21.gs. Totālais karš; kas, pret ko, kāpēc?
Mūsdienu cilvēka dzīve ir Ĝoti aizĦemta, pilna ar rūpēm par finansiālo stāvokli un personīgajām
problēmām, tas reti kad pamana kaut ko vairāk un tālāk par savu ikdienas rutīnu. Protams, ka tā arī ir
vieglāk, nedomāt ir daudz vieglāk. Jo vairāk cilvēks domā un analizē, jo vairāk jautājumi rodas, jo
vairāk pretrunu un problēmu atrodas. Tāpēc nereti cilvēki izvēlas pakĜauties savam liktenim, pieĦemt
dzīvi tādu kāda tā ir un uzticēties kādam citam, vai Ĝaut lai jau gudrāki vīri groza mūsu stāvokli.
Jā, tādi „gudrāki cilvēki” tiešām eksistē, tie arī ir 21.gs. karavīri, kas ikdienas cīnās neredzamā frontē
par savu, manu un tavu labāku nākotni. Tie nebūt nav pretīgie politikāĦi, melīgi runātāji, tie nav
„Dienas” un „Čas” pakalpiĦi, tie pat nav ”Sorosfonda” līkdegunainie „labdari”, bet gan Baltās rases
labākie dēli, Ādolfa Hitlera karavīri, kas nezin baiĜu un tic galējai Augstākās rases (ne tādas kāda tā ir
šobrīd) uzvarai. ViĦi cīnās par 14 nemirstīgajiem vārdiem „Mums ir nepieciešams nodrošināt savas
Rases cilvēku ilgstošu eksistenci un mūsu Balto bērnu nākotni”.

21. gs. karš nav tāds kā bija 1.Pk, 2.Pk. Atšėirība ir tāda, ka mūsdienās svarīgākajā cīĦa ir jāizcīna
visiem Baltās rases pārstāvjiem- latviešiem, krieviem, igauĦiem, britiem, pilnīgi visām Āriešu nācijām ir
jācīnās par savu eksistenci pašiem savās zemēs. Ir jāaizmirst etniskais nacionālisms, tam nav vietas
šodienas karā, tā taktika ir bezjēdzīga un neefektīva, jo izblamējas jau savā ideoloăiskajā pamatābaltā tauta, pret balto tautu. „Vairs nekādu brāĜu karu!”

Šajā cīĦā neviens nemirst sava personīgā labuma, papildus zemes vai naudas dēĜ, bet par elementāru
eksistenci! Mēs, Baltie cilvēki, esam uz iznīcības sliekšĦa. Lūk, šo situāciju var nosaukt par reālu
genocīdu- plānveidīgu, masveidīgu un mērėtiecīgu. Žīdu kontrolētās valdības (ZOG- Zionist
Occupation Government) pārkāpj visus Dabas likumus. Jau agrā jaunībā bērni tiek pieradināti pie
tolerances, iecietības un „mīlestības”. Tā mīlestība ir samaitāta, pieĜauj starprasu laulības, pederastiju
un atklātu pornogrāfiju. Aborti, laulības šėiršana, uzdzīvošana ir „modē”. Tas nav normāli, ka klasē uz
vienas rokas pirkstiem var saskaitīt nesmēėētājus, un labākajā gadījumā ir pāris tādu, kas nelieto
alkoholu. Arī mūsdienu t.s .mūzika (neloăisks troksnis, kas rada sāpes ausīs) jauniešus aicina uz
izklaidīgu dzīvesveidu un naudas kultu, jebkurā mūzikas klipā sieviete ir objekts, kuras vienīgais
pienākums ir pusplikai grozīties sava melnādainā saimnieka priekšā. Tāpat nācijas novecošanos un
pirmsnāves agoniju liecina fakts, ka bērni visbiežāk dzimst pa vienam ăimenē un vecāki ir tuvu
pusmūžam. Protams, starprasu sakari, kuros piedzimst bērni (kranči pēc būtības) paātrina citu rasu
skaitlisko dominanti pār Baltajiem cilvēkiem, jaundzimušajam izzūd labās īpašības, kas piemīt Baltajai
rasei, nemaz nerunājot par vizuālo aspektu. To visu veicina ZOG`s un masu tolerantais
multikulturālisms.

Bet atgriezīsimies pie galvenā- diemžēl, pagaidām ir tikai saujiĦa tādu cilvēku, kas netaisās
samierināties ar šo vājprātu. Visi iepriekšminētie aspekti padara mūsu cīĦu Ĝoti sarežăītu, bet
Nacionālsociālisti nepadosies, mūsu cīĦa ir īsta un līdz galam- uz Uzvaru vai nāvi! Uz mums rāda ar
pirkstiem un sauc par „slimajiem fašistiem, nezvēriem”, jo tā masu mediji pasniedz Nacionālsociālisma
kustību. Bet vienīgi Nacionālsociālisma diktatūra spētu visu šo absurdu pārtraukt. Šis gadsimts mums
var izrādīties liktenīgs, ir pēdējais laiks pašiem sevi glābt no iznīcības. Tagadējā situācija ir reāla
pašnāvība un pat slepkavība- mūsu Balto pēcteču slepkavība.

Kādam cilvēkam reiz bija sapnis: Eiropa- Balto tautu apdzīvota, bez apspiedējiem, slēptiem parazītiem
un kultūras grāvējiem, gluži kā tas bija tūkstošiem gadu atpakaĜ- saskaĦā ar Dabas un Radītāja
augstākajiem likumiem. Šī izcilā cilvēka sapni sagrāva ienaidnieks, kas bija nežēlīgāks, viltīgāks un
brutālāks. ViĦš reiz teica: „Tas ir skaidrs, ka man ir jāmirst savas tautas labā, bet mans gars celsies no
kapa un tad pasaule zinās, ka man bija taisnība”. ViĦa gars ir modies un mēs cīnīsimies, lai piepildītu
šo sapni, kuru loloja vadonis- Ādolfs Hitlers. Mūsu uzdevums ir atjaunot Eiropā kārtību, kas nodrošināja
jebkuram godīgam eiropietim darbu, maizi un labu, mierpilnu dzīvi, kārtību, kāda tā bija Ādolfa Hitlera
vadītajā Vācijā! Balta Eiropa ir mūsu galējais mērėis, bez nēăeriem, aziātiem, islāma teroristiem un
galvenais- bez žīdu varas komunisma, kapitālisma un šėietamās demokrātijas veidolā.

