, samt levandes i en kultur snarlik den i vilken man fortfarande fann en
del av dem i början av det här århundradet. I en bisarr förvrängning av prometeuslegenden lär sig
föreuropiderna förmågan att göra upp eld av kongoiderna, som även lär dem hur man skrattar och
älskar och därmed introducerar dem för romantiska känslostämningar. I verkligheten var de
geografiska barriärer som separerade europider från kongoider så stora att de inte korsades förrän
förhållandevis nyligen, och under en miljon år levde och utvecklades de omedvetna om varandras
existens. Utan den separationen skulle vi inte vara här idag, och om den inte återställs snart kommer vi inte att existera mycket längre.
2
Den fysiska evolutionen har fortsatt under de senaste 10.000 åren, men en nordbo från den
perioden skulle utan svårighet passa in i det omfång av nordiska typer som existerar idag. Det är
möjligt att den ultranordiska typen ännu inte utvecklats för 10.000 år sedan, även om den ljusa
nordiska typen – ur vilken den skulle komma att utveckla sig, och som i sin tur hade utvecklats ur
de mörka och medelnordiska typerna – med stor säkerhet hade det. Utvecklingen i riktning mot de
ultranordiska och ljusa nordiska typerna, med en följdriktig ökning av deras förekomst, skulle ha
fortsatt i överensstämmelse med den naturliga evolutionära trenden mot finare sammansättning
och pedomorfiska särdrag.
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element som sträckte sig kanske så långt söder ut som till Svarta havets norra
strand – som element ur Nordfolken följde tätt efter den senaste istidens retirerande glaciärer, och vandrade över och in i södra Sverige. De nordbor som skapade
sitt nya hem på den skandinaviska halvöns sydspets utvecklades till peninsulärnordborna, den familj av germanska eller teutoniska folk som senare kom att
inkludera goterna, lombarderna, frankerna, friserna, burgunderna, anglerna och
saxarna bland många andra som återvände till kontinenten, likväl som de element
som stannade kvar i Skandinavien. Peninsulärnordborna, som utgjorde den drivande kraften bakom den postromerska västerländska civilisationen, bildade det
moderna Europas nationer3, grundlade nya hemländer i Nordamerika, Australien,
Nya Zeeland och Sydafrika, stred vid Alamo, samt begav sig – i vår egen tid – till
månen.
De nordbor som stannade kvar på den europeiska kontinentens fastland kan
hänvisas till som kontinentala nordbor. De inkluderade arierna (”de ädla”), frygierna, hellenerna, latinerna, letterna, slaverna (”de ärorika”) och kelterna, bland
många andra. Vid historiens gryning hade de kontinentala nordborna spritt ut sig i
en serie stora migrationer (på tyska kallade völkerwanderungen, eller ”folkvandringar”) som sträckte sig från Indien och Iran i öst till Grekland och Italien i syd. I
nästan samtliga fall var de länder där de slutligen slog sig ner redan tätt befolkade
av andra raser. I Indien stötte arierna på dravidiner och australoider. I Grekland
och Italien fann hellenerna (achaierna, aiolerna, jonerna och dorierna) och latinerna mediterranida ”pelasger” och italiker vars förfäder korsat Medelhavet från
Nordafrika åtskilliga årtusenden tidigare. I Frankrike och Spanien konfronterade
kelterna (eller gallerna) alpinida och mediterranida befolkningar var för sig, medan de på de brittiska öarna mötte atlantider (atlanto-mediterraner). De kontinentala nordborna stötte uppenbarligen inte på någon allvarlig militär utmaning eller
sådant motstånd från de olika folken, och etablerade sig själva som en privilegierad, styrande och krigförande klass (av tyska forskare hänvisad till som Herrenvölk), varmed de påtvingade de infödda sitt indoeuropeiska språk, reducerade dem
till en ställning av politisk, social och ekonomisk underkastelse och förbjöd
blandäktenskap.4
3

I de sydliga nationerna, som Italien och Spanien, utgjorde de bara en liten styrande klass. I
Frankrike var de en betydande minoritet. I England och Tyskland var de en avsevärd majoritet.
4
Den tyska termen Herrenvölk, vars bokstavliga svenska översättning lyder ”härskarnas folk” (det
vill säga ”den styrande klassens folk”), begagnades även av en del av den tyska nationaliströrelsens ideologer under detta århundrades första hälft. I ett sådant språkbruk översattes den ofta till
engelska som ”härskarrasen” [”master race”]. I den utsträckning som denna fras förmedlade en
mycket hårdare innebörd på engelska än det ursprungliga Herrenvölk gjorde på tyska – då den är
den bokstavliga motsvarigheten till tyskans Meisterrasse – var den ofta en avsiktlig felöversättning av antinationella propagandister, men ändå var den verkliga betydelsen av de två termerna – i
praktiken – huvudsakligen densamma. Båda beskriver ett mångrasligt samhälle snarare än ett
rasligt homogent, med en ras intagandes en position av raslig supremati över den/de övriga. De
beskriver inte det naturliga och skapelsebefrämjande förhållandet av raslig separation och oberoende, där ingen ras råder över eller kontrollerar någon annan. Denna avgörande distinktion –
supremati kontra separation – utgör skillnaden mellan negativ och positiv rasism i ett nötskal.
Raslig separation är förenlig med Skapelsens, den divergerande evolutionens och det uppstigande
livets etik, emedan raslig supremati kränker skapelseetiken lika mycket som den kränker de
inblandade rasernas intressen – både förtryckarna och de förtryckta. En ras kan inte ha både
separation från andra raser och supremati eller herravälde över andra raser (vilket fordrar kontakt
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Men hindren mot rasblandning bestod inte. Det onaturliga och mångrasliga
samhällets onaturliga och mångrasliga kontakt och interaktion gör att korsning
blir praktiskt taget oundviklig, till och med när en ras inledningsvis åtnjuter en
ställning av supremati och stiftar lagar mot den. De strikta förbuden mot rasblandning varade ofta många generationer och till och med århundraden – en lång
tid mätt i dödliga människors liv och minnen, men bara ett kort ögonblick mätt i
en ras potentiellt odödliga liv. I främmande land efter främmande land drabbades
de kontinentala nordiska folk som hade lämnat sina rasligt homogena hemländer
genomgående av den rasliga dödens yttersta öde. Många grundlade storslagna
civilisationer innan de föll, och lämnade bidrag som består än i våra dagar som
stöttepelare åt vår egen civilisation och borde bestå för alltid. De flammade upp i
fullt sken över hela tillvarons yta under sin epok – eller korta ögonblick – av ära
och prakt innan de dukade under inför den rasliga glömskans öde. En del följde
det rasligt destruktiva – men ytligt ärorika – imperiebyggandets väg, som attraherade fler främmande element och skyndade på den rasliga förvandlingsprocess
som förgjorde dem inifrån.
Arierna i Persien följde denna felaktiga väg som accelererade deras inre väsens
fördärv. I motsats till dem valde Phillip av Dorian Macedon klokt nog den hälsosamma vägen av raslig integritet, konsolidering och insamling, och han hade för
avsikt att begränsa sina ambitioner till skapandet av ett enat och förhållandevis
homogent Storgrekland som skulle ge näring åt den grekiska civilisationen, kulturen och styrkan, men hans mindre kloka och mer äregiriga son Alexander använde
den enastående armé som hans far hade överlåtit åt honom för att erövra hela det
mångrasliga persiska imperiet, och därigenom åsamka Grekland samma påskyndade rasliga utspridning, upplösning och tillbakagång som hade drabbat perserna.
Alexander förorsakade grekerna (med omvända medel) samma öde – införlivande
i det levantinsk-orientaliska samväldet – som de nätt och jämnt undkommit genom sina heroiska segrar vid Marathon och Salamis. Det var under det ett och ett
halvt århundrade som följde efter dessa segrar och föregick Alexander, det korta
men värdefulla ögonblick som förvärvats genom deras heroism och blodspillan,
som de åstadkom de prestationer som kom att påverka och förändra världen.
Phillip erbjöd Grekland dess enda möjliga hopp om räddning, men Alexander
förlorade det för evigt i sin jakt på flyktig ära. Hans utspridning av den grekiska
kulturen släppte lös en hord av föregivet grekiska och grekisktalande icke-greker i
världen, vilka snart ersatte de sanna grekerna.
Även Roms ursprungliga kontinentala nordiska latiner underminerades och
förgjordes av att de följde erövringens imperialistiska väg. Vad en del kallar för
Roms expansion var i själva verket Roms absorption av de främmande befolkningar som omfattats av dess styre. De många nationer som Rom erövrat – i synnerhet de levantinska (syrierna, judarna och egypterna) – invaderade Rom mycket
mer än Rom hade invaderat dem. (Likaledes finns det i vår egen tid långt fler
asiatiska indier, pakistanare och andra folk som lever i Storbritannien än det
någonsin funnits britter som levt i deras länder, medan Förenta staterna invaderats
av icke-nordliga folk från alla de länder där deras armépersonal finns – eller funeller interaktion, även om det sker på ojämlika villkor), och allt som förhindrar raslig separation
kränker Skapelsen.
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nits – stationerad.) Det andra århundradet f. Kr. (200-100 f. Kr.) var århundradet
av avgörande raslig förändring för Rom. Processen startade före århundradets
början och var långt ifrån fullbordad då århundradet slutade, men i århundradets
början hade Rom i grund och botten samma rasliga sammansättning som det hade
haft under de föregående tre århundradena, medan det vid slutet av århundradet
hade i grund och botten blivit vad det rasligen skulle komma att vara under de
århundraden följde – en mångraslig, allt mindre nordisk och allt mer orientaliserad
antination. Dess främsta näring var expansionistisk krigföring för ekonomisk
vinning.
De ekonomiska vinsterna hänförde sig inte så mycket till tillverkningen av vapen som till frukten av deras missbruk –!de besegrade folken som såldes som
slavar, och de skatter som infördes i de förvärvade territorierna. De folk som
accepterade romerskt styre utan motstånd behandlades milt. De som gjorde motstånd – som exempelvis de nordliga krigarfolken – fick utstå verklig förgörelse.
Romarna förde krig mot Galliens kelter på sitt sedvanligt rasligt förödande sätt.
Oräkneliga tusental av nordisk-keltiska kvinnor såldes som slavar (levantinska
slavhandlare åtföljde arméerna under deras fälttåg) och blev därvid medelst tvång
separerade från sin ras för tjäna mediterranska och levantinska herrars begär – och
korsa sina gener med dem. De bästa av männen – främst de tillhörande den äkta
nordisk-keltiska krigarklassen – förintades i sammandrabbningarnas blodbad eller
de pacificeringsmassakrer som följde, eller såldes in i hård och kortlivad träldom i
ett främmande land. (Det är inte så märkligt att medan nästan inga av dem som
idag hänvisas till som greker eller romare är verkliga ättlingar till de kontinentala
nordiska folk som ursprungligen bar dessa namn, är det likafullt riktigt att få av
dem som idag kallas galliska är verkliga ättlingar till det forntida Galliens sanna
kontinentala nordkelter.) Efter det galliska fälttågets framgångsrika fullbordande
behövde den romersk-levantinska slavmaskinen nya offer (företrädesvis estetiskt
åtråvärda och värdefulla sådana) och den romerska krigsmaskinen behövde nya
erövringar. Peninsulärnordborna i Tyskland blev nästa måltavla.
Peninsulärnordborna – ättlingarna till de nordbor som korsade isen och tog sig
in i södra Sverige omkring 8.000 f. Kr. – begränsade sig själva till sin ras centrala
territorium, de germanska folkens livmoder, i omkring 5.000 år. Omkring 3.000 f.
Kr. började de långsamt att expandera, först in i södra Norge och över de trånga
sunden till Danmark, och sedan – omkring två årtusenden senare – återvände de
till kontinenten för att slå sig ner i norra Tyskland på territorium som till stor del
hade utrymts av de kontinentala nordborna i kölvattnet av deras stora migrationer.
Medan de flesta kontinentala nordbor dukade under för raslig hybridisering i
fjärran länder och förlorade sin rasliga identitet och tillvaro, kvarblev de germanska peninsulärnordborna i ypperlig isolering i sitt homogena hemland, fria från
kontakt och korsning med främmande raser, och fortsatte sin evolution i riktning
mot allt distinktare nordiska särdrag. Under det sista årtusendet f. Kr. konsoliderade de sitt herravälde över territoriet mellan Rhen och Oder, från Östersjön till
Alperna, som romarna döpt till Germania efter en av dess stammar.
I sin erövring av Gallien (58-52 f. Kr.) nyttjade Julius Caesar strategin att söndra och härska, genom att på diplomatisk väg ställa olika galliska stammar och
fraktioner mot varandra och besegra dem i tur och ordning, men han exploaterade
även deras rädsla för tyskarna genom att göra gällande att han var tvungen att
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underkuva Gallien för att beskydda det från dem. Caesar besegrade flera tyska
stammar som hade bosatt sig med sina familjer på Rhens västra strandsluttning –
varvid han dräpte kvinnor och barn likväl som män – och förföljde dem över
floden, där han stred hastigt innan han återvände till Gallien. Han beundrade deras
stridsförmågor, i synnerhet deras kavalleri, och rekryterade stora antal till sin
armé som hjälptrupper.
Vid tiden för Augustus var mäktiga fraktioner och stamkonfederationer bland
tyskarna öppet allierade med Rom, som mästerligt spelade på inre tysk oenighet
och rivalitet till sin egen fördel. Tyskar vändes mot tyskar i undergiven romersk
tjänst. Kejsarens livvakt utgjordes av tyskar och bar vapen för imperiets sak på
många slagfält, ofta mot sin egen sort. I en serie fälttåg mellan 12 f. Kr. och 4 e.
Kr. som mötte föga effektivt motstånd från de splittrade tyska stammarna, underkuvade romarna en stor del av området mellan Rhen och Elbe och reducerade det
till en provins i sitt imperium.
Många tyskar – som var angelägna att komma i åtnjutande av de materiella och
merkantila fördelar Rom erbjöd, och undvika de stränga straff i form av decimering och slaveri som de hotades med – kollaborerade med sina erövrare. Många
hövdingar beviljades romerskt medborgarskap och skickade sina söner till Rom,
både som studenter och gisslan, för att erhålla en romersk utbildning och garantera sina fäders åtlydnad. Romarna sökte å sin sida ivrigt konvertera de unga tyska
ädlingarna till deras värderingar, omvandla dem till lojala romare och samtidigt
skola dem för att överta befälet över de tyska stödtrupperna i den romerska armén,
vilka föredrog att ledas av sina egna hövdingar i nedstigande släktled. Bland dessa
unga tyska ädlingar som anförtrotts i romersk vårdnad och utbildning fanns två
söner till en hövding för Cherusci, en ledande stam i nordvästra Tyskland i den
region som senare kom att kallas Saxen (vars invånare senare skulle komma att
spela en betydande roll i tyskarnas kolonisering av Storbritannien och bildandet
av England.) Den yngre av de två bar namnet Hermann, latiniserat av romarna till
Armenius. Vid tjugofem års ålder återvände Hermann till sitt hemland fast besluten att mot alla odds resa tyskarna i en revolt mot Rom. Detta beslut av en enda
man, så osannolikt att lända framgång som det var, var av den djupaste betydelse
för de peninsulärnordiska folkens överlevnad och räddning, och gjorde deras
fortsatta existens och senare storhet möjlig, både i deras gamla hemländer (Skandinavien, Tyskland, Holland och England) och i de nya (Nordamerika, Australien,
Nya Zeeland och Sydafrika).
Hermann och hans äldre broder erhöll romersk fostran, intog sedan befälhavande befattningar bland enheter av deras landsmän i den romerska armén och
deltog i fälttåg mot de tyskar som motsatte sig romerskt styre. Hermanns framtid i
Roms tjänst var ljus. Hans familj hedrades och gynnades av Rom för dess trofasta
och lojala kollaboration. Han skulle med all säkerhet ha beviljats romerskt medborgarskap (hans broder, en högt dekorerad officer, hade redan mottagit denna
höga utmärkelse), vunnit egendom och rikedom och accepterats i den mediterranska världens elit. Men något som han såg, hörde, läste, tillsades eller tänkte –
antingen i sin utbildning, sina konversationer med romare (av vilka många var
medvetna om de rasliga förändringar som ägde rum i deras nation och avundades
tyskarnas rasliga homogenitet) eller sina iakttagelser i de romerska provinserna
eller under fälttågen mot sina tyska fränder (där han förmodligen bevittnade hur
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många kvinnor och barn av hans sort utsattes för övergrepp och fördes bort till
slaveri av levantinska köpmän), fick honom att besluta sig för att göra motstånd
mot sitt lands införlivande i det till synes oemotståndliga Romerska imperiet.
Ensam, mot sin far, farbroder, broder, styvfar (en hövding som hade beviljats
medborgarskap för sin trogna tjänst för Rom), styvbroder (en präst i den romerska
religion av kejsardyrkan som hade etablerats i Tyskland) och en stor del av sin
nations kollaborerande, räddhågade och skygga ledarskap, arbetade han mot alla
odds för att resa tyskarna i en revolt mot romerskt styre, någonting som, vilket
han måste ha varit medveten om, ingen annan provins någonsin hade lyckats med.
Vid den tidpunkten var den oföränderliga faktorn i den romerska expansionens
historia dess envisa orubblighet. Det gav aldrig upp. Om det tog ett århundrade av
fälttåg, generation efter generation, för att underkuva en provins och krossa alla
möjligheter till motstånd, skulle Rom fortfarande framhärda. Det skulle göra vad
som än krävdes, trappa upp till vilken nivå av våld och brutalitet som helst, samt –
om nödvändigt – vinna bara en avfolkad ödemark, men i slutändan skulle det
vinna. Hermann var bekant med Roms sätt att föra krig (liksom Miltiades vid
Marathon var bekant med den persiska taktiken) och måste ha haft en del kunskap
om den romerska maktens omfattning och historia, men beslöt sig ändå för att
utmana den. Hans skäl och motiv – antingen de var känslomässiga, intellektuella
eller intuitiva – måste ha varit mycket övertygande för att han skulle överge ett liv
av garanterad ära, rikedom och komfort, och så passionerat anamma en sak så
oviss och desperat.
Hermanns ansträngningar att anstifta en revolt var framgångsrika. Han bildade
ett hemligt förbund av krigare och övertalade lokalt stationerade tyska enheter ur
den romerska armén att göra uppror. Den romerska ockupationsarmén, under
ledning av provinsens guvernör, agerade för att krossa revolten, men infångades i
Teutonbergskogen och nergjordes i ett tre dagar långt slag (9 e. Kr.). Under sju år
försökte romarna slå ner upproret och stred ursinnigt mellan Rhen och Elbe med
Hermanns broder i sina led (ett möte mellan dem arrangerades, men ingendera
ändrade sin ståndpunkt). Hermanns havande hustru och ofödde son överlämnades
i romersk fångenskap av hans kollaborerande styvfar, som därigenom demonstrerade sin lojalitet gentemot romarnas sak.
Hermann förlorade fler slag än han vann, men han vann det viktigaste slaget,
slaget om sina landsmäns hjärtan och sinnen, med resultatet att revolten mot
romerskt styre snart spred sig till att omfatta hela Tyskland, och provinsen kom att
bli ett getingbo för varje romersk armé som tog sig in i den. År 16 e. Kr. stod en
romersk armé på Elbes stränder för sista gången och drog sig sedan tillbaka.
Romarna gav upp. Revolten hade varit framgångsrik. Tyskland hade befriats och
förblev fritt från romerskt styre, åtskilt och oberoende.
Hermann dog för tyska fränders händer år 21 e. Kr., men han dog som sitt
lands erkände ledare. Under sju århundraden vördades han som de germanska
folkens befriare, räddare och frälsare från romerskt styre och den rasliga förgörelse sådant styre troligen hade inneburit. Mer än arton århundraden senare inkluderade Sir Edward Creasy slaget vid Teutonbergskogen som ett av sina femton mest
avgörande och betydelsefulla slag i historien, men av de femton var det förmodligen det viktigaste, med Marathon (490 f. Kr.) och Châlonssur-Marne (451 f. Kr.)
som dess närmaste rivaler. (Dessa var slag av raslig, inte bara politisk, betydelse.)
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Vore det inte för Hermann och den revolt han anstiftade, hade alla peninsulärnordbornas hemländer, inklusive Skandinavien, blivit måltavlor för romersk
expansion och riskerat att införlivas i det mångrasliga och allt mer orientaliserade
Romerska imperiet. Peninsulärnordborna skulle efter att deras land översvämmats
med mediterranida, armenida och orientalida handlare, köpmän och arbetare,
parasiter och exploatörer, sannolikt ha drabbats av samma rasliga öde som Greklands, Roms och Galliens kontinentala nordbor. Nordfolken skulle ha orientaliserats och förgjorts, drabbats av samma öde av raslig död som de åter hotas med
idag. Det skulle inte ha funnits några peninsulärnordbor, ej heller de triumfer
inom konsten, litteraturen, musiken, vetenskapen, teknologin, filosofin och styrelseskicket som de uppnått, ej heller den skönhet, begåvning, skicklighet, förmåga,
de särdrag och egenskaper som de besitter. De gångna 1.500 årens historia –
Englands, Tysklands, Frankrikes, Skandinaviens, Norditaliens (som vitaliserades
av goternas och lombardernas germanska invasioner), Nordamerikas och Australiens, samtliga bebodda helt och hållet eller till stor del av peninsulärnordbor –
skulle aldrig ha ägt rum, och den nordliga världen av idag, och den ras som bebor
den, skulle inte ha existerat.
Hermanns och hans anhängares heroiska insatser köpte nästan två årtusenden
av fortsatt nordisk raslig separation, suveränitet, frihet, självbestämmande, oberoende, överlevnad och existens. Inte förrän under vårt eget århundrade har nordfolken åter blivit allvarligt hotade med samma öde – raslig död genom införlivande
och assimilation i ett mångrasligt samhälle – som de hotades med på Hermanns
tid. Roms öde var att förgöras inifrån genom raslig degeneration, korsning och
förvandling. Hermann räddade nordfolken från att dras ned med Rom och dela
dess rasliga öde. Hermanns seger höll den rasliga förgörelsens verktyg och element utanför de nordliga hemländerna. Under vårt eget århundrade har dessa
verktyg och element tagit sig in i de nordliga hemländerna, men vår räddning
kommer fortfarande an på raslig separation och återställandet av det oberoende
och den suveränitet vi förlorat.
Den rasliga och kulturella orientalisering och degeneration som besegrade Rom
tömde det på all styrka och energi. Vid 100 e. Kr. var Rom en etniskt levantinsk
stad som inte längre frambringade soldater. Imperiets befolkning växte, men dess
nordeuropeiska befolkning, källan till dess militära styrka, krympte. Den romerska armén rekryterade från de provinser som fortfarande ägde en förhållandevis
oblandad nordeuropeisk befolkning, i synnerhet Gallien och Illyrien, men i takt
med att dessa källor uttömdes – eller dukade under för rasblandningens effekter –
blev imperiets territorium ett maktvakuum utan någon effektiv militär styrka
rekryterad inifrån för att försvara det. Den nation som en gång hade skickat ut en
outsinlig serie arméer var nu en mycket större antination med mycket mindre
inhemska militära resurser, och kunde svårligen uppbåda den styrka den ägde vid
den lilla stadsstatens grundande. Tyskar rekryterades för att fylla de stora bräscherna i de romerska leden, och deras stammar inbjöds att bosätta sig inom – och
därmed beskydda – de romerska gränserna. Den romerska armén, och de högre
militära officerarna, germaniserades allteftersom, och var vid slutet av det fjärde
århundradet övervägande tysk.
Den ömtåliga och sårbara existensen av detta maktvakuum som en gång hade
varit en mäktig och dynamisk nation, slogs i spillror av hunnernas invasion av
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Europa. Hunnerna, en konfederation av turanida och mongoliska nomader, hade
bemästrat de militära metoder som de euroasiatiska stäppernas kontinentala nordiska skyter och parter givit upphov till, och tvingat kineserna att bygga Kinesiska
muren för att motstå deras angrepp. År 355 e. Kr. begav sig hunnerstammen
västerut in i Europa och överväldigade, underkuvade, införlivade eller förgjorde
de folk som inte flydde inför dem. Slutligen nådde de Ukraina, som vid den tiden
innehades av germanska (peninsulärnordiska) goter som hade utvandrat dit från
södra Sverige fyra århundraden tidigare. Under sin hundraåriga konungs ledning
mötte östgoterna hunnerna efter att de tagit sig över Volga (378), men besegrades
(deras konung dräptes i slaget) och flydde västerut. Västgoterna mötte hunnerstammen vid Dnestr men överväldigades. De överlevande flydde till Donau där
romarna gav dem tillåtelse att ta sig över men sedan behandlade dem förrädiskt.
Goterna, som drivits till desperation, revolterade mot denna behandling och nergjorde den romerska arméns sista inhemskt rekryterade viktigare element Hadrianopolis (378). Därefter var Rom fullständigt beroende av tyskar för sitt försvar
och stod utan betydelsefulla inhemska militära resurser.
Hunnerhorden fortsatte att driva på västerut och grundade sin huvudstad vid
Budapest. Deras framryckning, och de skräckslagna tyska folkens reträtt framför
dem, skapade ett anarkistiskt kaos och den etablerade ordningens totala sammanbrott i Europa. De splittrade tyska stammarna strömmade in i det Romerska imperiet i jakt på tillflykt undan hunnerna och nytt territorium att bosätta sig på. Roms
fullständiga svaghet och dess tillfälliga avsaknad av en tysk förkämpe att försvara
det, resulterade i en total kollaps. I denna våldsamma era av omvälvning plundrade västgoterna Rom (410) och bosatte sig i södra Gallien, de nordvästtyska folken
erövrade England (saxarna bosatte sig i södra England, anglerna i norra England),
och övriga tyska stammar delade på krigsbytena från Spanien och Nordafrika utan
praktiskt taget något motstånd från de försvagade lokalbefolkningarna. Rom
nödgades anställa hunner som legosoldater för att brukas mot tyskarna, besegrade
burgunderna med en hunnerarmé (435) och gav upphov till eposet Nibelungen.
Efter att ha ödelagt Balkan återupptog hunnerstammen under Attilas ledning
sin västliga marsch, passerade genom Tyskland och tog sig in i Gallien, massakrerade den befolkning som kom i dess väg och hotade att utvidga Asien – rasligt och
kulturellt – till Atlanten. År 451, i vad som kan ha varit det blodigaste slag världen ännu skådat, mötte den numerärt kraftigt underlägsna, främst tyska, ”romerska” armén under Aëtius ledning hunnerna på Katalauniska fälten i närheten av
Châlons. Västs styrkor räddades av västgoterna från sydvästra Gallien, som hade
besegrats av hunnerna i Ukraina nästan åttio år tidigare och mer nyligen hade
slagits mot legotrupper av hunner under Aëtius befäl. Deras storslagna kavallerianfall (under vilket deras gamla men heroiska konung Didrik stupade) fick slagets
vindar att vända mot hunnerna, som därefter retirerade till Ungerns slätter. Det var
det första större bakslag som drabbat hunnerna, och det bröt deras oövervinnerlighets förtrollning. Två år senare, på kvällen för hans giftermål med en ung tysk
brud som hörde till hans krigsbyte, dog Attila – som välkomnats av självspäkande
kristna som ”Guds gissel” – kvävd i sitt eget blod. De tyska stammar som han
hade underkuvat gjorde därefter uppror mot hunnernas styre och krossade slutligen invadörerna från centrala Asien i slaget vid Nedao (454), och den Asiens
skugga som hängt över Europa och hotat hela Västvärlden med samma öde – i
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mycket större skala – som turkarna sedan vållade Mindre Asien, drog sig tillbaka
till stäpperna.
År 456 bredde västgoterna ut sig söderut och etablerade ett kungadöme i Spanien.5 Det bestod fram till 711 då en armé av islamiska morer – inbjudna och
bistådda av en ”femtekolonn” levantinska judar som öppnat många portar och
förrått många städer åt dem – tog sig över från Nordafrika och besegrade den
försvagade återstoden av de germanska härskarna, varvid de tvingade de överlevande att ta sin tillflykt till halvöns mest avlägsna och otillgängliga nordliga
regioner. Muslimerna invaderade sedan Gallien och hotade att rasligt och andligt
underkuva Europa under Levanten, men besegrades av en förenad styrka av franker och västgoter under ledning av Karl Martell nära Tours (732). År 759 hade de
drivits fullständigt tillbaka över Pyrenéerna, med det var först 1492 som muslimerna slutgiltigt fördrevs från Spanien tillsammans med ättlingarna till de levantinska judar som hade bjudit in och bistått dem.
De tyska stammar som erövrat och bosatt sig i det Romerska imperiets tidigare
provinser under denna period av stora ”folkvandringar” betraktade för det mesta
Rom med beundran och respekt, som någonting legendariskt, den enda normen
för legitimitet och varaktighet i en orolig era, och betraktade för det mesta sig
själva som beskyddarna, bevararna och räddarna av Rom och dess traditioner,
samt vad det betydde för Västvärlden, snarare än dess förgörare. Under åtskilliga
århundraden hade de levt under romerskt inflytande, uppfyllt de romerska arméernas åderlåtna led och beundrat det på avstånd. Nu hade de trängt igenom det
uttorkade, förfallna, tomma och livlösa skalet, och trots att det verkliga Rom hade
dött för länge sedan förblev föreställningen eller illusionen om Rom mycket
verklig i deras tankar. Fastän de etablerat sig själva som en styrande klass eller ett
Herrenvolk över de romaniserade befolkningarna i de regioner de erövrat och
bosatt sig i, anammade de det lokala latinska språket och den levantinska religion
som de felaktigt förknippade med Roms storhet, eftersom de var omedvetna om
att de äkta romarnas religion – de som byggde det storslagna byggnadsverk de
5

