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Cărticica albă— 01
În ce credem
1. NOI CREDEM în legile eterne ale Naturii așa cum este revelat prin știință, istorie, logică
și bun simț.
2. NOI CREDEM că cea mai înaltă lege a naturii este supraviețuirea speciei noastre PRIN
TOATE MIJLOACELE ȘI CU ORICE PREȚ.
3. NOI CREDEM că rasa noastră este religia noastră.
4. NOI CREDEM că loialitatea rasială este cea mai mare onoare, în timp ce trădarea rasială
este cea mai mare crimă.
5. NOI CREDEM că ceea ce este bun pentru rasa albă constituie cea mai înaltă virtute, iar
ceea ce este rău pentru rasa albă este păcatul suprem.
6. NOI CREDEM că Rasa Albă este cea mai bună și mai nobilă creație a Naturii.
7. NOI CREDEM că CREATIVITATEA este esența sufletului rasei albe.
8. NOI CREDEM că rasa albă este și întotdeauna a fost inițiatoarea și Creatoarea tuturor
culturilor și civilizaților demne.
9. NOI CREDEM că fără rasa albă orice fel de cultură și civilizație sunt imposibile.
10. NOI CREDEM că pentru rasa albă, pentru a supraviețui, a ne extinde și a avansa avem
nevoie mai întâi de toată de REVOLUȚIA VALORILOR PRIN RELIGIE; prin urmare, noi
respingem complet și categoric valorile iudeo-creștino-democratico-marxisto-liberalofeministe de astăzi, și le înlocuim cu valori noi și fundamentale, în care RASA ESTE BAZA.
11. NOI CREDEM că evreul care a dat naștere creștinismului reprezintă otrava mortală care
a distrus glorioasa civilizație romană albă și, în prezent, caută să distrugă întreaga rasă
albă; prin urmare, creștinismul trebuie expus, învins și eliminat, pentru a salva rasa albă.
12. NOI CREDEM că unica religie albă adevărata și revoluționară– CREATIVITATEA– este
sub orice formă mult mai logică, coerentă, cuprinzătoare, semnificativă și inspiratoare
decât toate celelalte religii, ideologii și partide politice combinate; prin urmare, ne străduim
ca în cele din urmă aceasta să înlocuiască toate celelalte religii, ideologii și partide.
13. NOI CREDEM în unitatea dintre religia noastră rasială albă și statul rasial alb.
14. NOI CREDEM în unificarea totală a rasei albe, pe baza unei singure religii rasiale
(CREATIVITATEA) și o limbă rasială (limba latină) într-o comunitate rasială albă la nivel
mondial.
15. NOI CREDEM că unica religie albă adevărata și revoluționară– CREATIVITATEA– are
potențialul nu doar de a-i conduce pe albi la o victorie mondială, dar, de asemenea, și de
a-i călăuzi mai departe pentru următoarele milioane de ani spre o nouă Renaștere albă, o
lume mai strălucitoare și mai albă și o eră glorioasă a super-omului alb.
16. NOI CREDEM că rasa albă, cu patrimoniu ei cultural și biologic, se află acum sub atac din
partea dușmanilor noștri rasiali mortali: evrei, negrii și rasele de culoare.
17. NOI CREDEM că, din cauza evreilor și a exploziei demografice instigată de rasele de
culoare, noi trebuie (ca o chestiune de viață și de moarte!), nu doar să începem, dar să și
câștigăm războiul sfânt alb mondial în cadrul acestei generații.
18. NOI CREDEM că RAHOWA (Războiul Sfânt Rasial), sub steagul victorios al unicei religii
albe adevărate și revoluționare– CREATIVITATEA– este singura cale spre înălțarea și
răscumpărarea Rasei Albe.
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Cărticica Albă— 02
Cele cinci convingeri fundamentale ale Creativității
A fi memorat și repetat ca un ritual religios sacru de fiecare Creator, de cinci ori pe zi.
Bazat pe legile eterne ale naturii, istoriei, logicii și a bunului simț, noi, Creatorii:
1. NOI CREDEM că rasa noastră este religia noastră.
2. NOI CREDEM că rasa albă este Frumusețea Naturii.
3. NOI CREDEM că loialitatea rasială este cea mai mare onoare, în timp ce trădarea
rasială este cea mai mare crimă.
