Rūpes par pašu dārgāko, kas mums ir- ăimeni.

Māte un tēvs, brāĜi un māsas ir tie cilvēki, par kuriem mēs esam gatavi cīnīties,
gatavi aizstāvēt un vienmēr palīdzēt tiem grūtos brīžos. Ăimenes locekĜi ir kā balsts.
Līdzīgi arī brālēni un māsīcas, kā arī tantes un onkuĜi ietilpst ăimenē un arī tos mēs
mīlam.
Bet kāpēc mēs aizmirstam to, ka visa mūsu nācija- katrs latvietis- ir Tavs brālis.
Kāpēc savu tautu, kura, atskatoties senā, senā pagātnē radās no vienas ăimenes, kuras
pēcteči mēs esam, atstājam novārtā. Pētot šo radniecības loku tālāk, loăiski nonākam
pie mūsu- Baltās rases. Baltajām tautām ir jābūt vienotām, jo tikai katra atsevišėa nācija,
veido mūsu diženo rasi- brāĜus un māsas, jo mūsos rit vienas, āriskās asinis.
Katrā cilvēkā ir Dabas dots instinkts aizsargāt savus tuviniekus. Šaubos, vai
atrastos kāds, kurš būtu pateicīgs svešam iebrucējam par savas sievas vai māsas
izvarošanu, pārdošanu prostitūcijā, vai justu dziĜas pateicības jūtas pret kādu, kas atĦem
brālim darbu un galējā gadījumā pataisa viĦu par bezpajumtnieku. To visu varam
attiecināt uz mūsu nāciju un rasi, jo šobrīd legāli un oficiāli ir pieĜauta mūsu sieviešu
piesmiešana, vīriešu pazemošana, atĦemot tiem iespēju nodrošināt savu ăimeni ar
iztiku.
Lai šīs problēmas novērstu, jāiznīcina to rašanās cēlonis, nevis jāapārstē sekas.
Mūsu darbībai ir jābūt tālejošai un vienotai. Visai Eiropai ir jācīnās pret iebrucējiem,
svešzemniekiem, kas dzīvo uz mūsu rēėina. Tas ir genocīds! Līdz šim neviens režīms
nav nodarījis tik daudz Ĝauna mūsu rasei un tautai kā šī, liekulīgā t.s. demokrātija,
humānisms un liberālisms. Tā ir inde, kas mūs smacē. 21.gs. genocīds pret Balto rasi ir
sistemātisks un rafinēts, tajā viss ir paredzēts un sliktākais- mēs paši tam pakĜaujamies
un aizstāvam, jo nezinām patiesību. Šie nav šizofrēniėu, „sazvērestības teorijas”
piekritēju murgi. Nē, katram manam vārdam ir pamats, atliek tikai atvērt acis un
paraudzīties uz demokrātijas sekām. Tas nav normāli.
Pasaulē reiz bija viens cilvēks, kas radīja valsti, kura uzdrošinājās stāties pretī
šim Ĝaunajam monstram, kas tajā laikā slēpās zem komunisma maskas, bet šodien tēlo
demokrātu. Diemžēl, gan šī politiskā iekārta, gan tās radītājs mūsdienās tiek pazemots
un apsmiets, nosodīts. Jājautā- kāpēc. Visticamāk tādēĜ, ka viĦam bija taisnība. Tur,
Ādolfa Hitlera vadītajā Nacionālsociālistiskajā Vācijā, nepilnību nebija- nekādas klajas
prostitūcijas, narkotiku un alkohola popularizēšanas, sabiedrības degradēšana caur kino

un masu medijiem. Tās valsts vadonis spēja nodrošināt savu ăimeni- savu nāciju- ar
pienācīgu iztiku, pajumti. Neviena māte nešaubījās par izvēli dzemdēt bērnus, jo viĦas
tika apgādātas ar visu nepieciešamo spēcīgas jaunatnes audzināšanai. Bet tagadaborti, šėirtas ăimenes, vēlas laulības un nekāda sociālā nodrošinājuma. Iepriekšminētā
valsts tika sagrauta, tomēr Nacionālsociālisma cīĦa turpinās, jo karš nav zaudēts!
Es negribu noskatīties kā iznīcina manu ăimeni. Jautājums ir tikai vienspadomājat, vai jūs to gribat?
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