Det finns mycket att lära om de ursprungliga och naturliga nordeuropeiska föreställningarna om
nationens och folkets enhet – och om monarki – från de olika tyska stammarnas vandringar, som
exempelvis goternas, under denna epok. Nationen var inte en geografisk eller abstrakt politisk
enhet, utan en biologisk eller raslig sådan, bestående av folk som tillhörde en gemensam evolutionär enhet och delade samma genetiska härkomst, inte landet och de som bebodde det. De tyska
nationerna flyttade från territorium till territorium, mycket snarlikt en storfamilj, utan att någonsin
betrakta territoriets tidigare eller permanenta invånare som en del av deras nationella eller rasliga
enhet. När de flyttade tog de inte icke-tyskarna med sig, utan lämnade dem bakom sig där de
funnit dem. Nationalitet bestämdes av den genetiska plasmans flöde – livets och den biologiska
existensens stoff och själva essens – och av att vara en del av samma genetiska ström, inte av att
vara invånare i samma geografiska region. (Att definiera människor i termer av det land de bebor
är inte giltigare i termer av den biologiska verkligheten än att definiera dem i termer av det astrologiska tecken i vilket de blivit födda. Att detta är den rådande rättsliga definitionen av nationalitet
demonstrerar blott hur stort den moderna föreställningen om folkets enhet avviker från verkligheten.) Kungen var inte kung över ett visst land, utan över ett visst folk eller en viss nation. Han var
ett med folket, inte landet. Om det låg i deras intresse, skulle han leda sitt folk till ett nytt land och
överge det gamla. Hans främsta ansvar – och hela adelskapets – var att tjäna och beskydda sitt
folks intressen, inte landets intressen. När de glömde bort sig själva och övergav denna föreställning – genom att sätta landet i främsta rummet och bosätta sig bland och korsa sig med de ickenordliga invånarna – drabbades de av raslig glömska, deras ras glömde dem och Levnadsödet
övergav dem.
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uppskattade så högt – i själva verket hade varit tämligen snarlik, och närbesläktad
med, deras egen ursprungliga religion, trots att de äkta romarna dessutom var
rasligt besläktade med dem snarare än med de mediterranider och levantiner som
ersatt dem.
Den germanska styrande klassens konvertering till levantinsk kristendom förenade dem med deras icke-germanska undersåtar i en gemensam religion, men
separerade dem från deras peninsulärnordiska folkfränder som stannat kvar i sina
tyska och skandinaviska hemländer och hållit fast vid sitt folks forna folkskick.
Frankernas ansträngningar att tvinga sina tyska folkfränder att anamma kristendomen, att ena dem religiöst och politiskt med våld, resulterade i ett långt och
bittert inbördeskrig som försvagade och splittrade de nordliga folken i århundraden. År 804, efter att Karl den store slutligen hade krossat det saxiska motståndet i
nordvästra Tyskland, träffade han den danske konungen Godfred och krävde
utlämnandet av de saxar som hade tagit sin tillflykt till Danmark. Danskarna –
som nyligen hade påbörjat sina vikingaräder mot kloster (där saxiska fångar ofta
satt fängslade) som sitt gensvar på deras folks påtvingade konvertering – förkastade hans krav och uppförde en gränsmur, Danevirke, tvärs över den jylländska
halvöns fot för att värna sig själva mot samma öde som frankerna hade låtit drabba saxarna. Karl den stores bruk av våld mot sina tyska fränder resulterade bara i
en stor ny våg av motvåld, och den ordning och enighet han hade strävat efter att
införa medels ofrivilliga metoder skapade bara en reaktion som ledde mot stegrad
oordning, oenighet och splittring.
Danevirke symboliserade den schism mellan religion, ande och tro – skapad av
Karl den stores aggressioner – som underminerade allt hopp om nordlig enhet och
gynnade nordlig splittring och inbördeskrig under århundraden framöver. Inom ett
århundrade efter Karl den stores död hade det imperium han svetsat samman med
våld fallit sönder, då det aldrig fått någon positiv förenande föreställning, mål
eller syfte, och endast hållits samman av fruktans negativa makt. De peninsulärnordiska folken var arbetsamma, fria och oberoende hemmansägare som utövade
medbestämmande demokrati på de lokala, provinsiella och nationella nivåerna
och var vana vid lagfäst styre, inte det våldsamma påtvingandet av människors
godtyckliga styre. Försök att förena dem med våld provocerade bara fram motstånd.
Från den germanska anglosaxisk-jylländska erövringen av Storbritannien under
400-talet till den normandiska erövringen 1066 – sammanlagt sex århundraden –
var England mer en del av den skandinaviska och nordtyska världen än av kontinenten. Till skillnad från de tyskar som bosatte sig i de forna romerska kontinentala provinserna och anammade det lokala romerska språket, behöll de tyskar som
bosatt sig i Storbritannien sitt germanska tungomål, och med det sin germanska
sociala och politiska organisation, sina traditioner, sedvanor och folkskick (och
krigföringsmetoder). Englands konvertering till kristendomen var den enda kraft
som band dem till kontinenten. Alla övriga faktorer – kulturella och rasliga – band
dem till Skandinavien. När vikingarna – i synnerhet danskarna – genomförde sin
erövring av centrala och norra England och förvärvade ett område med danskt
styre kallat Danelagen, samspråkade de och kom väl överens med de anglojylländska invånarna, som själva hade kommit från Danmark bara fyra århundraden tidigare. (Det fornengelska språket var närbesläktat med forndanskan, enär
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båda hade sitt ursprung i fornnordiskan. Den engelska litteraturens tidigaste mästerverk, den episka dikten Beowulf, handlar om en dansk hjälte och utspelar sig i
Danmark och Sydsverige.) Under Knut den stores styre under första halvan av
1000-talet, var England politiskt förenat i ett storskandinaviskt kungadöme med
Danmark och Norge. Den normandiska erövringen (normanderna var själva romaniserade danskar) flyttade Englands utveckling bort från Skandinavien och mot
kontinentens romaniserade kultur (varmed de fria anglosaxiska självägande bönderna reducerades till en ställning av feodala trälar i överensstämmelse med det
franska bruket), men nationen förblev ändå den peninsulärnordiska sfärens västliga bastion.6
Den normandiska erövringen var den sista nordeuropeiska invasionen av England. (Den icke-nordeuropeiska invasion som ägt rum sedan 1945 överskrider alla
de tidigare nordeuropeiska invasionerna i antal, och är den första som inte mött
något väpnat motstånd. Den skandinaviska halvöns nordbor förde med sig sin
prometeuska karaktär till England, sin utforskande pionjäranda och sin nästan
mytiska kärlek för havet, vilka samtliga drev dem att genomföra den största av
alla nordeuropeiska ”folkvandringar” – den stora utvandringen till Nordamerika
och erövringen av en kontinent som ett nytt rasligt hemland.7