4. NOI CREDEM că ceea ce este bun pentru rasa albă constituie cea mai înaltă virtute, iar
ceea ce este rău pentru rasa albă este păcatul suprem.
5. NOI CREDEM că unica religie albă adevărata și revoluționară– CREATIVITATEA– este
singura salvare pentru rasa albă.
Pentru împlinirea acestor credințe religioase, noi, Creatorii, întotdeauna ne vom lega viața,
onoarea sacră și zelul nostru religios.
RAHOWA!
VICTORIA ALBĂ TOTALĂ!
*****






Învață să faci distincția între revendicări și fapte justificate.
La fel ca fumatul opiului, creștinismul este o evadare din realitate.
Crești-nebunia promite „loc cu verdeață atunci când mori.”
Creativitatea, bazată pe legile eterne ale naturii, a istoriei, logicii și a bunului simț, este
religia naturală a omului alb.
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Cărticica Albă— 03
Esența unui Creator
1. UN CREATOR pune loialitatea față de propria sa rasă mai presus de orice altă loialitate.
2. UN CREATOR este responsabil, productiv și constructiv.
3. UN CREATOR pune o mare valoare pe onoare și pe respectul de sine și își va apăra cu
orice preț onoarea sa și onoarea rase și a familiei sale.
4. UN CREATOR recunoaște atât dragostea cât și ura ca cele mai puternice forțe
conducătoare din viață: ambele emoții sunt sănătoase și esențiale pentru viață și a deține
doar una și a fie privat de celălalt este ca și cum ai fi mutilat, de exemplu, ca o pasăre cu
o singură aripă.
5. UN CREATOR își dă seama că pentru a fi constructive, atât dragostea cât și ura trebuie
să fie îndreptate în canalele adecvate; făcând altfel, acestea pot avea un efect distructiv
și suicidal.
6. UN CREATOR, prin urmare, face o distincție atentă între cei dragi și dușmanii săi. El îi
iubește, îi ajută și îi sprijină pe cei care fac parte din aceeași rasă cu el și îi urăște pe
dușmanii săi și, anume, pe evrei, negri și rasele de culoare.
7. UN CREATOR este dornic, optimist, agresiv, energic, și se sacrifică pentru cele mai bune
interese ale poporului său.
8. UN CREATOR se străduiește să se mențină în formă fizică și să-și păstreze corpul în cea
mai bună condiție de sănătate, în orice moment.
9. UN CREATOR este iscoditor, aventuros și are o ardoare veselă pentru viață.
10. UN CREATOR este dur, tenace, ferm, persistent, perseverent, îndărătnic și neobosit, așa
cum au fost romanii antici
11. UN CREATOR este practic, cu picioarele pe pământ și se concentrează asupra acelor
obiective și activități care sunt semnificative și care se merită.
12. UN CREATOR este viteaz, curajos și întotdeauna o influență măreață pentru poporul său.
13. UN CREATOR pune mare valoare pe ATITUDINE, se străduiește continuu să se mențină
sănătos, pozitiv și cu atitudinea dinamică față de viață.
14. UN CREATOR este un realizator și un producător.
15. UN CREATOR este un rezolvator de probleme.

*****








După ce ne-am îndreptat gândirea omului alb, lupta este ca și câștigată!
Dă sfoară-n țară – aceasta e o armă puternică.
Nimic nu este mai important decât supraviețuirea și progresul rasei noastre.
Scopul nostru este de a micșora rasele colorate și de a extinde rasa albă.
Civilizația este în mod clar creația și proprietatea rasei albe.
Noi nu aprobăm toleranța convingerilor altor persoane în cazul în care acestea sunt
jigniri la adresa inteligenței noastre.
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Cărticica albă— 04
Ce nu este un Creator
1. UN CREATOR nu este naiv și nu acceptă cu ușurință orice declarație, credință, afirmație
sau presupunere care pentru el este lipsită de dovezi și/sau nu este rezonabilă în lumina
propriei sale experiențe.
2. UN CREATOR nu este superstițios și desconsideră credința în supranatural. El nu va
pierde nici un moment dând crezare sau jucând jocuri stupide cu stafii, spirite, zei și duhuri
imaginare.