6

Den halvönordiska sfären flyttades österut under 800-talet av varjagerna, svenska vikingar som
även kallades ruser, som – genom erövring eller inbjudan – blev härskare över de hybridiserade
(delvis kontinentalnordiska) slaviska folken på den stora handelsrutt som var flodvägen mellan
Sverige och Konstantinopel, det bysantinska imperiets huvudstad. (Många ruser tjänstgjorde som
legosoldater i den bysantinska armén, och bildade där ett elitförband känt som väringagardet.
Bysantinerna anvisade även anglosaxarna i deras tjänst till väringagardet då man medvetet förknippade dem med skandinaverna och skilde dem från de romaniserade frankerna.) Ruserna
grundade sin huvudstad i Kiev, konverterade till bysantinsk kristendom och tjänade som katalysator åt en ny nations bildande. Kievs storhertigdöme, regerat av svenskättade storhertigar, blev
grunden till Ryssland och började snart att tjäna som en barriär mellan Europa och den sjudande
häxkitteln av nomadiska invadörer från öst.
7
Den kanske största av nordfolkens förfäders alla tidigare migrationer inträffade mer än en miljon
år tidigare. Det var för omkring 1,5 miljoner år sedan, efter mer än två miljoner år av hominid
utveckling, som Homo Erectus först dök upp på de östafrikanska slätterna. De tidigaste bevisen för
hans existens i Europa och Östasien daterar sig ungefär en miljon år tillbaka, före vilket det saknas
bevis för mänskligt liv i de områdena. Detta antyder att någon gång före en miljon år sedan utvandrade olika grupper av Östafrikas Homo Erectus-population – förfäderna till alla moderna
hominider – från sin förmänskliga ursprungsregion. En del av dem hittade slutligen – kanske efter
århundraden eller till och med årtusenden av stegvis förflyttning – till Europa och Asiens bortersta
skrymslen. Denna Stora migration påbörjade, eller accelererade, den divergerande evolutionens –
eller artförgreningens – process som under loppet av många tusen generationer frambringat de
olika evolutionära enheter – antingen de klassificeras som raser, begynnande arter, arter eller
släkten – som befolkar jorden idag. (Det är en taxonomisk absurditet att alla de existerande evolutionära enheter som nedstigit från Homo Erectus klassificeras som tillhörandes samma nya art,
Homo Sapiens, som om de alla utvecklats oberoende av varandra i samma riktning till samma nya
art efter att de separerat – och levt under förhållanden av extrem isolering – åtminstone 500.000 år
innan den nya arten först dök upp.) Den rasligt kreativa separation och isolering som alstrats av
den Stora migrationen ut ur Afrika för över en miljon år sedan möjliggjorde divergerande evolution – och nordfolkens skapelse – men den tidigare oöverträffade nordeuropeiska expansion som
började för fyra sekler sedan resulterade i förhållanden som nu hotar att kasta om och omintetgöra
en miljon år av evolutionär skapelse under några få generationer av blandrasistisk kontraevolutionär antiskapelse.
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De skandinaviska peninsulärnordbornas stora utvandring till Nordamerika, det
största företaget i nordfolkens historia, expansionen av det rasliga territoriet genom skapandet av ett vidsträckt nytt hemland av orörd ödemark – någonting som
de inte hade stött på under de 10.000 år som förflutit sedan de först tagit sig in i
Sverige – började år 1609. 1860 – efter mer än två sekler av fortsatt migration och
expansion – var uppgiften fullbordad, och hela den nordamerikanska kontinenten,
från hav till glimrande hav, var helt och hållet i händerna på den stora massan av
nordeuropeiska folk som hade bosatt sig där, röjt marken för lantbruk och utvecklat dess tillgångar för industri och handel.
Men hemlandets nödvändiga rasliga integritet och exklusivitet hade kränkts
genom de kortsynta handlingarna av dem som exploaterat det ytterst skadliga bruk
av kongoid slavarbetskraft som hade brett ut sig i syd. Sporrade av Reconquistans
kvardröjande triumfer hade spanjorerna och portugiserna etablerat sig själva i den
karibiska övärlden och Central- och Sydamerika – de överlägset rikaste, mest
utvecklade och tätast befolkade områdena i den Nya världen – med början i och
med Christopher Columbus resor mer än ett sekel före det att de nordeuropeiska
folken etablerat sig själva i Nordamerika. De gjorde bruk av sina moriska förbindelser för att etablera en omfattande slavhandel för importen av miljoner av kongoida arbetare. Tobaksodlarna i de sydliga brittiska kolonierna, som aldrig skulle
ha fört kongoider till Storbritannien, började köpa dessa arbetare – som var separerade från dem själva av mer än en miljon år av divergerande evolution, artförgrening eller kladogenesis – från Karibiens slavmarknader. Med tiden avleddes
omkring fem procent av den totala handeln med kongoida slavar i den Nya världen till Nordamerikas sydliga koloniers tobaks-, bomulls- och indigoplantager
(där de behandlades mycket bättre än de 95 procent av deras sort som fördes till
Karibien och Sydamerika). 1790 fanns det 600.000 kongoider i Förenta staterna.
1860 fanns det fyra miljoner. Inga av deras förfäder hade kommit för egen maskin, och praktiskt taget alla hade kommit mot sin vilja. Resten av befolkningen
var nästan fullständigt nordeuropeisk.
Under det tidiga 1800-talet förutsåg framsynta och ansvarsfulla amerikaner (en
term som vid den tidpunkten var rasligt synonym med nordeuropéer) – som exempelvis Thomas Jefferson (som skrev att kongoiderna skulle befrias och ”förflyttas utom räckhåll för korsning” med vita, det vill säga ut ur landet), James
Monroe och John Tyler – de oönskade konsekvenser som oundvikligen skulle
emanera från kongoidernas rasligt främmande närvaro i det nya nordeuropeiska
hemlandet och främjade, förespråkade och skissade upp planer för deras frigivning (i förening med kompensation åt deras ägare) och omedelbara avlägsnande
från landet, antingen genom repatriering till Afrika eller omflyttning till något
annat separat hemland. Kostnaden för deras friköpande från deras ägare och deras
transport till deras nya hem skulle täckas av försäljningen av statsägd landegendom i västern. James Madison blev ordförande för Det amerikanska kolonisationssamfundet, som organiserats för avlägsnandet av den kongoida populationen
från nationen, och omfattade sådana förgrundsfigurer som Henry Clay, Andrew
Jackson, Daniel Webster, Stephen A. Douglas, Francis Scott Key, Winfield Scott,
John Marshall och Roger B. Taney i sin medlemskrets (tillsammans med andra
framstående amerikaner). I sin publikation The African Repository företrädde de
den rasligt ansvarsfulla amerikanska folkviljans consensus och förespråkade
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frigivningen av alla slavar i förening med deportationen av den kongoida befolkningen till Afrika eller något annat lämpligt land.
Dessa ansträngningar motarbetades av sydstaternas slavägande plantageoligarki, vars vältaligaste talesmän – som exempelvis John C. Calhoun och Jefferson
Davis – liknade sitt system vid Perikles Aten, men underlät att beakta det rasliga
öde som snart kommit att överväldiga denna kortvariga med strålande kultur. En
tredje ståndpunkt intogs av den lilla men högröstade minoriteten av radikala
abolitionister i norr, vars tidiga blandrasistiska ståndpunkt – grundad på kristna
läror – allmänt betraktades som ett slag av fanatisk extremism som inte var representativt för folkviljan. Liksom förespråkarna för omflyttning, förespråkade de
frigivning (de mer radikala förvägrade ägarna ekonomisk kompensation), men till
skillnad från de förstnämnda – och i likhet med den sydliga plantageoligarkin –
ämnade de bibehålla den kongoida populationen i landet snarare än deportera den.
Föreställningen om kongoid frigivning i förening med rättvis ersättning och deras avlägsnande från landet, skulle förmodligen ha fått stöd av sydstaternas nordeuropeiska arbetarbefolkning och fria bönder – som skulle ha haft oerhört mycket
att vinna på avlägsnandet av den kongoida konkurrensens hämmande verkan –
och av de rasligt mer framsynta och ansvarsfulla elementen bland plantageoligarkin, men den abolitionistiska föreställningen om en fri och rösträttsbeviljad kongoidbefolkning som samexisterade i samma hemland som den nordiska befolkningen var fullkomligt oacceptabel för båda grupperna.
Trots att den inte var representativ för den nordliga ståndpunkten, var den abolitionistiska radikala ytterkantens högröstade retorik välfinansierad och erhöll en
oproportionell grad av uppmärksamhet, så att sydstaternas uppfattning alienerades
från nordstaternas, måttlighetens röster överröstades av dem som stod för oansvarig radikalism, tilliten mellan de två delarna av landet underminerades och ståndpunkterna befästes. Den blandrasistiska abolitionistiska ståndpunkten bistod
plantageoligarkin genom att samla Söderns arbetare och fria bönder på deras sida,
för även om de senare hade föredragit kongoidernas avlägsnande, så kunde de inte
acceptera dem som jämlikar mitt ibland sig om de skulle stanna kvar.
Deras motsvarigheter i nordstaterna delade denna uppfattning. Det främsta
motståndet mot tillökningen av nya slavstater grundades inte på sympati för slavarna, utan på en önskan att bevara det nya territoriet för att endast brukas av
nordeuropéer som ett exklusivt rasligt hemland. Abraham Lincoln hade, om något, fattat ännu starkare ståndpunkt för det kongoida avlägsnandet än det Amerikanska kolonisationssamfundet, med vars yttersta mål han var fullständigt ense.
Lincoln förespråkade inte slavarnas frigivning under sin presidentvalskampanj
1860, men han motsatte sig dock slaveriets utbredning till ytterligare delstater.
Det var tillräckligt för att i förening med William Lloyd Garrisons och andra
radikala abolitionisters stridslystna retorik, övertyga sydstatsetablissemanget om
att deras inflytande och ställning skulle avta om de stannade kvar i unionen och
att endast utträde kunde vidmakthålla nordisk kontroll över Södern.
De flesta nordbor var ovilliga att strida över slaverifrågan, men de var villiga
att strida för att förhindra utträde och bevara unionen. De stred inte mot sydstarna
för att de höll kongoider i slaveri, utan för att de var ”rebeller”. I takt med att
frändeslakten – nordfolk som dödade nordfolk – fortskred och utkrävde sin blodi-
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ga tribut hårdnade den allmänna opinionen, och fientligheten, vreden, hatet och
hämndlystnaden tilltog. Den ståndpunkt som intogs av abolitionisterna – som
hade betraktats som radikala, extremistiska och ansvarslösa innan kriget – vann
uppskattning i nordstaterna, både som ett verktyg för att straffa Södern och, viktigare, som ett medel för att rättfärdiga de vedermödor, uppoffringar och lidanden
de uthärdade samt den förgörelse de tillfogade. På så sätt vände nordstaterna sin
sak till ett moraliskt korståg av gott mot ont. (Handlingar av stor förödelse, i
synnerhet krig, fordrar ofta rättfärdiganden av tillsynes stor moralisk betydelse för
att urskulda sina förövare, rationalisera deras beteende och rentvå dem från skuld
genom att överföra all skuld och försyndelse på motståndarsidan.)
Genom hela kriget vidhöll Lincoln en ståndpunkt gentemot Södern som var så
måttfull och försonande som var politiskt möjligt och våndades över det lidande
som landet som helhet utstod, men hans eget partis hämndlystna och radikala
ytterkant stärkte sin makt i takt med att listan över döda och sårade växte. Lönnmordet på honom avlägsnade det enda hindret för, och kontrollen över, radikalerna och släppte lös ett årtionde av blandrasistiska excesser över nationen, vilket
skapade djupa och splittrande känslomässiga sår som skulle bestå i generationer.
År 1876 hade nordstaterna förlorat sin hämndlystnad mot sydstaterna och drog
tillbaka sitt stöd för radikalernas blandrasistiska experiment. När deras nyckfulla
samvete i slaverifrågan tillfredsställts, återupptog nordstaterna sina rasliga attityder sedan före kriget, slog sig till ro med en naturlig rasism som var tolerant gentemot kongoidernas andraklasstatus (och i själva verket insisterade på den) i övertygelsen om kongoidernas underlägsenhet (i detta hade de egentligen aldrig tvekat), och drog tillbaka sina ockupationsstyrkor från de ödelagda sydstaterna.
Ändå hade vissa saker förändrats. Inbördeskriget gav upphov till myter beträffande dess motiv, vilka antydde att nordstaternas nordfolk inte hade fört krig mot
sina fränder i Södern så mycket för att bevara unionen som för att främja blandrasismens strävan, som därvid – genom de stora lidanden som uthärdats och åsamkats i dess namn – blev rättfärdigad som en del av den amerikanska trosuppfattningen. Hur mycket Förenta staternas nya officiellt mångrasliga natur än kunde
förnekas och kritiseras på tu man hand, erkändes den offentligt, så att de framstående och ansvarskännande röster som hördes och som förespråkade kongoidernas
deportation och ett rasligt homogent nordiskt hemland – och betraktades som
consensus – före kriget inte längre hördes efter kriget. (Lincoln var den siste
presidenten att uttrycka dessa känslostämningar.) Kongoidens ställning i Amerika
var officiellt säkerställd, låt vara som andra klassens medborgare. Nordfolken
hade förlorat ett tillfälle att avlägsna kongoiderna till ett separat land och uppnå
raslig homogenitet och exklusivitet åt sitt nya hemland, och sålunda även att
upprätta ett naturligt motstånd mot främmande immigration eller invasion. Men
bortsett från de nästan maktlösa kongoiderna, förblev Förenta staterna en nästan
fullkomligt nordeuropeisk nation, med total nordisk kontroll över ekonomin, den
akademiska världen, kulturen, de juridiska och politiska institutionerna och kommunikationsmedia, så att de officiella blandrasistiska känslostämningarna tolkades på det sätt som var minst skadligt för nordiska intressen, ignorerades mer än
framhävdes, och märktes mer i ord än i handling. Det skulle fordras en omsvängning i den rasliga maktbalansen för att göra blandrasismen och dess destruktiva
verkan på nordfolken verklig istället för skenbar.
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År 1861, strax före inbördeskriget, var Förenta staternas befolkning 31,5 miljoner, varav uppskattningsvis 85 procent var nordeuropeisk, 13 procent kongoid,
och två procent utgjordes av olika andra icke-nordeuropeiska element. 1983 hade
den nordeuropeiska befolkningen fallit drastiskt till 60 procent, den kongoida
proportionen hade genom ett mycket högt födelsetal nästan vidmakthållit sin
ställning vid 12 procent, och de olika övriga elementen hade ökat till 28 procent
av totalbefolkningen. Skälen till denna dramatiska och för nordfolken så olycksbådande förskjutning, kan spåras tillbaka till inbördeskrigets stora frändeslakt och
dess ideologiska effekter. 1861 års nordeuropeiska amerikanska befolkning på
något mindre än 27 miljoner förlorade över 500.000 man under krigets gång
(främst till följd av sjukdom och svält). Denna numerära försvagning förstärktes
av en till och med mer markerad moralisk försvagning av den rasliga viljan på
grund av de blandrasistiska myter som spreds i kampens kölvatten, i synnerhet i
nordstaterna, för att rättfärdiga de handlingar den inbegrep. Denna blandrasistiska
myt berövade nordeuropeiska amerikaner den moraliska styrkan att motstå den
störtflod av icke-nordeuropeisk invandring – eller invasion – som började efter
1880. (Om inbördeskriget hade utkämpats för att befrämja blandrasism hade det
stått i strid mot inbördeskrigets ideal att motsätta sig främmande rasers inträde i
landet.) Inbördeskrigets myter hade gjort Förenta staterna till ett officiellt blandrasistiskt land utan några rättmätiga rasliga rättigheter, och därför ingen rättmätig
anledning att förvägra andra raser tillträde. Politiskt och officiellt betraktades det
inte längre som ett nytt nordeuropeiskt rasligt hemland, oavsett hur mycket det än
betraktades som det i folkets hjärtan och sinnen. Dörrarna stod öppna för jordens
omfattande icke-nordiska hominida befolkning, och de skyndade sig att ta sig in.
Från 1880 och fram till genomdrivandet av pro-nordeuropeisk lagstiftning som
begränsade invandringen på mitten av 1920-talet, vällde en oavbruten och massiv
våg av icke-nordeuropeisk invandring in över Amerika, i synnerhet in i nordstaternas urbana centra, vilket drastiskt förändrade deras rasliga karaktär och rasliga
maktbalans. Denna främmande invasions främsta element utgjordes av armenida
ashkenaziska judar från Östeuropa och mediterranid-armenid-orientalida hybrider
från Syditalien och Sicilien. De icke-nordliga invadörerna genomförde sin språkliga övergång från jiddisch och italienska till engelska på samma sätt som kongoiderna hade bytt ut sina ursprungliga språk mot engelska flera generationer tidigare, men de förändrade inte – kunde i själva verket inte förändra – sin rasliga identitet, sina värderingar, övertygelser, mål, förhoppningar och intressen, som stod i
strid mot nordfolkens.
Från sin maktbas i nordstaternas urbana centra började de rasliga främlingarna
snart att förvärva och utöva en allt större grad av inflytande och dominans inom
den amerikanska kulturen, finansväsendet, fackföreningarna, den akademiska
världen, nöjesindustrin, rättsväsendet och – mest av allt – inom pressen eller
kommunikationsmedia, den institution som bestämmer och formulerar de viktiga
frågorna, befrämjar eller undertrycker uppfattningar, förhöjer eller fördärvar
anseenden (medial PR kan göra en hjälte av en skurk eller nolla, eller vice versa)
och bestämmer vad som ska betraktas som rätt eller fel, förnuftigt eller dåraktigt,
respektabelt eller befängt, moraliskt eller omoraliskt, friskt eller sjukt, välvilligt
eller illvilligt, gott eller ont. New York Times föll under icke-nordeuropeisk kontroll 1896, följt av många andra större mediaorgan slag i slag, och den nya kom-
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munikationsteknologin som utvecklats av nordeuropéer – som exempelvis filminspelningar och elektromagnetiska radiosändningar med sin ännu mer skrämmande
makt att påverka, forma och kontrollera allmänhetens varseblivning och uppfattning – kontrollerades av icke-nordeuropéer nästan från första början.
I en homogen nordeuropeisk kultur begränsas de antinordliga elementen, och
antinordliga föreställningarna, av sin brist på en naturlig anhängarskara och av det
självbejakande och sunda förnuftet hos den stora majoriteten av befolkningen.
Men i en heterogen kultur – där icke-nordliga element vinner genomgripande
inflytande eller dominans inom kommunikationsmedia och använder denna makt
för att befrämja blandrasistiska, altruist-egalitära och antinordeuropeiska värderingar, föreställningar, etik och intressen – överväldigas och undergrävs den naturliga balans som kontrollerar och inskränker element och tendenser som försakar den egna sorten. Kulturen och alla dess kännetecken och värden – från konst
till historia, juridiska begrepp till filosofiska begrepp och slutligen rasen själv –
förvrängs samtidigt som rasens integritet, frihet, oberoende och suveränitet kränks
och förnekas.
I takt med att graden av icke-nordlig dominans över kommunikationsmedia
växte, mötte pro-nordeuropeiska föreställningar och röster tilltagande hinder för
sin spridning och försvann nästan från den gängse kulturen till den framtvingade
obemärkthetens dödvatten. Nordeuropeiska element som försakade den egna
sorten allierade sig själva med de icke-nordliga elementens växande makt i en
gemensam sak och arbetade för samma mål, och de pro-nordliga elementens
föreställningar och värderingar stämplades som omoraliska och ondskefulla. Så
länge som kommunikationsmedia – pressen – var splittrad, befann sig i många
olika händer och representerade många olika ståndpunkter, hindrades dess maktmissbruk, och den fria marknaden för åsikter förblev genuin och effektiv, men när
dominanta pressorgan hamnade under kontroll av element som delade en gemensam ståndpunkt – varvid andra ståndpunkter, i synnerhet i frågor av yttersta betydelse, uteslöts och blev effektivt censurerade – fick deras samlade makt orwellianska egenskaper. Sedan 1930-talet har kommunikationsmedia – under ickenordeuropéers effektiva kontroll – utövat den dominanta makten i landet och
bestämt politiska utfall och val, litterär och konstnärlig framgång eller misslyckande, berömmelse eller vanära, lycka eller motgång och nationell policy beträffande rasfrågan, ekonomin, försvaret, energiutvinningen, vetenskapen, teknologin
och utrikespolitiken, samt till och med frambringandet och störtandet av presidenter, genom sina sympatiers och budskaps i all väsentlighet enhetliga samstämmighet och sin följdriktiga förmåga att påverka, kontrollera, forma, förstärka
eller förändra den allmänna opinionen.
Denna utveckling var sammansatt av det faktum att den inte begränsades till
Förenta staterna, utan ägde rum i hela den nordliga världen samtidigt. Många
ashkenaziska judar (främst av armenid rastyp) följde inte den stora huvuddelens
sentida massutvandring till Nordamerika, utan bosatte sig i Central- och Västeuropa och fortskred genom att på ett liknande sätt förvärva en ställning av dominerande inflytande över kommunikationsmedia och kulturen. Ur deras subjektiva
perspektiv kunde detta förfaringssätt betraktas som deras levnadsödes väg (förutsatt att deras levnadsöde var att härska över och kontrollera andra raser), som
gjorde det möjligt för dem att ta vad de ville ha, få sin egen vilja igenom och
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gynna sina orättmätiga och kontraevolutionära mål. Men det var en väg av raslig
inblandning som kränkte deras nordeuropeiska värdfolks suveränitet, oberoende,
självbestämmande, rasliga integritet och frihet, och förvägrade dem deras rätt till
raslig separation – det naturliga förhållande som krävdes för deras fortsatta välbefinnande, liv, evolution och uppstigning. Som sådan kränkte den även Skapelsens
mål, intressen, rättigheter och etik. Den onaturliga och rasligt främmande ställning av makt och inflytande som judarna besatt i de nordeuropeiska länderna (i
själva verket deras blotta närvaro) var beroende av det energiska undertryckandet,
fördömandet och utrotandet av skapelsebefrämjande, evolutionsbefrämjande och
pro-nordliga föreställningar, värderingar och intressen, samt det framgångsrika
befrämjandet av kontraevolutionära, antinordliga, skapelsehämmande och blandrasistiska doktriner och övertygelser. Det var en ny främmande fara, grundad på
förräderi och psykologisk manipulation snarare än på öppet väpnat angrepp, till
skillnad från allt nordfolken stått inför tidigare, och den kolliderade med, förvrängde och dirigerade om – med målet av att förhindra och kasta om – den nordliga utvecklingens gång.
De altruist-egalitära, blandrasistiska och antinordeuropeiska föreställningar och
värderingar som alstrades, stimulerades, uppmuntrades och släpptes lös av detta
fenomen av tilltagande främmande inflytande inom Nords kultur, kom att vända
nordfolkens hjärtan och sinnen mot deras egna intressen. Slutligen hade ett intellektuellt klimat med en djupt skapelsehämmande och antinordeuropeisk snedvridning skapats, som spred sig genom hela den nordliga världen och infekterade till
och med de länder som inte hade någon betydande främmande närvaro. En andlig
och moralisk revolution i den skapelsehämmande, kontraevolutionära och självförsakande etikens riktning – behjälpt av fint sammansatt nordisk objektivitet och
den levantinska kristendomens naturliga självförsakande tendenser – hade ägt
rum, som vände nordfolken mot sig själva, inte i ord utan i handling. Snart skulle
den försätta den nordliga rasens själva existens och överlevnad i fara.
De nordeuropeiska folken hade redan – på grund av sin utsatta och sårbara
evolutionära position förorsakad av deras fint sammansatta objektivitet – under de
föregående två århundradena av sin globala utforskning och expansion, erfarit en
vilseledd omsorgskänsla och en felaktig känsla av ansvar för den hominida
”mänsklighetens” övriga raser och arter. Under 1700-talet inledde britterna en
lång och slutligen framgångsrik kampanj för att göra slut på handeln med kongoida slavar. Under 1800-talet växte denna omsorg – under inflytandet av universalistisk religiös dogmatik och missionärsiver – till den abolitionistiska rörelsen och
föreställningen om ”den vite mannens börda”, en övertygelse om att nordfolken
hade ett ansvar att civilisera jordens övriga folk och omvända dem till kristendomen, och på så sätt stimulera – eller rättfärdiga – utforskningen och koloniseringen av Afrika. (Under 1900-talet ersattes, efterträddes eller förenades kristendomen
med demokrati som den vite mannens missionsansträngningars främsta fokus för
att omvända tredje världens raser och omdana dem efter hans avbild.)
I och med rasligt främmande armeniders penetration av den västerländska
kulturen – och deras uppgång till kulturellt inflytande och dominans – under den
senare delen av 1800-talet, förstärktes och stegrades denna begynnande blandrasistiska tendens, som ursprungligen var religiös i sitt ursprung, enormt av främmande och sekulariserad dogmatik i form av internationalism och universalism, i
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synnerhet marxismen och de oräkneliga altruist-egalitära rörelser och föreställningar den gav upphov till eller påverkade. Under de främmande och antinordeuropeiska föreställningarnas växande, snart dominanta och snart nästan obestridda
inflytande, undergick nordfolkens tänkande en gradvis förvrängning och perversion till en position i strid mot deras egen ras, deras eget oberoende och levnadsöde, deras eget liv och väsen och fortsatta existens.
Långsamt och diskret övergavs det naturliga förhållandet av nationell enhet, av
homogen enraslig tillvaro, nödvändig för fortsatt nordligt liv och dess fortsatta
evolutionära utveckling och uppstigning, och ersattes med den konstlade och
godtyckliga föreställningen om den mångrasliga antinationen. Nordeuropéer blev
tillsagda och fick lära sig att de var tvungna att dela sina hemländer, sina institutioner, sin civilisation, sin materiella och naturliga rikedom, sina söner och döttrar, kvinnor och barn, sina gener – deras livs innersta väsen – och sin blotta existens, med kongoider, mongoler, indianer och jordens alla övriga hominida raser,
och slutligen bli ”ett” med dem i takt med att den pluralistiska ”mosaiken” strålade samman till den sammanblandade ”smältdegeln”. Detta onaturliga och skapelsehämmande förhållande var inte bara oöverträffat under den tidigare rasliga
tillvarons hela förlopp, utan stod uppenbart i strid mot, och inverkade menligt på,
artförgreningens, den divergerande evolutionens, det uppstigande livets och Skapelsens utveckling och ansträngningar.
Vid början av 1900-talet var allt upplagt i den västliga världen för blandrasismens uppgång till en ställning av genomgripande och nästan obestridd intellektuell och etisk dominans. (Kanske kan de rasligt suprematistiska – mestadels vita –
teorier och rörelser som utgör den enda form av rasism som erkänns av det blandrasistiska etablissemanget, och följaktligen betraktas som blandrasismens antites,
paradoxalt nog i själva verket klassificeras som en form av blandrasism eftersom
de fordrar en mångraslig befolkning och mellanraslig kontakt eller samspel. Raslig supremati kan inte existera såvida inte en ras råder över en annan, och ett
sådant förhållande eller tillstånd fordrar kontakt eller samspel mellan de två raserna. Raslig separatism är därför den enda sanna formen av rasism – som minimerar
eller eliminerar kontakten eller samspelet mellan raserna – och definitivt den enda
form som är förenlig med den divergerande evolutionens och Skapelsens etik,
med vilken den – faktiskt sett – är synonym. Utifrån Skapelsens etik kan raslig
supremati definieras som den tidigare dominanta formen av blandrasism grundad
på raslig ojämlikhet, till skillnad från den för närvarande dominanta egalitära
blandrasismen.) Kontinuiteten av nordfolkens generationer, av de nu levande med
de som tidigare varit och de som är ämnade att komma, den nu levande generationens känsla av evolutionärt ansvar gentemot sina förfäder – som gjorde dem
möjliga – och sin avkomma – vars existens, tillsammans med existensen av deras
ras och deras förfäders arv, beror på dem – hade skurits av begreppsmässigt och
skulle snart även bli fysiskt avskuren om den inte återställdes.
Nordfolken hade vänts intellektuellt och etiskt mot sig själva, mot sitt eget fortsatta liv och levnadsöde, mot de förhållanden av raslig frihet, separation, oberoende och suveränitet som de behöver för att leva, till gagn för strävan mot sin egen
rasliga död. Den bittra antinordliga frukten av de frön som såtts och fått näring av
icke-nordbor och nordbor som vänt sig mot sin egen sort för nästan ett århundrade
sedan, började inte uppenbara sitt gifts omfattning och verkan (särskilt giftigt,
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tycks det, för den objektivare rasen – nordfolken, med deras rådande objektivitetsnivå – medan de subjektiva raserna är förhållandevis immuna) förrän årtionden
senare, så att nordfolken blivit nästan i sin helhet – medvetet eller omedvetet –
förgiftade mot sig själva och sina egna intressen. Men om det är sant som det är
sagt, att på deras frukt skall ni känna igen dem, så kan inga andra människor på
jorden vara tillnärmelsevis så skadliga och farliga för nordfolken, eller nedbrytande och fientliga mot uppstigande liv och Skapelse, som de som sår sådana frön
och producerar och distribuerar sådan frukt.
Det amerikanska inbördeskriget utgjorde början av nästan ett århundrade av
inomrasliga nordeuropeiska inbördeskrig, som inkluderade de katastrofala världskrigen under det här århundradets första hälft. Ända tills för flera århundraden
sedan, bortsett från sällsynta men i högsta grad betydelsefulla tillfällen (såsom
hunnernas, morernas och turkarnas invasioner), utkämpades de stridigheter nordeuropéer var inblandade i för det mesta mot nordeuropeiska fränder. Detta söndrande bruk blev livshotande när den stora vågen av nordeuropeisk global utforskning, kolonisation och expansion (1600-1850) blottställde dem inför en mängd av
rasligt främmande potentiella fiender och uppenbarade deras egen tillvaros osäkra
och sårbara minoritetsställning. De tragiska inbördeskrig eller frändesmassakrer
som nordeuropéerna deltagit i sedan 1860 har kraftigt försvagat deras rasliga
ställning i förhållande till jordens övriga folk i en utsträckning som bara överträffats av deras förödande låga födelsetakt (som har decimerat deras antal mer katastrofalt än det föregående seklets alla krig tillsammans), och detta i en tid då deras
överdrivna kontakter och samverkan med främmande raser gjort deras existens
som mest sårbar.
Den kunskap och de upptäckter som förvärvats under deras världsutforskning
och deras kontakter med främmande folk väckte en medvetenhet bland många av
de mer lärda nordeuropéerna om deras gemensamma ursprung, identitet, kultur
och inre enhet, samt en intensifierad uppskattning av deras gemensamma historiska bedrifter, men de flesta fortsatte utmed den hävdvunna splittrande och självdestruktiva vägen trots den nya och rasligt vådligare tidsålder de levde i.8 Förhopp8

Bland de många kolonialkrig som Brittiska imperiet utkämpade, genomfördes inget med d
estruktivare resultat än kriget 1899-1902 mot Sydafrikas nordeuropeiska holländska afrikander
(eller boer), ättlingarna till de 10.000 Voortrekkers som hade migrerat norrut under den enorma
Stora vandringen (1836-1846) för att undkomma brittiskt styre, varvid de först grundade Natal och
sedan, när Natal annekterades av britterna (1843), vandrade vidare norrut för att grunda den Fria
staten och Transvaal. (Den Fria staten och Transvaal var praktiskt taget obebodda när boerna
anlände för första gången, och det var även Natal med undantag av Zululand.) Britterna erkände
boerrepublikernas självständighet 1854, men upptäckten av diamanter 1867 och guld 1884, samt
protester från lycksökarna – vilka snart strömmade in i regionen i strid mot de restriktioner som
boerregeringen uppfört mot ”utlänningar” – kom snart att utgöra både motiv och förevändning för
ett krig för att införliva territoriet i Imperiet.
Inför Brittiska imperiets uppbådade vapenmakt gav boerfarmarna upp sina städer och retirerade till
kullarna. I frustration över de boerska kommandoenheternas gerillataktik, fängslade britterna
hustrurna och barnen till de stridande farmarna i så kallade ”koncentrationsläger” omgärdade av
taggtråd, där de hölls som gisslan för att tvinga deras fäder och äkta män att acceptera brittiskt
styre. Tragiskt nog dog 26.000 av dem av tyfus och andra sjukdomar i lägren innan boerna lade
ner sina vapen för sina familjers skull. Britternas genomförande av kriget påminde om Karl den
stores imperialistiska fälttåg mot saxarna elva århundraden tidigare. Det var, fram till denna
tidpunkt, Brittiska imperiets värsta ögonblick. Men det skulle komma värre ögonblick, som alla
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ningarna hos de pannordiska idealister som eftersträvade nordisk enhet och raslig
pånyttfödelse, slogs i spillror av det Stora kriget som började 1914 och de splittrande, bestraffande och hämndlystna fredsvillkor som följde. Det första världskriget var en produkt av pågående nordeuropeisk oenighet, splittring och misstro.
Det sveptes senare in i föreställningen om ett moraliskt korståg för att rättfärdiga
den fasansfulla massförstörelse och det lidande som dess offer tvingades uthärda.
Brittisk propaganda gick så långt att den porträtterade sina tyska rasfränder som
undermänskliga och demoniska odjur eller barbariska hunner för att rättfärdiga sin
slakt, provocera fram hat och ingjuta en önskan att döda. (Tillsammans förlorade
Storbritannien och Tyskland mer än tre miljoner döda.) För att sporra amerikanskt
deltagande porträtterades kampen som ett frihetskrig mot despotism, utkämpat för
att ”göra världen trygg för demokrati”, trots att både Tyskland och Österrike hade
demokratiska institutioner som bara skilde sig i grad från de allierades, inte i slag,
och hade utvecklats i en demokratisk riktning, varför de definitivt inte utgjorde
något hot mot demokratin.
De segrande allierade makterna såg till att deras seger blev en en pyrrhusseger
genom att pålägga Tyskland en betungande och hämndlysten ekonomisk och
moralisk börda, och därigenom förlänga lidandet – och garantera missämjan – för
ett land där många tusen civila redan hade dött av svält och umbäranden till följd
av den brittiska sjöfartsblockaden. De allierade regeringarna, som sökte rentvå sig
själva från all skuld eller ansvar för katastrofen, lade skulden uteslutande på centralmakterna och berövade Tyskland både medlen och rätten att föra krig, till och
med i självförsvar, utan de allierades godkännande. Tyskland hade i praktiken
upphört att vara en suverän nation och utstod fredsvillkor som liknade dem som
Rom påtvingade Karthago efter det andra puniska (hannibaliska) kriget. Dess
grannar tvekade inte att dra fördel av dess svaghet. Frankrike invaderade Rhenlandet upprepade gånger under förespegling av att indriva krigsskadestånd, och
till och med det lilla Litauen invaderade och annekterade Memellandet.
I det politiska, sociala, ekonomiska, känslomässiga och andliga tumult som
svepte över centrala och östra Europa i allmänhet – och Tyskland i synnerhet –
under åren efter krigsslutet och den gamla etablerade ordningens kollaps, blev
kommunistfaran och den resulterande desperata och skoningslösa kampen mellan
den antikommunistiska nationalistiska ”högern” och den antinationalistiska – eller
internationalistiska – kommunistiska ”vänstern” (till stor del dominerad av judiska
och andra icke-nordliga europeiska och antinordeuropeiska element) händelsernas
främsta brännpunkt. Bolsjevikrevolutionens allt mer kända fasor och den totala
diktatur den införde, följd av den snarlika men kortvariga Béla Kun-regimen i
Ungern och talrika misslyckade försök annorstädes, injagade rädsla i alla som
värdesatte och önskade bevara den västerländska civilisationen och fruktade
utsikten av att få fientliga rasliga främlingar som sina överherrar.
Under 1920-talet var hotet om en kommunistrevolution i Tyskland högst verkligt. Revolutionära marschdeltagare och demonstranter behärskade gatorna och
samlingshusen, och de terroriserade och angrep sina motståndare fysiskt. Som en
reaktion på denna fara gav många tyskar sitt stöd åt de talrika antikommunistiska
möjliggjorts av en vådlig brist på raslig empati och känsla, vilka kulminerade i de rasligt främmande hordernas invasion av själva Storbritannien från och med 1945.

KAMPEN FÖR ÖVERLEVNAD

203

och nationalistiska organisationer och politiska partier som framträdde vid denna
tidpunkt för att bemöta den. Den skiftande antikommunistiska och nationalistiska
fraktionen förenade sig slutligen under det Nationalsocialistiska partiets fana och
dess absolute ledare, Adolf Hitler. Vid början av 1933 kom de till makten i Tyskland. Deras ideologi – som anpassats för en grupp med mycket olika ursprung –
var pragmatisk och otydlig.9 Deras tonvikt låg vid handling. Denna tonvikt sa mmanföll – ej tillfälligtvis – med Hitlers egen karaktär, då han till sin natur var en
handlingens man snarare än tankens. Deras handlingar åstadkom en del anmärkningsvärda framgångar inom inrikespolitiken, men de blev slutligen omintetgjorda
av deras utrikespolitiks katastrofala resultat.
Hitlers världsåskådning – som återspeglade hans ursprung – tillhörde 1800talets österrikare, då den delade österrike-ungerska imperialistiska tvångstankar
med sydcentraleuropeiska och östeuropeiska territoriella ambitioner (drang nach
osten, eller ”framträngande österut”) och politiska intriger. Till och med hans
romantiska pantyska nationalism var mer kännetecknande för det multinationella
österrike-ungerska imperiets etniska tyskar – som kände ett behov av att trygga
och hävda sin tyska identitet mitt ibland icke-tyska folk – än för tyskarna i själva
Tyskland (i synnerhet norra Tyskland), som kände sig tryggare etniskt och ofta
var mindre inskränkta i sin syn på icke-tyska nordeuropeiska fränder. Hans nationalism var inskränkt provinsialistisk, pantysk snarare än pannordeuropeisk. Han
tänkte bara i termer av Tyskland och tyska intressen, inte av den nordeuropeiska
rasen som en helhet. Han betraktade sig själv endast som Tysklands och tyskarnas
ledare, inte som en pannordeuropeisk ledare. Han hade inga som helst ambitioner
i den sistnämnda riktningen och försökte aldrig – och önskade aldrig försöka –
utöva något ledarskapsinflytande över icke-tyska nordeuropéer. Enligt hans
världsåskådning var Tyskland avskilt från resten av nordfolken, och i sin aggressiva strävan efter lebensraum (livsutrymme) beaktade han inte Nordamerikas,
Australiens och Sydafrikas vidsträckta lebensraum, till vilka många miljoner
tyskar redan hade utvandrat (omkring en tredjedel av de nordeuropeiska amerikanerna beskriver sig själva som varandes av tysk eller delvis tysk härkomst), som
en lösning på det tyska lebensraum-problemet på grundval av att de skulle förlora
sin separata identitet som tyskar (det vill säga separat och skild från andra nordeu9

Nationalsocialisterna betraktade i allmänhet ekonomin – och den ekonomiska formen – som ett
medel för att nå ett mål, att tjäna rasens intressen, snarare än som ett självändamål, och tenderade
mot en icke-dogmatisk syn på ämnet. Detta stod i total motsats till de marxistiska socialisternas
ståndpunkt, vilka bekymrade sig över den ekonomiska strukturen framför alla andra överväganden, och därmed gjorde den ekonomiska formen till ett självändamål varvid allt annat bara blev ett
medel för att uppnå eller tjäna det målet, och höll fast vid denna trossats till och med när den
resulterade i slakten eller utsvältningen av miljoner människor. Marxistisk socialism satte ekonomisk ideologi framför verkligheten och biologin och offrade rasliga intressen och Skapelsens
intressen för ekonomisk dogmatik. Nationalsocialismen bekymrade sig i teorin över den västerländska civilisationens bevarande framför allt annat, samt underhållandet av dess rasliga och
kulturella integritet, emedan marxistisk socialism – till stor del som en konsekvens av dess övervägande icke-nordeuropeiska ursprung och inflytande, sökte störta den nordeuropeiska ekonomiska, sociala och rasliga ordningen. ”Hans (Hitlers) socialism hade inget alls att göra med någon
mekanisk konstruktion av det ekonomiska livet; det var snarare det kompletterande begreppet till
ordet ’nationalism’. Socialism betydde helhetens ansvar för individen, emedan ’nationalism’ var
individens hängivenhet för helheten; sålunda kunde de två elementen kombineras till nationalsocialism.” Joachim C. Fest, Hitler, översatt av Richard och Clara Winston (New York: Harcourt
Brace Jovanovich 1974), s. 292-293.
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ropéer). Hans lösning var en inskränkt och splittrande tysk lösning, Herrenvölksynen grundad på den tyska statens expansion på bekostnad av andra folk. Han
ville göra Tyskland oberoende av, separerad och skild från, nordfolkens övriga
folk, despotiskt och självförsörjande. Han skulle ha splittrat nordfolken itu. För att
uppnå detta mål var hans främsta mål erövringen av det geopolitiska ”hjärtat” av
Ukraina och europeiska Ryssland, samt dess kolonisering (eller germanisering) av
tyska immigranter. Hitlers vilsna geopolitiska föreställningar komplementerades
av hans förvridna evolutionära föreställningar, som lade en överdriven tonvikt på
de brutalaste och skoningslösaste tolkningarna av det naturliga urvalet. Han kunde
inte uppskatta den inre storhet som residerade inom det tyska folket – och inom
nordfolken som helhet – oberoende av det territorium de bebodde, och som bara
kunde näras, utvecklas och fullbordas av fredens konstruktiva mödor, och definierade storhet och styrka enbart i termer av yttre erövring och dominans över andra
folk. Han förklarade ofta att om det tyska folket inte var starkt nog för att erövra
Ryssland hade det ingen rätt att existera, utan förtjänade att förintas av dess starkare motståndare.10
Det tyska folket hade valt Hitler för att stoppa det inre hotet om en kommunistrevolution och skydda dem från det yttre hotet om en kommunistinvasion. Våren
1939 hade den inhemska faran eliminerats, och förutsättningarna existerade – om
Hitler hade önskat utnyttja dem – för skapandet av en stor antikommunistisk
försvarsallians för att motstå sovjetisk aggression mot Väst. Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Turkiet, Litauen, Lettland, Estland och Finland befann sig
samtliga under stabila och starkt antikommunistiska regeringar, och skulle ha
svarat gynnsamt på en ömsesidig antisovjetisk försvarspakt med tyskt deltagande
och de facto-tyskt ledarskap. (Bortsett från Polen – som Hitler invaderade och
därigenom förlorade som en potentiell allierad – och Turkiet, allierade sig alla
dessa nationer slutligen med Tyskland i dess kamp mot Sovjetunionen.) Storbritannien och Frankrike skulle, trots ansträngningarna från den antinordeuropeiska
alliansen av icke-nordbor och nordbor som vänt sig mot den egna sorten, i synnerhet inom massmedia, ha sett med blida ögon på en sådan ansvarsfull och stabiliserande försvarspolicy, eftersom majoriteten av deras respektive befolkningar
också fruktade kommunismens expansion och tidigare hade inrättat cordon sanitaire för att hålla den tillbaka. Men Hitlers mentalitet och geopolitiska världsåskådning hindrade honom från att ta detta tillfälle i akt. Om han hade dött ”...i
slutet av 1938, skulle få ha tvekat att kalla honom för en av de största tyska statsmännen, fullbordaren av Tysklands historia.”11
Men han levde, och hans naturliga österrike-ungerska orientering mot öst (endast lätt förändrad av hans tjänstgöring på västfronten under första världskriget
och versaillesfördragets förnedrande villkor), hans 1700-talsuppfattning om politisk framgång – exemplifierad av hans dyrkan av Fredrik den store – som förvärvandet av ytterligare territorium genom militära medel, hans ambition att uppnå
sådan framgång och den stora makt som ställts till hans förfogande;12 allt drog
10

Ibid., s. 682.
Ibid., s. 9.
12
Maktförfogandet betyder ofta förlusten av ett dygdigt anseende. Som Lord Acton påpekade,
”Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar fullständigt.” Mindre och svagare nationer som
saknar medlen – makt och tillgångar – för att erövra sina större och starkare grannar är befriade
11
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honom oemotståndligt mot invasionen av Sovjetunionen, med Polen som – av en
tillfällighet på grund av dess olyckliga geografiska läge – det nödvändiga förspelet. Världen befann sig strax före Rymdålderns begynnelse, och Tyskland befann
sig i en ställning av att bli de första att bevittna denna gryning och leda nordfolken
in i den, men Hitler – som fortfarande tänkte i föregående århundradens makttermer och normer – kastade bort allt i jakten på världsliga landerövringar.
Den förödelse som det andra stora inomrasliga nordeuropeiska inbördeskriget
bibringade saknade motstycke. De metoder som användes var till och med mer
chockerande än konfliktens skala. Nordeuropéernas frändeslakt av sina rasliga
bröder begränsades inte till motståndarens militära manskap, utan utsträcktes
avsiktligt till civilbefolkningen. Icke stridande utsågs till legitima måltavlor för
bombangrepp, och stora luftoffensiver iscensattes i syfte att döda kvinnor och
barn. Mer än 60.000 brittiska och 500.000 tyska civila omkom under dessa självdestruktiva angrepp. Under sommaren 1943 förorsakade brandbomber den första
konstgjorda eldstormen (eller eldtyfonen} över Hamburg – i det tidigare hemlandet för de saxiska förfäderna till de brittiska flygplansbesättningar som släppte
bomberna – som dödade 50.000. Den 13 februari 1945 nådde det antinordeuropeiska bombningskampanjen sitt crescendo när angloamerikanska styrkor iscensatte
ett massivt luftangrepp mot Dresden – som de visste var fullsatt med flyktingar
som flydde från ryssarna – och framkallade en kolossal eldstorm som krävde
135.000 liv. Det var den mest omfattande förintelsen (storskalig förlust av liv
genom eld) genom tiderna (de atombomber som släpptes sex månader senare över
Hiroshima och Nagasaki – och de resulterande förintande eldstormarna – dödade
70.000 och 40.000 var för sig) och dess offer, främst kvinnor och barn, var nordeuropéer, liksom dess förövare. Det var en förintelse av änglar – en förbränning,
nedsmältning och förångning av nordeuropeiskt kött, blod och änglalik skönhet –
förövat av nordeuropeiska fränder, ett spjut stött in i Guds egen kropp. För både
segraren och den besegrade, för nordfolken som en helhet, var det krigets lägsta
punkt – skörden av hat alstrat av antinordeuropeisk propaganda – och angav tonen
för den ohämmade dominans av antinordeuropeiska föreställningar som följde.13
Under de sista åren fick kriget kännetecken av att vara ett antinordeuropeiskt
ideologiskt korståg. Det ideologiska och kvasireligiösa fälttåget mot pronordeuropeiska känslor, föreställningar och bruk, mot nordeuropeisk rasism,
släktsskapssympati, empati och Skapelsens självbejakande etik, tilltog i intensitet,
styrka och inflytande under årtiondena efter kriget med stöd av den antinordeuropeiska alliansen av icke-nordbor och nordbor som vänt sig mot sin egen sort. De
antinordeuropeiska elementens dominans – inom nyhetsmedia, den akademiska
världen, underhållningsindustrin och regeringen – blev så total att de blev i stånd
från den imperialistiska ambitionens frestelse, och deras följdriktiga passivitet och beskedliga
uppförande tillvinner dem ett anseende av överlägsen godhet och dygd. De större och starkare
stater som besitter medlen för att kämpa om dominansen bland nationerna exponeras för frestelsen
av äventyr och erövring i utlandet, och förlorar sin dygd i den utsträckning de ger efter.
13
Det var tur för Tyskland, och för nordfolken som en helhet, att dess motstånd bröt samman
innan atombomberna stod redo för användning såsom de avsetts – och alltid varit avsedda sedan
projektets påbörjande – för att användas mot Tyskland. De icke-nordeuropeiska vetenskapsmän
(främst judiska) som hade arbetat så febrilt med utvecklingen av atombomben förlorade snabbt sin
entusiasm för kärnvapenkrig när Tyskland kapitulerade och därmed berövade dem nordeuropeiska
offer och räddade sig självt från att utsättas för en ursinnig ondska.
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att porträttera pro-nordeuropeiska föreställningar som en form av ondsint kätteri
mot blandrasismens dominanta kvasireligion och underkasta dem en repressiv
inkvisition i form av de facto-censur och förvrängning. Anklagelserna om illdåd
begångna av nationalsocialisterna mot icke-nordeuropéer (i synnerhet judar)
svingades som ett ideologiskt vapen av de antinordeuropeiska och blandrasistiska
krafterna för att avskräcka och misskreditera allt nordeuropeiskt motstånd mot
blandrasism, självförsakande etik och raslig död – och allt stöd för de förhållanden av raslig separation och oberoende som krävs för nordeuropeisk överlevnad
och räddning – samtidigt som samma anklagelser även skyddade dem själva mot
att kritiseras för att befrämja skändandet och utplåningen av nordfolken.
Genom altruist-egalitär och levantinsk skenlogik användes dessa anklagelser
om illdåd för att förvägra nordfolken deras rätt till de naturliga förhållanden av
raslig separation, oberoende och suveränitet som krävs för deras överlevnad; för
att befrämja blandrasismens onaturliga förhållanden som bara kunde leda till de
nordeuropeiska folkens nedbrytning, degeneration, rasliga död och utplåning –
och den fullständiga förgörelsen och förlusten av deras unika särdrag och änglalika estetiska ideal – genom blandraslig korsning och genetisk översvämning; och
för att bestrida Skapelsens strävan, den evolutionära etiken, släktskapssympatin
och det uppstigande livet genom att förknippa – eller till och med likställa – de
förhållanden som krävs för nordfolkens liv, överlevnad, fortsatta existens och
räddning – och stöd för, eller förespråkande av, dessa förhållanden – med förövandet av illdåd mot andra raser. Ironiskt nog skulle bara ett extremt objektivt
och fint sammansatt folk – just den sort som aldrig skulle begå eller kunna tänka
sig att begå sådana illdåd eller förstå andras förövande av dem – kunna låta sig
ledas eller manipuleras av sådana anklagelser. Det är inte mindre ironiskt, och
hycklande (och avskyvärt), att beskyllningarna om försök till folkmord själva
användes för att begå folkmord, att upprätthålla och försvara grunden för det
folkmordet, att påtvinga nordfolken den rasliga dödens och utplåningens öde och
hindra dem – genom en process av moralisk hjärntvätt, tankekontroll och skrämsel av orwellianska proportioner – från att vidta de rättmätiga, moraliska, naturliga
och nödvändiga stegen för att säkerställa sin överlevnad och räddning, samt Skapelsens och det uppstigande livets fortsatta hopp.
Utgången av 1900-talets andra stora nordeuropeiska frändeslakt – och den ideologisk-religiösa betydelse som var förenad med den – användes för att rättfärdiga
övergången från en förintelse av änglar till folkmordet på änglar. Segern för
blandrasismen och de krafter som förespråkade förhållanden som skulle leda till
nordeuropeiskt folkmord, samt fördömandet av alla pro-nordeuropeiska värderingar och föreställningar som moraliskt kätteri, släppte lös en väldig antinordeuropeisk ideologisk offensiv för att försäkra att nordfolken aldrig mer skulle bli
fria, separata och oberoende av andra raser, aldrig mer utöva suverän kontroll över
sitt eget levnadsöde, aldrig mer besitta sina egna hemländer och kultur, aldrig mer
tillåtas fortsätta processen av biologisk divergens och artförgrening mot utvecklingen av sina distinkta mentala, andliga och estetiska särdrag och sin unika inre
potential, och aldrig mer åtnjuta de förhållanden som de åtnjutit under tusentals
generationer av kreativ evolution, som gjort deras existens möjlig och som fordras
– och alltid kommer att fordras – för deras fortsatta existens.
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Det resonemang man använde för att rättfärdiga folkmordet på änglar var simpelt och brutalt subjektivt. Om kriget hade varit en ideologisk-religiös kamp mot
pro-nordeuropeiska värderingar och föreställningar – mot nordeuropéernas rätt att
vara rasligt fria, separata, oberoende och suveräna, såsom fordras för deras rasliga
överlevnad – så hade Storbritannien och Förenta staterna, och slutligen de övriga
nordeuropeiska hemländerna, ingen rätt att utesluta icke-nordbor från sitt territorium eller sin politiska, socioekonomiska och biologiska stomme. Att göra så skulle
utgöra en handling av nordeuropeisk rasism och – trots att den var nödvändig för
bevarandet av nordfolken och deras särdrag – en kränkning av blandrasismen, och
därigenom vara förknippad eller likställd – explicit eller genom insinuation – med
de illdåd som påstods ha begåtts av den krossade fienden. Så barriärerna mot
främmande rasers inträde slopades, och Storbritannien som så orubbligt hade
motstått hotet om en tysk invasion erbjöd inget effektivt motstånd mot en verklig
invasion av en flodvåg av afrikaner och asiater, och gav därmed vika utan kamp
inför en främmande hords kränkning som skulle förgöra deras egen rasliga identitet, karaktär och själ för all framtid om de inte förvisades snabbt och fullständigt.14 I och med Immigrationsstadgan från 1965 övergav Förenta staterna alla
rasligt beskyddande, pro-nordeuropeiska immigrationsrestriktioner och tillät ett
gigantisk invasion från Latinamerika och Asien.15
När det tjugonde århundradet trädde in i sina sista årtionden var makten hos
den blandrasistiska och antinordeuropeiska alliansen av icke-nordbor och självfrånvända nordbor dominantare än någonsin och hade den nordliga världens
kultur i sin monopolistiska kontrolls fasta grepp. Elementen i denna allians välkomnade och främjade den tilltagande invasionen av de nordliga hemländerna av
icke-nordbor, så att Tyskland, Nederländerna, Kanada, Australien och slutligen
till och med Sverige, de skandinaviska peninsulärnordbornas rasliga hjärta,
kränktes.16
Nordfolken står nu inför bistra och illavarslande hot mot sin existens i större
grad, och av annorlunda slag, än någonsin tidigare. Efter en episk historia av
14

Det finns nu många gånger fler indier och pakistanier i Storbritannien än det någonsin funnits
britter i dessas egna hemländer. Brittiska imperiets sammanbrott åtföljdes av en invasion av
Storbritannien från dess tidigare underkuvade raser, som om den tidigare explosionen av energisk
brittisk expansionism hade imploderat in i sig själv och sugit de främmande raserna med sig.
Gandhis kampanj av civil olydnad genom icke-våld, och efterföljande kampanjer av ickenordeuropéer som formats efter dess förebild, möjliggjordes av nordeuropéernas objektivitet och
fint sammansatta uppförande, och skulle ha varit fullkomligt verkningslös om den använts mot
någon annan ras.
15
Om rådande trender fortsätter, kommer nordeuropéer att utgöra mindre än 50 procent av den
totala amerikanska befolkningen år 2000 och mindre än 40 procent av befolkningen under tjugo
års ålder. Den genomsnittliga nordeuropeiska amerikanska kvinnan föder – på grund av olika
andligt nedslående och demoraliserande kulturella, ekonomiska och andliga faktorer som är
inneboende i den pluralistiska antikulturen och antinationen och hindrar nordeuropeisk fortplantning – för närvarande bara 1,7 barn (2,15 är reproduktionsnivån), och av dessa är en betydande
och växande andel den icke-nordliga avkomman från blandäktenskap. Den nordeuropeiska fortplantningstakten sjönk med fyrtio procent under loppet av två årtionden (1960-1980).
16
I Sydafrika, där boerska voortrekkers hade bosatt sig på territorium som var praktiskt taget
obebott på 1840-talet, överträffades den nordeuropeiska befolkningens antal av kongoidernas med
27 miljoner mot fem miljoner år 1983, och det förutsågs att kongoiderna skulle öka till 80 miljoner
år 2025 och därmed vida överstiga landets förmåga att försörja dem.
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tusentals generationer av separat och divergerande evolution (som skapat deras
högt värderade och åtrådda men ömtåliga och recessiva särdrag), av kamp för att
motstå främmande erövring och bibehålla sin rasliga frihet, sitt oberoende och sin
suveräna kontroll över sitt eget levnadsöde, av oräkneliga hjältar som stred – och
ofta dog – så att deras ras skulle kunna leva, av oförlikneliga bedrifter inom utforskningen och vetenskapen som vidgat gränserna för kunskapen i deras strävan
mot stjärnorna, och av kulturella prestationer som svävade mot höjder som de
flesta människor aldrig ens drömmer om, står nordfolken inför sin historias ände,
sin tillvaros ände, slutet på sin evolutionära uppstigning, slutet på sitt liv, i blandrasismens glömska, den rasliga dödens utplåning.
Bara raslig separation kan hindra denna skapelseupplösande katastrof från att
ta form. Bara en moralisk och andlig revolution, som störtar kontraevolutionens
och entropins dominanta skapelsehämmande dogmer, befriar och separerar Nord
från andra raser, återupprättar nordligt rasligt oberoende och suveränitet och
skapar en ny prometeusk nordlig civilisation, kan förse nordfolken med den seger
de behöver för sin överlevnad, fortsatta uppstigning och räddning.
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Kapitel IX

Viljan att leva

H

ISTORIEN OCH DET FÖRFLUTNA kan bara leda oss till samtiden och
inte bortom. De kan föra oss tillbaka, ytterst tillbaka till tiden före tidernas begynnelse, före existensen och tillvaron, före livet och Skapelsen, till
intighetens obegränsade och absoluta fasa, till ensamheten och innehållslösheten i
tomrummet före skapelsen, då den Kraft som skapat oss inledde det smärtsamt
långa och tålmodiga arbetet med vår skapelse, triumfen och segern över den
oändliga intighetens fasa och slutet på den tidlösa och eviga ensamheten. Det
förflutna utgör historien om detta eldprov av kreativ ansträngning sedan tidernas
begynnelse fram till vår tid; en ansträngning sprungen ur en dröm, ett hopp, en
vision, en längtan, en potential, ett mål och ett behov; en ansträngning som fortfarande pågår, ännu ej förverkligad och fullbordad, fortfarande med ett stort avstånd
att tillryggalägga; och en ansträngning vars utgång är osäker, hotad med sin ände
– och följdriktiga omintetgörelse, avveckling och omkastning – av styrkan hos
kontraevolutionens och antiskapelsens, icke-existensens och intighetens annalkande krafter.
Historien och det förflutna kan inte leda oss framåt. Visionen, hoppet och
drömmen finns där, i framtiden, ännu ej förverkligad, men dess fullbordan är inte
garanterad. Framtiden, det kommande händelseförloppet, återstår fortfarande att
formas, och vi som tillhör samtiden och framtiden kommer att forma den, både
genom vårt handlande och vår brist på handlande. Om nordfolken ska bli en del
av den formgivningen, om Livskraftens ännu ej förverkligade dröm, hopp och
vision – det yttersta syftet, innebörden och målet bakom Skapelsen – ska fortsätta,
måste de själva beträda sitt levnadsödes väg, förena sig till ett i gemensam sak
med den Kraft som skapat dem och uppfylla sig själva med en obegränsad, evig
och oändlig vilja att leva.
Nordfolkens vilja att leva, deras vilja att tjäna strävan hos Skapelsen och den
Kraft som skapat dem, att uppnå raslig enighet inom sig själva och separation och
oberoende, frihet och suveränitet från andra raser, att hävda sin rätt att existera
och söka nå sitt eget unika levnadsöde, att förverkliga och fullborda sin inneboende evolutionära potential, att utvecklas, framskrida, uppstiga och röra sig framåt
mot sitt väsens mening och syfte – bekämpas och hindras av den dominanta alliansen av icke-nordbor och nordbor som vänt sig mot sin egen sort, vilka åtnjuter
en ställning av genomgripande kontroll inom media för masskommunikation och
underhållning, inom utbildningsväsendet och den akademiska världen, religionen
och regeringen. Deras vision om framtiden står i motsats till Livskraftens vision,
hopp, mål och dröm, och är destruktiv för nordfolkens yttersta intressen – den
fortsatta existensen. Där Livskraftens vision handlar om uppstigande liv – om
separata levnadsöden för var och en av de olika divergerande evolutionära enheterna för att medge artförgrening, Skapelsens process, att fortsätta att utvecklas
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och röra sig framåt mot utvecklingen av sin fulla potential, det änglalika och
upphöjda väsendets förverkligande, den yttersta livsformen – har den antinordliga
alliansen riktat in sig på tillbakagång och nedstigande liv, på att färdas bakåt
genom förgörelsen av de högre och mer upphöjda livsformerna, och på antiskapelse och kontraevolution genom rasblandning, nordfolkens utplåning genom det
Stora Skändandets folkmordsartade process.
Det Stora Skändandet är förgörelsen av det fina och änglalika, upphöjda och
eteriska, metafysiskt signifikanta och helgade hoppet inför framtiden genom dess
korsning – och följdriktiga nedsänkning och förgörelse – med det grova och atavistiska, de raser som har avvikit från det yttersta levnadsödets sublima uppåtledande väg. Skändandet är både andligt och kroppsligt, och det förstnämnda fullbordas av handlingen i sig själv oavsett resultatet. Samtliga av Västvärldens institutioner stödjer och befrämjar blandrasism, och därmed – uttryckligen eller
underförstått – Skändandet, nordfolkens utplåning och Skapelsens kontraevolution och omkastning. Många nordbor som vänt sig mot sin egen sort påkallar
öppet sin ras förgörelse genom Skändandet. De icke-nordliga folkens påstådda
missnöjesanledningar har blivit en kulturell tvångsföreställning som hindrar allt
beaktande av nordfolkens yttersta intressen – deras nära förestående utplåning –
och exploateras ofta cyniskt för att förvägra Nord dess naturliga rättigheter till sin
rasliga integritet, oberoende och fortsatta existens, och för att främja folkmord
genom Skändandet.
Rasism, släktskapssympati eller etik som bejakar den egna sorten, Skapelsens
och livets etik, den enda kraft eller föreställning, de enda etiksystem och värderingar, som kan förhindra Skändandets destruktiva utveckling och trygga livets
metafysiskt signifikanta, änglalika och eteriska höjdpunkts räddning och överlevnad, har blivit vår tids stora kätteri, tillsammans med pro-nordeuropeiska känslor,
tankar och moralbegrepp – den yttersta ondskan enligt de dominanta antinordeuropeiska och skapelseupplösande krafterna. Den rasistiska, pro-nordeuropeiska
och skapelsebefrämjande framtidsvisionen handlar om en rasligt sund, trygg och
frisk omgivning, i vilken nordfolken skulle vara fullständigt separata och oberoende av andra raser, besitta suveränitet över sitt eget evolutionära levnadsöde, ha
sin integritet tryggad i sina egna grannskap, sina egna städer, sina egna landsbygder och sina egna hemländer (där de som besitter den sällsynta och underbara
förmågan att skapa metafysiskt signifikant liv – den värdefullaste av alla gåvor –
kan skaffa och uppfostra barn), samt uppstiga genom generationernas lopp mot
fullbordandet av sin unika inre potential och förverkligandet av syftet och målet
hos den Kraft som skapat dem, meningen och skälet till deras existens.
Den blandrasistiska, antinordeuropeiska och skapelseupplösande framtidsvisionen handlar om universalism, rasligt ömsesidigt beroende och frånvaro av
suveränitet, i vilken nordfolken – på sin väg mot icke-existens – förlorar förmågan
att inte bara försvara sig själva mot angrepp, utan även att avskräcka sådana angrepp och blir tröstlöst beroende av icke-nordliga folk för sin energi, sina mineraltillgångar och uppfyllandet av andra ekonomiska behov. Det är en vision om
hur de olika raserna smälts samman, om förgörelsen av livets metafysiskt signifikanta änglalika höjdpunkt genom dess korsning med det grova och atavistiska,
vilket raserar och omintetgör den variation och mångfald som skapats av en miljon år av evolution och artförgrening, kastar om Skapelsen och evolutionens
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förlopp, samt gör vad Gud skapat ogjort. Det är en vision om en framtid i vilken
de olika raserna förvägras sina separata och unika levnadsöden och identiteter, sin
egen potential och färdriktning, och tvingas förena sig för att dela ett gemensamt
levnadsöde i form av antiskapelse, kontraevolution och nedstigning, av nordfolkens rasliga död, av Skändandet.
De blandrasistiska antinordeuropeiska och skapelseupplösande krafternas alla
ansträngningar och aktiviteter – på otaliga områden till synes utan samband med
varandra – är inriktade mot verkställandet av denna enda vision, den gemensamma tråd som förenar och binder samman alla deras ytligt olikartade program och
ståndpunkter, från försvar till energi, ekonomi till juridik, historia till kultur,
utbildning till rymdforskning, kön till ras. Nordfolkens, och Skapelsens, intressen
och levnadsöde undermineras, motarbetas och bekämpas konsekvent av deras
ansträngningar på alla dessa områden, i vilket de är förbundna genom det gemensamma syftet att försvaga, förvirra, splittra, förvränga, förnedra, fördärva och
slutligen förgöra nordfolken genom Skändandet. Den mest tragiska och olycksbringande händelsen någonsin, Skändandet, den katastrofala förgörelsen av det
uppstigande livets metafysiskt signifikanta höjdpunkt genom den rasliga korsningens kontraevolutionära process, har tagit sin början och breder ut sig framför
våra ögon, men ändå vägrar våra så kallade ”ledare”, som är hörsamma gentemot
de dominanta antinordliga elementen, att se det, eller – i sin totala brist på raslig
empati – är oförmögna att se det, eller – skrämda av de icke-nordliga folkens
högljutt förfäktade och befrämjade klagomål – så vågar de inte tillstå vad de ser.
Det enda effektiva alternativet till det Stora Skändandet, det enda medlet, hoppet eller möjligheten att förhindra dess tragiskt obönhörliga utveckling och dess
katastrofala kullkastning av Skapelsen, är ett Stort Helgande. Emedan det Stora
Skändandet är det oundvikliga resultatet av blandrasismens bruk, vore det Stora
Helgandet det högsta och finaste uttrycket för släktskapssympati, skapelsebefrämjande etik, rasism och raslig empati. Det skulle innebära Nordfolkens totala
engagemang och hängivenhet i Skapelsens tjänst och vördande, i beskyddet och
bevarandet av den rasliga mångfalden och artförgreningens process, samt i återställandet och upprätthållandet av de förhållanden av raslig separation och oberoende som fordras för både fortsatt nordlig överlevnad och vidare evolutionärt
framåtskridande.
Helgandets förespråkare skulle arbeta för och med Skapelsen i riktning mot
dess fullbordan. Skändandets förespråkare arbetar mot Skapelsen i riktning mot
dess kullkastning och förgörelse. Förespråkarna av Helgandet – av nordeuropeisk
överlevnad, räddning och bevarande – skulle bli de verkliga representanterna för
måttlighet, ansvarstagande och framåtskridande i termer av uppstigande liv och
Skapelsens strävan. Förespråkarna för Skändandet – nordfolkens utplåning genom
blandraslig korsning och genetisk översvämning – är representanterna för radikal
och extrem förgörelse, evolutionär ansvarslöshet i en katastrofal omfattning och
raserandet av livets änglalika höjdpunkt.
Blandrasismens moral – som befrämjar Skändandet och definierar rasism och
raslig separation, det förhållande som fordras för nordeuropeisk överlevnad, som
omoralisk – måste i sig själv betraktas som den yttersta formen av omoral, som
leder till Skapelsens kullkastande, och överges i sin helhet om nordfolken ska
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kunna bestå och Livskraftens plan fullbordas. Den så kallade ”hänsyn” – som
vuxit fram ur en avväpnande och vilseledd fint sammansatt objektivitet – som är
destruktiv för sina utövares egen sort och för intressena hos Skapelsen som helhet
– måste – både i den vida bemärkelsen och i dess långsiktiga verkan – betraktas
som förnekandet av verklig hänsyn, som den yttersta grymheten mot Livet och
som utrotaren av det änglalika och eteriska. Hänsyn, liksom välgörenhet, börjar på
hemmaplan. Man måste vara välgörande – och hänsynsfull – mot sig själv innan
man kan vara trogen sig själv, sin egen sort och Skapelsen som helhet.
För nordfolken kräver inte hänsyn till dem själva att de är grymma mot andra,
förorsakar dem orättmätig skada eller försvagar deras rätta och naturliga tillvaro
på något sätt, men det fordrar att de separerar sig själva från alla andra raser som
ett villkor för deras överlevnad och fortsatta existens. De som motsätter sig raslig
separation motsätter sig också – som en yttersta och oundviklig konsekvens –
nordfolkens överlevnad och fortsatta existens. För nordeuropéer är raslig separation och räddning (fortsatt existens och uppstigning mot fullbordandet av deras
levnadsöde) i själva verket en och samma sak, där det senare inte vore möjligt
utan det förstnämnda.
Med sina recessiva rasgenetiska särdrag kan inte nordfolken korsa sig med
andra raser utan att bli förgjorda genom sådan korsning och ersättas av dessa
andra raser, antingen det handlar om den ”mildare” (men fortfarande fullständiga)
förgörelse och ersättande som förorsakas av korsning med mediterranider, armenider och de övriga mörkare och grövre sammansatta europiderna, eller den mer
extrema förgörelse och ersättning som förorsakas av korsning med icke-europider.
Båda ersätter de mest distinkta nordeuropéerna – det änglalika och eteriska – med
otydliga hybridiserade typer, antingen mediokra nordeuropéer i rasens utkant eller
sådana som inte ens tillnärmelsevis kan klassificeras tillhöra den nordeuropeiska
typen utan bara representerar dess fullständiga negation1.
Det är olyckligt att raslig förgörelse sker så mycket lättare och snabbare än
raslig skapelse, i och med att raslig korsning på några få år kan omintetgöra resultaten av årtusenden av evolutionär ansträngning. Detta reella faktum framhäver
det angelägna i det stora Helgandets uppgift, så att inte nedbrytningen förorsakad
av Skändandet – det blandrasistiska angreppet mot Skapelsen och uppstigande
änglalikt liv – ska hinna orsaka förödelse bortom allt hopp om räddning. De som
1

Klassifikationen av hybrider varierar beroende på deras olika förfäders rasliga kvalitet, renhet
eller särprägel. Till exempel skulle två hybrider, var och en tre fjärdedelar nordeuropeisk och en
fjärdedel mediterranid eller armenid till sin härkomst – med tre nordeuropeiska och en mediterranid eller armenid mor- eller farförälder – kunna variera i klassifikation beroende på sina stamfäders rasliga distinkthet. Om en hybrid hade tre distinkt nordeuropeiska mor- och farföräldrar och
en marginellt mediterranid eller armenid mor- eller farförälder, skulle han troligen klassificeras
som nordeuropé, men som en marginell, medioker eller gränsfallstyp, definitivt mycket mindre
distinkt nordeuropeisk än hans nordliga stamfäder, och därvid representera en betydande tillbakagång, degeneration eller ett fall från deras rasestetiska status, en omkastning av evolutionen mot
det mindre distinkta, då divergerande evolution, uppstigande liv och Skapelse fordrar fullbordandet av allt högre grader av raslig distinkthet på vägen mot artförgrening, inte dess försvagning. Om
den andra hybriden hade tre mor- och farföräldrar av marginell typ på gränsen till nordeuropeiska
och en mediterranid eller armenid mor- eller farförälder, skulle han förmodligen inte kunna klassificeras som en nordeuropé, då den icke-nordliga stamfadern skulle vara tillräcklig för att dra den
redan marginellt nordeuropeiska komponenten över den rasliga gränslinjen.
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helgar sig själva i Skapelsens och den nordliga räddningens, överlevnadens, oberoendets och framåtskridandets sak utgör aristoi, sin ras sanna och naturliga aristokrati, adel och kunglighet. De utgör megalopsychoi, de framstående och högsinta som både ser och tjänar de breda intressena och syftet hos sin sort och Skapelsen som helhet. De medlemmar av nordfolken som inte lyckas tjäna sin ras
under denna kris, när deras själva överlevnad står på spel, utgör idiotoi om deras
misslyckande förorsakats av den okunnighet som är typisk för dem som bara bryr
sig om trångsynta och triviala intressen, eller en mycket värre företeelse om deras
misslyckande åtföljs av full vetskap om de frågor som står på spel.
En finare sammansatt och mer objektiv ras lider av ett naturligt handikapp och
tillkortakommande i varje relation till en grövre sammansatt och subjektivare ras.
Detta gäller inte bara för olika former av uppgörelser och förhandlingar (i synnerhet där något är utelämnat åt tilliten eller känslan för heder och fair play, som den
subjektiva rasen skulle vara mindre benägen att hålla fast vid) utan för varje form
av interaktion eller konkurrens där den objektivare rasens svagare rasliga solidaritet och brist på stamorganisation (snäv etnisk lojalitet och enighet) överväldigas
av den subjektivares starkt stamorienterade beteende.
Den relativa bristen på stamorganisation och raslig solidaritet bland nordfolken2 – den objektivaste av alla raser – manifesteras i det stora antalet evolutionärt
defekta nordeuropéer som uppenbarligen brister i alla former av omsorg eller
känsla för de vida intressena hos sin ras som helhet. I större frågor – frågor bortom deras egna omedelbara personliga intressen – tycks de helt enkelt inte bry sig
om sin ras, ej heller tänka i rasliga termer och kan varken förstå eller uppskatta
bekymren hos de rasliga empater som gör det. De bryr sig inte om ifall deras ras
och alla dess särdrag – inklusive dess änglalika skönhet – upphör att existera, för
evigt förlorad genom deras korsning med det grova och atavistiska. De är ofta
engagerade i frågor om ekonomiskt, materiellt eller politiskt välbefinnande, men i
den inskränkta kortsynta bemärkelsen, så att om de får kännedom om att en annan
ras plötsligt vuxit i antal eller politisk och ekonomisk makt, blir deras svar att
blidka och ställa sig in hos den andra rasen, medan den rasliga empatens reaktion
skulle bli oro över den tilltagande fara denna utveckling innebär för hans sort,
samt ett sökande efter ett sätt att bemöta faran. De bryr sig ofta om vetenskapliga
framsteg, men lyckas inte se något samband mellan sådana framsteg och möjligtvis rasligt unika andliga och psykologiska särdrag. De av nordfolkens rasliga
2

Men inte brist på raslig medvetenhet. Nordfolken har konsekvent varit den rasmedvetnaste av
alla proto-arter i sitt naturliga motstånd mot blandraslig fortplantning eller korsning, sin naturliga
antipati inför andra raser och önskan att vara separerade från dem, sin naturliga tillit till sin egen
förmåga, unikhet och oberoende som befriar dem från varje tanke på att behöva andra raser (eller
att i någon bemärkelse vara beroende av dem), samt i sin naturliga tro på sitt eget medfödda värde,
sin betydelse och sin metafysiska signifikans. Blandrasismen uppfattas överallt ligga i de ickenordliga rasernas intressen, inte i nordfolkens intressen. Det är de icke-nordliga raserna som
uppvisar ett innerligt behov av och en önskan att förena sig med Nordfolken – ett behov och en
önskan som inte gengäldas, utan motarbetas av Nord i alla dess naturliga och friska tankar och
handlingar – och en likaledes innerlig (och subjektiv) okänslighet och motstånd mot de förhållanden av raslig separation och oberoende som fordras för nordlig överlevnad. Den uppfattning av
relativt rasligt värde, av betydelse, överlägsenhet, upphöjdhet eller metafysisk signifikans (estetisk, andlig och intellektuell) som är uppenbar i dessa skilda – och förmodligen intuitiva – attityder
och önskningar talar uttrycksfullare och mer övertygande i frågan om raslig status än alla de
muntliga och skrivna bedyrandena om raslig jämlikhet.
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egenskaper som är uppenbart unika, i synnerhet fysisk-estetiska särdrag, är inte
betydelsefulla för dem. De egenskaper i sinne eller karaktär som kan tänkas vara
inte mindre unika – men som inte uppenbart är det bortom allt tvivel, tvekan eller
misstro – förmodar de är universella och ägda av alla raser i samma grad (tvärt
emot den logiska presumtionen om differentiering som förutsättning för varje
särdrag evolutionen skapat), vilket leder till det vidare antagandet att dessa kvaliteter inte skulle gå förlorade genom rasblandning och de unikt nordeuropeiska
särdragens resulterande nedbrytning. Sålunda kan de emotse den blandrasistiska
omkastningen och kullkastningen av Skapelsen med totalt jämnmod, för de är
fullständigt omedvetna om att de särdrag och kvaliteter som de värdesätter – vilka
är nödvändiga för de vetenskapliga framsteg de eftersträvar – är rasligt unika och
kommer att förstöras och gå för evigt förlorade lika mycket som de mer uppenbart
unika särdragen, vilka de inte lyckas värdesätta på det sätt som alla som är rasligt
friska borde.3
Objektiviteten kan – när den finns närvarande i tillräcklig grad för att blottställa sin ägare för fara, men inte i tillräcklig grad för att skänka den visdom som
fordras för att övervinna faran, eller när den är tillräcklig för att beröva sin ägare
subjektivitetens försvarsmekanismer, men ännu inte tillräcklig för att tillhandahålla de nya och starkare försvar som förverkligas i dess fulla utveckling – vara
mer en förbannelse än en välsignelse. Den gör det möjligt för sin ägare att resa sig
ovan och förkasta inskränkt hat, men den är inte alltid i stånd att skilja hat från
kärlek och att förkasta negativt hat utan att också överge den positiva kärlek för
den egna sorten som borde näras för att ersätta hatet som den känslomässiga
motivationen till rasligt självförsvar.4
3

Arthur C. Clarke uppvisar den attityden i sin science fictionroman Imperial Earth där han post ulerar existensen av en rymdorienterad kultur efter att nordfolken bivit genetiskt översvämmade,
gått förlorade i de icke-nordliga massorna och ersatts av en befolkning av icke-nordliga hybrider.
Vad Clarke kunde ha sett under sin livstid för att erbjuda honom skäl att tro att en sådan kultur
utan nordfolken vore sannolik, eller ens möjlig, är svårt att föreställa sig. Att han bodde på Sri
Lanka under tre decennier, så långt från sitt eget hemland och folk, i en rasligt totalt främmande
omgivning avskild från hans egen ras liv, tyder i sig självt på en onaturlig brist på all raslig känsla
och empati. Kärleken till abstrakt vetenskap skild från den naturliga kärleken till ens egen ras, från
lojaliteten gentemot dess intressen, från varje önskan efter dess fortsatta överlevnad och från varje
ansvarskänsla gentemot Skapelsen, är ett exempel på objektivitetens farligt osunda avvikelse från
sin rätta kurs. Objektiviteten kan vara ett djärvt och våghalsigt experiment av Skapelsen, men den
kan även vara ett nödvändigt steg om livet ska uppstiga. Till skillnad från subjektiviteten, som är
fast rotad i evolutionens omedvetna – och därför ofrivilliga – lärdomar, är objektiviteten befriad
från dessa begränsningar för att segla ännu ej kartlagda vatten och stiga till nya höjder, eller mista
färdriktningen och förlisa mot klipporna till någon främmande och bedräglig strand. Många kan
inte hantera den gåva som stor objektivitet medför och förirrar sig långväga. Det är ämnat för dem
som bemästrar det att finna den sanna uppåtledande vägen, levnadsödets och Skapelsens väg.
4
Rasligt självförsvar är både externt och internt; det första beskyddar rasen mot främmande
angripare emedan det andra beskyddar rasen inifrån och vinner och upprätthåller raslig integritet,
trygghet, oberoende och suveränitet genom separation från – och uteslutning av – främmande
raselement. Det huvudsakliga syftet med försvar, dess skäl att finnas till, är att beskydda och
bevara rasen och dess intressen – framför allt dess biologiska intressen och överlevnad – och de
förhållanden av oberoende, separation och suveränitet som den behöver för sitt fortsatta liv och
uppstigning (räddning). I en mångraslig antination – eller ett ”pluralistiskt samhälle” – har rasen
inget inre försvar, emedan det yttre försvaret avskilts från sitt främsta syfte av rasligt beskydd (det
finns föga anledning att beskydda rasen från yttre invadörer när den redan håller på att förstöras av
den mångrasliga pluralismens rådande nivå) och reducerats till att beskydda underordnade – för
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det mesta av människan skapade (eller artificiella) – faktorer av mindre betydelse, såsom demokrati, kapitalism och andra politiska, sociala, ekonomiska, religiösa eller kulturella institutioner.
Dessa institutioner kan med lätthet skapas, raseras och återskapas förutsatt att den ras som skapat
dem – som ett naturligt uttryck för sitt inre innehåll eller karaktär – fortsätter att existera med
kontroll över sina egna institutioner (de kan inte skapas eller effektivt upprätthållas av någon ras
med främmande kulturellt och biogenetiskt arv), och till och med geografiskt territorium som gått
förlorat kan återvinnas, men en ras (art eller proto-art) som gått förlorad kan aldrig återskapas.
Utplåning är för alltid.
I termer av rasligt försvar är de nordeuropeiska invånarna i en antination (som Förenta staterna)
försvarslösa. En antination har inga rasliga intressen – och därmed inga intressen av främsta eller
yttersta betydelse – att försvara, och skulle lika gärna kunna överge allt yttre försvar om det inte
hade varit för möjligheten att den skulle kunna komma att uppleva ett rasligt återuppvaknande och
åter bli till en sant rasligt homogen nation genom separation av dess biologiskt skilda element. De
resulterande separata nationerna skulle därefter ha intressen av främsta betydelse (som evolutionära enheter snarare än som endast abstrakta politiska enheter) värda att försvara. På så sätt skulle
Förenta staterna nu lika gärna kunna formellt kapitulera inför Mexiko (dess ledande invadör), eller
inför Asiens massiva och snabbt växande horder, om det inte hade varit för hoppet att dess nordeuropeiska befolkning mot alla odds åter skulle kunna komma att hävda sig själv och återvinna sitt
oberoende, sin rasliga frihet och suveräna kontroll över sitt eget levnadsöde, skild från andra raser.
Det rätta syftet med militär styrka är att försvara rasens existens, trygghet, integritet, oberoende
och suveränitet genom att utesluta främlingar från dess territorium och rasliga massa, samt beskydda dess territorium och rasliga massa från yttre aggression. Det är en fråga av vital betydelse,
ofta om rasligt liv eller raslig död, överlevnad eller utplåning, jämbördig med fortplantningen som
ett nödvändigt förhållande för raslig överlevnad. (Det är inte mer – såsom en del av dess belackare
påstår – en ”lek” för de ”omogna” och dess vapen ”leksaker åt pojkarna”, än fortplantning också är
en lek och spädbarn leksaker åt flickorna. Både fortplantning och försvar fordras för rasens eller
artens bevarande och vidmakthållande.) Etik som försakar den egna sorten, ett förhållande som är
nästan unikt för nordfolken, står i strid mot försvaret av den egna sorten, antingen externt eller
internt, och tenderar därför även att motsätta sig den militära styrka som krävs för att tillhandahålla
yttre försvar i den utsträckning sådant försvar uppfattas gagna nordfolken eller de institutioner och
den civilisation de skapat. (I synnerhet när sådana försvar konkurrerar om finansiering med de
övriga regeringsprogram som gynnar dess egna inskränkta intressen.) På liknande sätt motsätter
sig universalismens, internationalismens och blandrasismens med varandra förbundna ideologier
varje utveckling eller förhållande – inklusive militär styrka – som skulle kunna tendera att gynna
den nordeuropeiska rasens strävan efter oberoende, frihet, separation, suveränitet, överlevnad och
exklusiv kontroll över sin egen existens, utveckling och levnadsöde.
De olika rasgrupperna i antinationen tenderar att stödja militär försvarsstyrka i den utsträckning
som de uppfattar det vara förenligt med deras intressen. I det här avseendet är det talande att
Förenta staternas stöd för militär styrka har kommit i en oproportionell – till och med överväldigande – grad från den nordeuropeiska delen av befolkningen, i synnerhet dess mer ”konservativa”
element. (Detta är ironiskt, för det är precis dessa element som identifierar sig minst med antinationen och dess värderingar, men lyssnar till värderingarna från en tid då Amerika fortfarande var
ett nordeuropeiskt rasligt hemland, kanske för att det är de som är mest isolerade och skyddade
från den moderna antinationens realiteter och vad Förenta staterna har blivit, och inte – i den glada
tron att det land som tillhörde deras förfäder fortfarande tillhör dem och i hoppet att det kommer
att tillhöra deras avkomma – lyckas erkänna eller uppskatta den verkliga situationen, och därför
identifierar sig starkt med strävan efter att beskydda dess intressen.) Detta oproportionella nordeuropeiska stödet för defensiv militär styrka har upprätthållits trots motståndet från förment ”liberala” element som vänt sig mot sin egen sort inom den nordliga rasen, och som beredvilligt välkomnar och förespråkar antinationens värderingar. På liknande sätt tenderar de icke-nordliga elementen – som stödjer och utgör essensen i antinationen – att motsätta sig defensiv militär styrka i en
överväldigande oproportionell grad. (De stödjer i allmänhet militär styrka som gagnar deras
inskränkta intressen. Sålunda förespråkade det judiska elementet bruket av militärmakt mot
Tyskland under detta århundrades andra katastrofala nordeuropeiska frändeslakt, och mer nyligen
för Israels skapande och försvar, emedan den kongoida befolkningen – och många andra ickenordbor – gärna skulle stödja militär aktion mot de nordeuropéer som utövar partiell raslig åtskill-
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Förlusten av ett emotionellt motiv att försvara rasliga intressen, förorsakad av
allt för mycket objektivitet för att undvika fara och för lite för att resa sig ovan
den, är sammansatt av bristen på ett intellektuellt motiv till rasligt självförsvar,
förorsakad av en brist på kunskap. Okunnighet om vidden och naturen hos de
frågor som står på spel – med resultatet att många inte inser att deras ras blotta
existens, och Skapelsens formgivning, är i fara – gynnas av både en kortsynt
mentalitet och den skicklighet med vilken blandrasismens och Skändandets förespråkare, som kontrollerar kommunikationsmedia, är i stånd att hålla de yttersta
frågorna och effekterna av sina handlingsprogram borta från allmänhetens medvetande. De som är medvetna måste nedlägga medveten tanke och ansträngning
för att vinna sådan medvetenhet. Den är inte innefattad i det förslappande stoff
som de okritiska anhängarna av den blandrasistiskt dominerade kulturen matas
med. Majoriteten nordeuropéer är antingen omedvetna om farans omfattning –
eller omedvetna om att de har ett val, att det finns alternativ till den katastrof som
för närvarande breder ut sig. Fram tills det att de blivit fullt informerade om dessa
alternativ – och om dessas moraliska och intellektuella överlägsenhet över det
rådande rasligt destruktiva händelseförloppet – kan de inte vara fullt rustade att
göra det val som kommer att avgöra ödet eller levnadsödet hos deras sort och hos
Skapelsen som helhet.
Den finare sammansatta och objektivare rasens vilja att leva – dess villighet att
hävda sina vitala intressen, i synnerhet de förhållanden som fordras för dess existens – åtnjuter inte, eller lider inte av, den fanatiska subjektivitet som är så typisk
för de grövre sammansatta raserna, naturens trasproletariat, som gör det möjligt
för dem att hävda sin vilja och få vad de vill utan att beakta rättvisa, sanning, rätt
och fel, gott och ont.5 Deras behov och önskningar rättfärdigar alla deras han dnad i Sydafrika.) Som regel är de element som starkast anammat antinationens värderingar – med
den följdriktiga separationen av deras grupps intressen från intressena hos landet som helhet – de
som är starkast emot defensiv militär styrka. Antinationen har inga främsta (biogenetiska) intressen att försvara från yttre angripare, och dess anhängare – åtminstone de som är fullt medvetna om
vad de stödjer – betraktar externt försvar som av ringa eller begränsad betydelse, såsom det också
är när det saknar ett rasligt syfte.
För nordfolken, som snart kommer att utgöra endast fem procent av jordens befolkning (de utgör
redan mindre än fem procent av jordens befolkning under tjugo års ålder), fordrar räddning separation från andra raser i förening med inre raslig enighet – förverkligandet av en förenad pannordisk konfederation. Det gångna århundradets inskränkta intressen och splittrande nationalism –
som nordfolken inte längre har råd med i en allt farligare värld – måste ersättas av en pannordisk
anda av raslig enhet och enighet, av alla för en och en för alla, så att nordeuropéer runt om i
världen kommer att försvara varandras territorium som om det vore deras eget, vilket det – i
egenskap av deras ras territorium – också är.
5
Enligt denne författare (och till skillnad från Marx) är inte trasproletariatet en riktig klassificering
av en ekonomisk klass, utan en klassificering av Skapelse – inte bestämd av ens materiella rikedom (eller yttre ägodelar), utan av ens naturliga rikedom eller brist på densamma. Trasproletariatet
är de som, antingen de är materiellt välbärgade eller fattiga, har föga naturlig rikedom, värde eller
betydelse (metafysisk signifikans), vars nettoeffekt på Skapelsen är negativ istället för positiv, ett
minus istället för ett plus, och som främjar nedstigning och förfall snarare än uppstigning och
hälsa. De kan tänkas besitta omfattande förmåga och med den omfattande makt, men det är en
negativ eller destruktiv förmåga eller makt som tenderar att verka mot Skapelsens främsta intressen, kasta om Skapelsen istället för att föra den framåt. Samtidigt som trasproletariatet i allmänhet
inkluderar de minst intelligenta och kapabla, inkluderar det således även dem med avsevärd
intelligens som genom sin förvridna natur använder sina förmågor i skapelseupplösande strävanden och syften och – genom sin biologiska identitet – är oförmögna att bidra positivt till Skapel-
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lingar, och om deras vilja att leva är mer en vilja att förgöra än en vilja att skapa,
försvagas den inte av detta, utan blir kanske till och med starkare, ty på så sätt
motsvarar den deras förmågor. Om skapelse erkänns vara av godo (åtminstone det
skapande som representerar framsteg, uppstigning eller förbättring) och förgörelse
som ont, så följer det att viljan att leva, som kan vara en vilja att förgöra, inte
nödvändigtvis är god. Men avsaknaden av viljan att leva, som inbjuder till eller
eftersträvar självdestruktion (en tendens som är nästan unik för dem som är befriade från subjektiviteten, men ännu inte blivit utrustade med full objektivitet), är
alltid av ondo.
Ur Skapelsens långsiktiga perspektiv, den enda acceptabla måttstocken i den
objektiva verkligheten, är uppstigande liv av godo och det som verkar mot uppstigande liv – motarbetar, bromsar, kastar om eller förstör det – är av ondo. Entropi
är kanske den mildaste formen av detta onda, där degeneration och söndring,
kontraevolution och antiskapelse, är namnen på de allvarligare formerna, som alla
leder till blandrasism och skändandet av Skapelsens höjdpunkt.
Det goda är inte preexisterande. Det onda är därför inte en avvikelse eller villfarelse från ett preexisterande tillstånd av gott. Det goda började med segern över
entropin och Skapelsens och det uppstigande livets begynnelse. Det är det mål i
riktning mot vilket Livskraften kämpar för att färdas genom det uppstigande livets
process. Dess prestation – eller framsteg – mäts bäst i termer av stigande nivåer av
fint sammansatt medvetenhet, objektivitet och intelligens.
Det är en missuppfattning hos många teologiska system – i synnerhet de av levantinskt ursprung – att föreställa sig Skaparen som allsmäktig (omnipotent), utan
begränsningar eller inskränkningar, som tillåter avvikelser från, eller kränkningar
av, sin vilja (det vill säga tillåter ondska) som ett nödvändigt villkor för den fria
viljan, utan vilket livet inte skulle ha någon mening eller något syfte. En sådan
föreställning medger i sig själv och av sig själv, oavsett den fria viljan, föga mening eller syfte i livet och tillåter inget begrepp om fortsatt skapelse, uppstigande
liv, förbättring eller framsteg, och lider av sin oförmåga att förklara de otyglade
(och – som de rådande förhållandena tillhandahåller bistra bevis för – växande)
ofullkomligheter i den nuvarande skapelsenivån som gynnar det onda.

sens och det uppstigande livets strävan. Den mängd materiell rikedom de besitter är irrelevant.
Naturlig rikedom är den enda bestämningsfaktorn. Låg intelligens eller förmåga och negativ
intelligens eller förmåga (det vill säga den som har en negativ verkan på Skapelsen) är båda
betecknande för trasproletariatet. Det ska medges att det finns en tendens – eller frestelse – att
förknippa trasproletariatet med materiell fattigdom. Denna förväxling kan tillskrivas den betydande korrelationen mellan låg intelligens och fattigdom, men det är bristen på positiv naturlig rikedom, inte bristen på materiell rikedom, som förtjänar trasproletariatet dess klassifikation. Aristoi –
som genom sin naturliga rikedoms förtjänster representerar Skapelsens höjdpunkt och trasproletariatets diametrala motsats, brister ofta – eller är fattiga – beträffande materiell rikedom, men ändå
är deras existens av yttersta värde, betydelse och metafysisk signifikans för det uppstigande livets
strävan. I motsats därtill tillhör de som inte besitter någon naturlig rikedom, men en ohämmad och
oavvänd förmåga (kanske för att, i form av en egoists strävan efter makt över andra, kompensera
för vad de saknar) att samla materiell rikedom (i synnerhet den rikedom som skapats av andra),
trasproletariatet. Pseudoaristoins led – ett sjukligt samhälles falska aristokrati – uppfylls till stor
del av dessa medlemmar av trasproletariatet, vars makt och materiella rikedom inte är förenad med
någon positiv naturlig rikedom eller förmåga och bara kan ha en negativ verkan.
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Gott och ont är inte en fråga om fri vilja utan om den nivå av evolution, medvetande och objektivitet som uppnåtts av skapelsen genom livet, samt den resulterande grad av uppskattning av och förståelse för (i synnerhet genom intuitiv naturlig visdom) skillnaden mellan gott och ont, rätt och fel, moral och omoral,
Skapelse och antiskapelse, som uppnåtts. När en person sällskapar utanför sin ras
och därigenom försvagar eller förgör de särdrag som formats under tusentals
generationer av skapande och divergerande evolution – sannerligen en av de mest
destruktiva handlingarna av skapelseupplösande omoral (och ondska i termer av
skapelseetik) – sker det inte för att Skapelsen tillåter detta som ett av den fria
viljans krav (en sådan handling är en allvarlig kränkning av Skapelsen, som den
kullkastar, kastar om och förstör), utan för att Skapelsen ännu inte uppnått ett
tillstånd av tillräcklig perfektion i det uppstigande livets gång – och ännu inte har
kraft nog (ty livets rådande nivå utgörs av måttet på dess växande, eller avtagande, kraft) – för att resa sig ovan och förhindra sådana onda handlingar genom
förvärvet av en allmänt utbredd nivå av fint sammansatt medvetande, objektivitet
och intelligens som är tillräckligt framskriden för att fullt ut uppfatta, uppskatta
och förstå en sådan handling som det stora fel, det onda och den perversion av
livets riktning som den är. (De som begår sådana handlingar kan till och med vara
indoktrinerade av ett skapelseupplösande etiksystem till att tro att sådana handlingar är moraliska.) Det var inte Skapelsens vilja som tillät detta onda, utan det
enkla faktum att Skapelsen ännu inte uppnått en tillräcklig nivå av förståelse och
intelligent liv för att förhindra sådana kränkningar, vilket är det mål mot vilket
den strävar. Varhelst eller närhelst (eller närmare bestämt i den person) Livskraften uppnått en tillräcklig begåvningsnivå – och medvetenhet i livet om rätt och fel
– för att förhindra sådana handlingar, har den förhindrat dem, antingen detta
presterats i grupper, eller vanligare, i isolerade individer. (Den har definitivt tenderat att förhindra sådana kränkningar bland de förmedvetna och fullständigt
subjektiva lägre livsformer som blint följer de instinkter evolutionen inpräglat.
Men om livet ska fortsätta att uppstiga måste det lämna subjektivitetens trygghet
och instinkt bakom sig och uppnå en nivå av skapelsebefrämjande moral och
beteende grundad på intelligens och fullt medvetande.) Målet är att denna nivå ska
bli regel snarare än undantag, och att den lägre nivån – och de kränkningar av
skapelseetiken som den medger – till slut ska upphöra. (Åtminstone försvinna från
den ras eller evolutionära enhet som representerar det uppstigande livets höjdpunkt och riktning.)
Läkarvetenskapens kamp mot sjukdom och åkomma är kanske ett annat, och
synligare, exempel på Livskraftens större uppåtriktade kamp. Sjukdomar och
åkommor existerar inte på grund av Skapelsens vilja, utan för att den ännu inte
uppnått en tillräcklig intelligensnivå hos livet för att övervinna och besegra dem.
Närhelst Skapelsen, genom livet, uppnått en tillräcklig grad av kunskap och förmåga att besegra eller förhindra sjukdomar, och även förvärvat en tillräcklig grad
av moralisk medvetenhet för att vara motiverad att göra det, har den övervunnit
eller förhindrat dem.
Sålunda är det goda inte en preexisterande omständighet, utan ett tillstånd som
måste uppnås, verkställas och skapas genom uppstigande liv. Förekomsten av
ondska, omoral, okunnighet, grovhet och ofullkomlighet är en omständighet på
den rådande utvecklingsnivån, bortom vilken Livskraften försöker uppstiga, och
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tjänar åtminstone som ett talande bevis för att evolutionen ännu inte är avslutad
och att Skapelsen ännu inte uppnått sitt slutgiltiga mål, utan fortfarande har en
lång väg att färdas innan levnadsödet fullbordats. (Att en del – både individer och
evolutionära enheter – befinner sig mycket närmare målet än andra och – viktigare
– rör sig i riktning mot målet medan andra rör sig i skilda riktningar, är naturens
grundläggande ojämlikhetsfaktum.) Detta är livets uppdrag och syfte: att förhöja
sin nivå av medvetande, sensibilitet, fin sammansättning, intelligens, objektivitet
och makt över sig själv och sin omgivning och därigenom förvärva förmågan att
skilja mellan rätt och fel i tanke och handling, mellan gott och ont, samt viljestyrkan – viljan att leva – att välja det goda.
I motsats till de hinduiska och levantinska religionernas läror har livet ett syfte
och en mening. Att uppstiga, både inom sig självt – genom sin egen förbättring
och perfektion genom evolution – och utom sig självt – genom sin högsta och
mest upphöjda livsforms utbredning in i kosmos oändlighet – är livets yttersta
uppdrag och destination. Livskraften växer i medvetenhet, visdom och förmåga
med oss, och allt liv – antingen en individ eller en ras – kommer att bete sig i
överensstämmelse med den nivå av utveckling, förståelse och objektivitet som det
uppnått.
På de lägre medvetandenivåerna härskar instinkten, som strängt upprätthåller
Skapelseetikens mest primitiva och brutala form och därigenom medger medvetandets evolutionära uppstigning till subjektivitetens nivå. Den subjektiva mentaliteten är befriad från instinkt, men den är inte verkligt moraliskt fri att välja
mellan gott och ont. Den kommer nästan undantagslöst att tjäna sin närbesläktade
grupps inskränkta intressen framför andras intressen, eller åtminstone avse att
göra det inom sin varseblivningsförmågas begränsningar. Dess fria vilja är i praktiken begränsad till hur den ska tjäna dessa intressen, inte huruvida den kommer
att tjäna dem. Dess vilja att leva är obestridlig, ej mer föremål för inre tvivel än
viljan hos de varelser som styrs av ren instinkt, och oförsvagad av beaktanden av
rättvisa eller känslighet i förhållande till andras intressen. Dess otyglade önskan
att göra vad den vill och komma över det den vill ha utgör dess existens vägledande moralprincip. Den befinner sig inte i farozonen för utplåning genom självuppoffring eller uppoffring av sin grupps intressen för att tjäna eller gynna andras
intressen eller önskningar. (Den är troligare att hota andra folk med utplåning, och
uppoffra deras existens, i sina egna intressens och önskningars tjänst.) Dess mest
kännetecknande fara uppstår när dess subjektivitet blir så inskränkt att den begränsar dess uppmärksamhet till individers isolerade intressen, som uppfattas på
ett så inskränkt och solipsistiskt sätt att de konkurrerar med gruppens främsta
intressen. Men även om gruppens intressen kan komma att – under extrem subjektivitet – uppoffras för dess individuella medlemmars fanatiskt inskränkta intressen, uppoffras de aldrig för andra gruppers intressen.
Sann fri vilja – friheten att väja gott och ont, mellan viljan att leva och strävan
efter icke-existens, mellan Skapelse och antiskapelse – börjar med utvecklingen
av objektivitet. I denna frihet ligger både potentialen till storslagenhet och faran i
självuppoffrande utplåning, möjligheten att uppstiga till nya nivåer av medvetande och förståelse, och tendensen att tjäna de objektivt förnimmade intressena hos
andra, i allmänhet till skada för ens egen sorts intressen. Faran i självuppoffring –
som ytterst leder till självförgörelse – är störst i objektivitetens lägre inledande

220

ÄNGLARNAS LEVNADSÖDE

nivåer där den självförsakande etikens och de självförsakande handlingssättens
tendens och verkan inte kan begripas fullt ut, uppskattas eller förstås, på grund av
den kortsiktiga mentalitetens ännu förhållandevis strikta begränsningar.6 Endast
när nivån för objektivitet, medvetande och intelligens stiger för att tillåta medvetenhet om de vida långsiktiga intressena hos rasen, livet och Skapelsen som
helhet, övervinns denna fara för självförgörelse. Då återvinns tillståndet av relativ
trygghet från självförgörelse – ett tillstånd som gick förlorat med förlusten av
subjektiviteten (eller upphöjelsen ovan den) – och överträffas slutligen oerhört av
den osårbarhets- och immunitetsnivå som bara fullt medveten objektivitet kan
tillhandahålla. När denna upphöjda nivå slutligen uppnåtts blir den fria viljan
teoretisk. En sådan objektiv och insiktsfull medvetenhet kommer i praktiken alltid
att förstå och välja rätt framför fel, gott framför ont, Skapelse framför förgörelse,
uppstigning framför nedstigning, samt den maximala graden av liv framför död.
Vår tids kamp står mellan Skapelsens och antiskapelsens krafter. Det är en
kamp om livets grundläggande förlopp, riktning och destination, inte om någon
mindre och tillfällig politisk, ekonomisk eller territoriell konflikt. Det är en kamp
om uppstigande liv, evolutionärt ansvar, raslig empati och räddning mot livets
nedstigning, kontraevolutionär oansvarighet, blandraslig förgörelse och utplåning.
Det är viljans kamp för liv mot strävan efter icke-existens, av Skapelsens änglalika höjdpunkt mot den rasliga dödens öde som inväntar den om den inte lyckas
separera sig själv från alla övriga raser, av släktsskapssympati och raslig enighet
mot rasligt förräderi och splittring, samt av oberoende, frihet och suveränitet mot
blandrasism, internationalism och universalism. Frågan är för viktig för att definieras i sådana triviala och ytliga termer som ”höger” eller ”vänster”, ”konservativ”
eller ”liberal”, utan kan bara definieras korrekt i de grundläggande termerna av
skapelsebefrämjande och skapelsehämmande. Det är endast i sådana termer – som
betonar de aktuella yttersta frågornas natur – som kampens deltagare bör definiera, beskriva och utmärka sig själva.
Skapelsens förkämpar stödjer de förhållanden – fullständig raslig separation,
oberoende och suveränitet – under vilka de olika raserna skapats och som fordras
för nordfolkens fortsatta överlevnad. Dessa förhållanden fordras för livets fortsatta
uppstigning och Skapelsens uppåtriktade rörelse eller framåtskridande. Separation
kan inte rättfärdigt motarbetas av någon ras. Separation är det naturliga förhållande under vilket de blev till och under vilket de existerat fram till förhållandevis
nyligen, då den naturliga ordningen kränktes genom blandraslig kontakt och
omkastningen började. Skapelsens motståndare stödjer blandrasism – kontraevolutionens och antiskapelsens motor – och nordfolkens förgörelse genom genetisk
översvämning.
6

Ett bra exempel på den begränsade objektivitetens aningslöst självdestruktiva tendens demonstr eras av de nordeuropéer som utvidgar sitt naturliga tycke för barn till att acceptera – och till och
med visa beundran för eller kärlek till – de icke-nordliga barn som finns närvarande i de nya och
gamla nordliga rasliga hemländerna. Armenida, mediterranida, mongoliska, kongoida och andra
icke-nordliga barn ska accepteras – och kan rättmätigt uppskattas för vad de är – i sina egna rasliga
hemländer, men deras närvaro i nordeuropeiska hemländer betyder raslig försvagning och utplåning, nedbrytning och död för nordfolken – inklusive, genom logisk konsekvens, nordliga barns
ersättande och icke-existens – och skulle aldrig accepteras eller tolereras av en fullt objektiv och
skapelsebefrämjande etik eller mentalitet som bejakar den egna sorten.
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Kampen mellan Skapelsens och antiskapelsens krafter är en kamp om moral
och om val. Antiskapelsens för närvarande dominanta styrkor tror att de utgör
moralens och anständighetens krafter (deras kontroll över kommunikations- och
underhållningsmedia samt de utbildningsmässiga och religiösa institutionerna,
garanterar att nästan samtliga av kulturens medlemmar kommer att bli grundligt
indoktrinerade med – eller åtminstone moraliskt och intellektuellt skrämda av –
deras föreställningar och värderingar samtidigt som det skapelsebefrämjande
alternativet får föga eller ingen uppmärksamhet) och får denna tro uppmuntrad
och befäst av bristen på något starkt moraliskt motstånd mot deras angrepp på
Skapelsen och fortsatt nordiskt liv. De jämställer Skapelsens kullkastning – och
förnekandet av de förhållanden nordfolken behöver för att existera – med moral,
anständighet och godhet, samtidigt som de associerar Skapelsen och vitala nordliga intressen – och allt som gynnar dem – med omoral, oanständighet och ondska,
varigenom de vänder orden och deras betydelse ut och in.
Men en objektiv och medveten ras, motiverad av en storslagen vilja att leva, är
i stånd att uppfatta – och välja – sann moral, anständighet och godhet istället för
de falska hycklarna till rättfärdighetens tron. I den rådande situationens sammanhang skulle en sådan varseblivning – följd av det riktiga valet – utgöra en moralisk och ideologisk revolution. (Den mest avgörande formen av revolution för
nordfolken, som nu hotas med utplåning – inte av väpnade styrkors makt, utan av
de skapelseupplösande och antinordliga föreställningarnas och moralsystemens
inflytande.) Det skulle utgöra livets triumf över döden, ty valet mellan raslig
separation och korsning är för nordfolken ingenting mindre än ett val mellan liv
och död.7
7

De flesta fint sammansatta nordeuropéer är så känsliga i sin objektiva hänsyn till andras intressen
och ”känslor” att blotta närvaron av en enda icke-nordeuropé inom hörhåll – i ett klassrum, en
folkmassa eller en publik – räcker för att hindra dem från att uttrycka föreställningar, värderingar
eller känslostämningar som bejakar den egna sorten. Denna nordiska önskan att vara ”vänliga”
eller ”hänsynsfulla” mot andra återgäldas inte av de andra raserna, vilka uppvisar intolerant förargelse inför pro-nordeuropeiska tankar och attityder och starkt motsätter sig nordeuropeiska intressen. De icke-nordbor som verkligen är våra vänner – som verkligen önskar oss väl – kommer att
stödja, eller åtminstone inte motsätta sig, återupprättandet av de förhållanden som fordras för
nordlig överlevnad, fortsatt existens och framåtskridande (det vill säga separation, oberoende och
suveränitet), det mest grundläggande vänskapskriteriet.
Den för närvarande dominanta blandrasistiska moralkoden står i sådan motsats till de förhållanden
som fordras för nordlig existens att nordbors tillbakavisande eller uteslutande av icke-nordbor – en
nödvändighet för raslig överlevnad – betraktas som anstötligt och oskäligt uppförande. Under en
rasistisk moralkod – Skapelsens etik – vore det omvända giltigt, och uppförandet hos de ickenordbor som kränkt nordfolkens rasliga exklusivitet och integritet – och förvägrat dem de förhållanden som fordras för deras överlevnad – skulle betraktas som anstötligt och oskäligt. Den nordiska uppoffringen av jaget och den egna sorten – av livets änglalika höjdpunkt och Skapelsens
hopp – för andra rasers skull, vilket betraktas som ”hänsynsfullt” av den skapelseupplösande
blandrasismen, skulle betraktas som den exakta antitesen till hänsynsfullt uppförande. ”Hänsyn”
skulle under en objektiv rasistisk moral bestå av det beteende – släktskapssympati – som är hänsynsfullt mot ens egen ras (i synnerhet dess yttersta intressen i form av oberoende och överlevnad)
och det uppstigande livets strävan och det änglalika levnadsödet, och därmed vara hänsynsfullt
gentemot Gud, vars Skapelses ansträngningar och evolutionära prestationer skulle kastas om och
förstöras av kontraevolutionär blandrasism. Detta är den hänsyn och anständighet som är förenlig
med den objektiva verkligheten.
Den kortsynta mentaliteten, bristen på en sammanhängande dröm eller vision om – eller ens någon
meningsfull omsorg för – framtiden, där de rådande trendernas katastrofala långsiktiga effekter (i
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Utifrån värderingarna hos antiskapelsens krafter – den antinordeuropeiska alliansen av icke-nordbor och självförsakande nordbor som angriper Skapelsen och
förorsakar evolutionens omkastning och nordfolkens nedbrytning – är allt som
tenderar att gynna nordfolkens oberoende, överlevnad och framåtskridande ont,
medan det som främjar nordfolkens beroende av andra folk (kallat ”ömsesidigt
beroende”) och slutgiltiga utplåning är gott. De befrämjar den ”enade världens”
ideal av universalism och internationalism, i vilken nordfolken skulle vara översvämmade av jordklotets icke-nordliga massor.8 De motsätter sig varje utveckling

synnerhet den nordliga rasens försvagning och slutgiltiga utplåning och försvinnande, med alla
dess estetiska, andliga, mentala och övriga kvaliteter) inte beaktas, bistår den skapelseupplösande
definition av moral och hänsyn som blandrasismen befrämjar. En framtidsorienterad kultur,
samhällsbyggnad, filosofi eller religion som ser framåt mot en dröm eller vision om framtiden –
vad den kan vara och borde bli – och med en plan för att uppnå det målet, skulle vara oförmögen
att undvika blandrasismens verkliga innebörd, och därvid blottställa dess långsiktiga effekter för
den kritiska granskningens fulla ljus.
Det uppstigande livets ideologi, filosofi, etik eller religion (Skapelsens religion) är naturligt
framtidsorienterad. Den betraktar uppåtledande evolution – uppstigande liv – som måttstocken för
allting. Nordfolken skulle genom att anamma en sådan framtidsorienterad mentalitet återigen
beträda artförgreningens och den divergerande och uppåtriktade evolutionens väg. De skulle bli
allt distinktare från andra livsformer, eller evolutionära enheter, och öka – både till kvantitet och
kvalitet – sin naturliga rikedomsnivå – sin intelligens, objektivitet och sitt änglalika estetiska
ideals ojämförliga skönhet. De som besitter stor naturlig rikedom skulle vara medvetna om sitt
stora värde och om det lika stora etiska (i termer av skapelseetiken) ansvaret att öka både kvantiteten och kvaliteten av det värdet i blivande generationer genom att förena sig med endast dem
med liknande naturlig rikedom för att skapa nytt liv. På så sätt kommer generationerna att fortsätta
att vara välsignade och skönhetens ros aldrig att dö, utan blomstra och tillta till naturens glädje och
Skapelsens fröjd.
8
Universalismen söker förena världen – med alla dess olika och divergerande hominida arter –
politiskt, kulturellt och ekonomiskt, och slutligen biologiskt, genetiskt eller rasligt. Den söker
förvägra skilda rasliga levnadsöden, stoppa och kasta om Skapelsen. Altruist-egalitära ideologer,
som för det mesta hänför sig till den politiska ”vänstern”, stödjer den för dess globala utjämning
och eliminering av rasliga skillnader. Endimensionella materialistiska kapitalistideologer, som i
första hand bekymrar sig över ekonomi och för det mesta hänför sig till den politiska ”högern”,
stödjer dess globala ekonomiska system, som beviljar ”arbetarna” (människor definierade som
produktionsfaktorer istället för utifrån ras) och kapitalet rörelsefrihet i en världsomfattande skala
utan rasliga hänsynstaganden. Endimensionella kapitalister exporterar investeringskapital och
arbetstillfällen till icke-nordliga länder och uppmuntrar samtidigt invandringen (det vill säga
importen) av icke-nordliga arbetare till nordliga hemländer, som de bara uppfattar som ekonomier,
skilda från deras rasliga arv, sammanhang och innehåll. De uppoffrar rasliga värden (nordligt
oberoende och överlevnad) för ekonomiska värden (lägre arbetskraftskostnader). De betraktar
icke-nordliga länder med ohämmade kapitalistiska ekonomier som mer betydelsefulla och värdefulla än nordliga länder med blandekonomiska system, och sätter på ideologers vanliga sätt formen
eller utformningen (systemet) ovan innehållet och substansen – ett gemensamt rasligt och kulturellt arv. (Politiska frihetsideologer som värdesätter sådan frihet högre än raslig frihet – och sätter
den ovan alla rasliga överväganden, välkomnar icke-nordliga invandrare från auktoritära statsskick
till nordliga rasliga hemländer i dess namn, varvid de verkar för den rasliga invasionen och kränkningen av nordfolken – inlåter sig i ett liknande bruk av att placera det ytliga, abstrakta och konstgjorda – och därmed det lättare gjorda och ogjorda, eller skapade, omintetgjorda och återskapade –
ovan den objektiva biologiska och evolutionära verkligheten och det som bara kunnat skapas av
naturen genom stor ansträngning under loppet av eoner och som, om det omintetgjordes eller gick
förlorat, troligen aldrig skulle kunna återskapas.) Altruist-egalitärer klandrar och fördömer de höga
arbetslöshetstal och den ekonomiska utarmning som förorsakats av endimensionella kapitalister i
deras rasliga omfördelning av investeringskapital och arbetstillfällen, och exploaterar det för
politisk vinnings skull samtidigt som de skenheligt stödjer fortsättandet och ökningen av sådan
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som främjar nordlig frihet, oberoende och separation från andra raser, eller som
förhöjer Nords förmåga att försvara sina vitala intressen, sin suveränitet och sin
kontroll över sitt eget levnadsöde.9 De hävdar att varje ras medlemmar bör få en
”rättvis chans” och ”likaberättigande” inom nordfolkens hemländer – både nya
och gamla – för att ta som sitt eget vad som rättmätigt tillhör nordfolken, utan
hänsyn till den skapelsebefrämjande synvinkeln att deras enda rättmätiga och
legitima chanser och rättigheter finns i deras egna länder hos deras egen ras, inte i
handlingar av raslig överträdelse och aggression mot Nord och i kränkandet och
berövandet av dess oberoende, suveränitet och blotta existens. Sådana grundläggande begrepp om elementär rättvisa som till var och en sitt eget och leva och
låta leva har ingen plats i det skapelsehämmande tänkandet, som till vart och ett
av dessa maximer tillägger den kvalificerande klausulen: utom för nordfolken.
Evolutionen slutar aldrig. Den kan ändra hastighet eller riktning, och de faktorer som påverkar eller bestämmer dess process kan tänkas förändras, men den
slutar aldrig. Skapelsens positiva, framskridande och uppstigande evolution kan
komma att ersättas av den rasliga förgörelsens negativa, omvända och nedstigande
evolution, men själva evolutionen upphör aldrig. Kulturella framsteg kan få det
naturliga urvalet att ersättas av kulturellt urval (vilket bestäms och kontrolleras av
mänsklig handling – medveten eller omedveten, avsiktlig eller oavsiktlig – och
sträcker sig från estetiska preferenser till socialhjälpsunderstöd) som den evolutionära förändringens främsta bestämningsfaktor, men evolutionen fortsätter som
ett naturligt och ofrånkomligt livsvillkor.
Om trasproletariatets eller blandrasismens ideologi eller etik dominerar, kommer det kulturella urvalets inverkan på evolutionen att vara nedåtriktad istället för
uppåtriktad, inriktad mot nedstigande liv istället för uppstigande liv och vara
omfördelning och föreslår en internationell omfördelning (främst till icke-nordliga raser) av de
krympande inhemska resurserna – den krympande ”ekonomiska kakan” – som deras snabba
”botemedel” mot den blandrasistiska ekonomins bistra realiteter.
Den rasliga kapitalismen – ekonomi som bejakar den egna sorten och Skapelsen – sätter innehåll
framför form, rasliga intressen framför inskränkta ekonomiska intressen. Den beviljar naturlig
rikedom – de rasliga värden naturen skapat – företräde framför materiell rikedom. Den erkänner
skapelsen av en högre livsform och framåtskridandet mot det evolutionära levnadsödet som
existensens främsta syfte. Ekonomiska eller materialistiska överväganden har värde i den utsträckning de bistår och gynnar detta syfte som ett medel för att nå målet, och saknar värde när de strider
mot eller förvägrar detta syfte, blir skadliga för det, perverterade till ett självändamål.
9
Skapelsehämmande krafter motsätter sig kärnkraftsanläggningar som skulle förse nordfolken
med riklig energi och göra det möjligt för dem att bli oberoende istället för beroende av ickenordliga oljeexporterande länder. De motsätter sig även försvarssystem som skulle göra det möjligt för Nord att skydda sitt oberoende, sin suveränitet och sin fortsatta existens. De fördömer ett
försvarssystem mot ballistiska missiler – som skulle göra det möjligt för Nord att skydda sig själv
från angripande ballistiska kärnvapenmissiler – till och med häftigare än de motsätter sig en
avskräckningskapacitet i form av en kärnvapenbestyckad vedergällningsarsenal, då den förstnämnda skulle tillåta Nord att åtnjuta tryggt oberoende och suveränitet, emedan den sistnämnda
fortfarande skulle exponera dem för rädslan för ett angrepp utifrån. Deras ståndpunkt ligger i
perfekt linje med strävan efter icke-existens – i synnerhet nordeuropeisk icke-existens. Den fred de
erbjuder är kapitulationens eller dödens frid, en långsam död genom förlusten av oberoende och
suveränitet, eller den omedelbara döden i form av en kärnvapenattack som de förbjuder nordfolken
att försvara sig själva emot. Ändå är den dominans deras värderingar åtnjuter i media och den
akademiska världen sålunda beskaffad att deras ståndpunkt betraktas som moralisk medan viljan
att leva, att skydda sin egen sort från förintelse, stämplas som ondskefull.
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rasligt destruktiv genom en nedbrytande korsning som hotar att kasta om – istället
för främja – livets naturliga rörelse mot allt högre grader av mångfald, variation
och distinkthet beträffande slag. Artförgrening, Skapelsens själva essens, skulle
då ersättas av en blandrasistisk panmixis av omintetgörande, eller nedbrytning, av
de recessiva rasliga särdrag som kännetecknar nordfolken.
Olyckligtvis är det denna ideologi eller moral, den antinordliga blandrasismens
etik istället för Skapelsens etik (den enda moral som är förenlig med den objektiva
verkligheten), som för närvarande är dominant. De större religiösa institutionerna,
vars rätta natur avslöjas av deras levantinska rötter, har ivrigt hyllat eller passivt
accepterat dess styre – som liksom antiskapelsen (ironiskt nog till och med utifrån
den levantinska mytologins normer) nödvändigtvis är anti Gud – och många lagar
har antagits som – ur ett skapelseetiskt perspektiv – kräver omoraliskt beteende
för sin efterlevnad. De yttersta frågorna om raslig överlevnad, suveränitet, fortsatt
existens, räddning och levnadsöde, om uppstigande liv i Skapelsens tjänst kontra
raslig död, inskränks i diskussionen genom anklagelser om ”fördomar” (bedömning på förhand) och ”trångsynthet”, ord i vars namn nordfolken inte har någon
rätt att leva. Orättfärdigast av allt likställs blotta viljan att leva (vilket – i rasliga
termer – betyder rasism, släktskapssympati eller etik som bejakar den egna sorten)
med ondska och hat av en moral som är så omoralisk att den likställer underkastelse inför den rasliga döden med kärlek.
Om nordfolken ska överleva, fortsätta att existera och återuppta sin uppstigande evolutionära färd i Livskraftens, den Kraft som skapade dem, viljas tjänst, om
de ska uppnå sin räddning och med den själva Skapelsens räddning, måste de
återvinna och hävda sin vilja att leva. Överlevandets, räddningens och den yttersta
evolutionära segerns uppgift kräver ett osvikligt mod som bara en osviklig vilja
att leva, att existera, att överleva, att fortsätta, att växa och att uppstiga kan tillhandahålla. De antinordeuropeiska krafterna är – i alla sina föreställningar, aktiviteter och ansträngningar – förenade av det gemensamma målet, den sammanbindande tråden, av nordfolkens försvagning, nederlag och förgörelse. De pronordeuropeiska krafterna – den nordliga rasliga separationens, oberoendets, överlevnadens och uppstigningens skapelsebefrämjande krafter – måste också förenas
och bindas samman av ett gemensamt mål och syfte som bestämmer deras ståndpunkt i alla frågor, och den sammanbindande kraften måste vara nordfolkens
yttersta väl, seger och räddning, uppstigning och apoteos, som förser dem med en
oövervinnelig vilja att leva som för alltid kommer att besegra den försåtliga,
modfällande och försvagande etiken och värderingarna hos strävan efter ickeexistens.
Viljan att leva kommer att ge nordfolken styrkan, modet och beslutsamheten
att föresätta och försäkra sig att deras hemländer aldrig åter kommer att invaderas
av främlingar (antingen fredligt eller med våld, antingen genom deras egen ansträngning eller med hjälp av nordbor som vänt sig mot sin egen sort), att deras
kultur aldrig åter kommer att påverkas eller kontrolleras av någon annan sort, att
deras värderingar, etik och normer för uppförande aldrig åter kommer att förvrängas av främmande inflytande, att deras rasliga integritet – i synnerhet på det
vitala området för sexuella förhållanden – aldrig åter kommer att kränkas av andra
raser och att de aldrig åter kommer att acceptera eller tillåta en etikkod som förvägrar dem deras rätt till de förhållanden av raslig separation, åtskildhet, frihet,
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oberoende och suveränitet de behöver för sin överlevnad, fortsatta existens, räddning och uppstigning mot sitt levnadsöde.
Den för närvarande dominanta etikkoden stödjer och befrämjar blandrasism
och undertrycker, hämmar och fördömer varje uttryck för raslig känsla, omsorg,
lojalitet, medvetenhet, intresse, urskillning (normer), identitet eller stolthet hos
nordeuropéer (men inte hos icke-nordeuropéer) genom att porträttera sådana
uttryck som onda, moraliskt förkastliga och till och med som mentalt ohälsosamma eller ”sjuka”. Den nordliga rasismens sine qua non är raslig separation, det
livsnödvändiga och oumbärliga villkoret för nordeuropeisk existens. Raslig separation var det förhållande som krävdes för nordfolkens uppkomst (det vill säga
skapandet av dem genom artförgrening eller divergerande evolution) och är det
förhållande som krävs för att både upprätthålla deras rådande existens och för att
göra det möjligt för dem att uppstiga till den yttersta existensnivån – genom fortsatt divergerande evolution – vilket är deras levnadsöde. Detta förhållande – raslig
separation – är alla rasers preexisterande och naturliga existensförhållande, det
förhållande som fordras för den artförgreningsprocess som skapat dem. Det är det
förhållande under vilket samtliga förfäder till de nu levande medlemmarna av
nordfolken existerat fram tills tämligen nyligen – fram tills det senaste århundradet i Nordamerika och fram tills de senaste årtiondena i Nordeuropa – då de nordbor som tragiskt avvikit från detta naturliga och nödvändiga förhållande inte
efterlämnat några ättlingar som fortfarande är nordeuropeiska.
Att blandrasismen definierar det naturliga och preexisterande förhållande som
fordras för både raslig artförgrening och Skapelse och fortsatt raslig existens och
utveckling (uppstigande liv genom fortsatt artförgrening) som ont och sjukligt,
och att den definierar det onaturliga, konstlade och godtyckliga förhållande av
mångraslig korsning som skulle rasera, omintetgöra och förgöra allt som artförgreningen och Skapelsen åstadkommit under loppet av tusentals generationer av
artförgrening och isolering, som gott och hälsosamt, demonstrerar både dess
befrämjares skrämmande förmåga att ersätta sanning med lögn och deras offers
begränsade intellekt, provinsialism och kortsiktiga mentalitet. Utifrån alla verklighetsmått är rasismen – med vilket avses stöd för de förhållanden av raslig
separation och oberoende som krävs för nordlig existens – intellektuellt, moraliskt
och andligt rättfärdig, korrekt och sannfärdig. En ståndpunkts eller övertygelses
sundhet eller sjuklighet kan bara mätas på ett riktigt sätt genom dess verkan avseende liv eller död. Enligt denna måttstock är också rasismen – som förespråkar
fortsättandet eller återställandet av det naturliga förhållande av separation som
fordras för fortsatt nordisk raslig existens eller liv och för livets fortsatta uppstigning genom vidare artförgrening och Skapelse – den enda sunda, hälsosamma och
livsbejakande ståndpunkten. Enligt varje verklighetsbaserad måttstock är blandrasismen – som skulle omintetgöra nordfolken och resultaten av den divergerande
evolutionen – intellektuellt, moraliskt och andligt felaktig, oriktig och falsk. Mätt
i termer av hälsa eller sjukdom är blandrasismen den rasliga dödens förespråkare,
samt motståndaren till fortsatt liv för nordfolken, och är den skadligaste ideologin
av alla, strävan efter icke-existens, sjuk ända in i döden.
Att indoktrineringen av nordeuropéer med denna ideologi av självförsakande,
kontraevolutionär, skapelsehämmande och livsförsakande strävan efter ickeexistens har antagit i det närmaste orwellianska dimensioner – så att den självbe-
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jakande, skapelsebefrämjande och livsbejakande etiken och värderingarna av
släktskapssympati, raslig empati och viljan att leva inte ens beaktas, utan tanklöst
avfärdas under den negativa benämningen ”fördomar” – demonstrerar allvaret i
nordfolkens livshotande tillstånd och det överhängande behovet av en intellektuell, moralisk och andlig revolution för att förhindra deras utplåning – änglarnas
fall – genom raslig död. Raslig separation är det enda förhållande under vilket
nordfolken kan fortsätta att existera. De som vill att nordfolken ska överleva
måste stödja deras separation från andra raser. Det är antingen eller. Antingen
återställs nordfolken till deras naturliga förhållande av rasgenetisk isolering, eller
så undergår de utplåningens öde i form av raslig död. Det finns inget annat alternativ.
Skapelsens etik av tjänst i Livets strävan, samt viljan att leva, kommer att leda
oss på uppstigningens och räddningens väg, en väg som inte erkänner någon
handling eller föreställning som moralisk om den står i strid mot – eller verkar
destruktivt på – intressena och ansträngningarna hos den Kraft som skapat oss. Vi
måste vara hjältar – moraliska, tappra, intelligenta, ädla och förfinade – och i
denna vår största och dödligaste kris utmärka oss i alla våra handlingar och gärningar – i vårt sätt att uppnå vår rasliga frigörelse, separation, oberoende, suveränitet, överlevnad och räddning – för att föregå med ett exempel för alla våra ättlingars generationer, vars existens vi kommer att möjliggöra, att beundra, söka
efterlikna och vara stolta över, ett exempel som för alltid kommer att inspirera
dem, som de alltid kommer att sträva efter att vara värdiga och att följa. I allt vi är
och allt vi säger och gör måste vi vara deras dröm och vår dröm, deras ideal och
vårt ideal – vår ras och Skapelsens strävans heroiska räddare – förkroppsligade.
Om blivande generationer av vår sort existerar kommer det att vara för – och
kommer att innebära – att vi varit hjältar och att vi lyckats vinna den största segern genom tiderna i Livets tjänst och därvid möjliggjort förverkligandet av dess
yttersta levnadsöde, det Ideal som är meningen och syftet bakom allt som Gud
format.
Viljan att leva är en kärlekens skapelse. Den är härledd ur den kärlek som realiseras genom släktskapssympati och raslig empati, en kärlek till vår ras, till alla
dess generationer, gångna, nu levande och blivande, till dess estetiska och etiska
ideal, till dess skönhet och ande, till allt den är, har varit och har potentialen att
vara och till Livskraften som gav den liv, lever genom den och erhåller uppstigande liv i gengäld. Endast kärlek kan förse oss med viljan att leva och tjäna änglarnas sak. Endast kärlek kan utgöra vår styrkas och förmågas inspiration och ge oss
motivet att fortsätta mot vår slutgiltiga destination. Om vi finner den kärlek till
vår ras – den empati och medkänsla för våra fränder – som ger oss viljan att leva,
kommer vi att upptäcka att för nordfolken är kärlek och liv ett och samma och att
det ena skapar, och skapas av, det andra och inte kan fortsätta utan det.
Skapelsen har sedan begynnelsen arbetat mot tröghetens, entropins, intighetens
och kaosets motstånd för att uppnå sitt mål och syfte. Ofta, som i vår egen tidsålder, har nedbrytningens bakåtsträvande krafter förefallit vara starkare och Antilivet hotat att besegra Livskraften. Men Livets och Skapelsens Kraft, den Kraft som
skapat oss, uthärdade i sin stora ansträngning och till synes hopplösa kamp genom
sin kärleks styrka – sitt syftes källa och sina ansträngningars motiv sedan begynnelsen. Endast den kärleken kan stötta oss i den stora läkande uppgift som vi nu
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står inför, en uppgift som måste fullbordas innan de utmaningar och faror som
hotar oss kan övervinnas, vår fortsatta existens tryggas och vår uppstigning återupptas.
Att hela är att återställa till hälsa. Det helande vi behöver är inte kroppsligt,
utan ett helande av själen, sinnet och anden. Endast genom kärlek till vår sort, till
vår sorts liv och existens, till dess änglalika ideal och levnadsöde som är Skapelsens mål och hopp, kan vi återställa vår ras till ett förhållande av hälsa och begåva
oss själva med en triumferande vilja att leva.