3. UN CREATOR nu este interesat în viitor sau bunăstarea raselor de culoare și se abate
de la mixtul rasial sau de la orice fel de relații sociale cu rasele inferioare de culoare.
4. UN CREATOR ocolește degradarea sexuală.
5. UN CREATOR nu se vaită, nu se plânge și nici nu tolerează autocompătimirea, dar în
schimb se confruntă cu problemele în mod realist, ajungând la rădăcina problemelor, și e
determinat să le rezolve.
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Cărticica Albă— 05
Cele șaisprezece porunci ale Creativității
1. Este datoria mărturisită și responsabilitatea sfântă a fiecărei generații de a asigura și
garanta existența rasei albe pe fața acestei planete, pentru totdeauna.
2. Creșteți și înmulțiți-vă. Face-ți-vă partea în a ajuta în popularea lumii cu cei asemenea ție.
Este obiectivul nostru sacru să populăm ținuturile acestui pământ exclusiv oameni albi.
3. Amintiți-vă că rasele inferioare de culoare sunt dușmanii noștri de moarte și că cea mai
periculoasă dintre toate este rasa evreiască. Este obiectivul nostru imediat să extindem
necontenit rasa albă și să diminuăm rasele dușmanilor noștri.
4. Principiul de bază al tuturor acțiunilor tale va fi: Care este cel mai bun lucru pentru rasa
albă?
5. Rasa trebuie păstrată pură. Poluarea rasei albe este o crimă atroce împotriva Naturii și
împotriva rasei noastre.
6. Pe primul loc e loialitatea față de rasa albă.
7. Arată tratament preferențial în relațiile de afaceri cu membrii din propria ta rasă. Elimină
treptat toate relațiile cu evreii, pe cât mai curând posibil. Nu angaja negri sau alții de
culoare. Să ai contacte sociale numai cu membrii familiei tale rasiale.
8. Distruge și alungă toată gândirea și influența evreiască din societate. Muncește din greu
pentru materializarea cât mai curând posibil a lumii albe.
9. Munca și creativitatea sunt geniul nostru. Noi considerăm munca ca o preocupare nobilă
și dorința noastră de a lucra ca pe o binecuvântare pentru rasa noastră.
10. Încă din tinerețe ia decizia ca în timpul vieții tale să faci cel puțin o contribuție majoră și de
durată pentru rasa albă.
11. Încurajează onoarea rasei tale în orice moment.
12. Ține de datoria și de privilegiul nostru de a promova planul Naturii, prin eforturi pentru
avansarea și îmbunătățirea generațiilor noastre viitoare.
13. Onorează, protejează și venerează sfințenia unității familiale, ținând-o sacră. Acesta este
veriga actuală din lungul lanț de aur al rasei noastre albe.
14. De-a lungul vieții tale vei susține cu fidelitate principalul nostru crez în Sânge, Pământ și
Onoare. Practică-l cu atenție, căci este esența credinței noastre.
15. Ca membru mândru al rasei albe, gândește și acționează într-un mod pozitiv, fi curajos,
încrezător și agresiv. Utilizează-ți constructiv abilitatea ta creativă.
16. Noi, camarazii rasei albe, suntem determinați să recâștigăm controlul complet și
necondiționat al propriului nostru destin.
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Cărticica Albă— 06
Cele paisprezece principii ale vieții sănătoase
1. Noi credem în viață în acord cu moștenirea noastră biologică umană și în armonie cu
Legile Naturii.
2. Asta înseamnă să consumi alimente proaspete, sănătoase, în starea lor naturală așa cum
Natura ni le-a oferit. Acestea trebuie să fie nefierte, neprelucrate, să nu conțină
conservanți și să nu fie alterate în nici un fel. Asta mai înseamnă că ele trebuie să fie
cultivate organic, fără a fi utilizate substanțe chimice.
3. Ceea ce ne ajută pe noi este un mediu curat, sănătos: aer proaspăt, nepoluat; apă curată;
și terapia benefică a razelor directe ale soarelui, în fiecare zi.
4. Fă anumite forme de exerciții fizice intense de mai multe ori pe săptămână.
5. Odihna și relaxarea, atât cea mentală cât și cea fizică, împreună cu muzica și somnul
eficient.
6. O formă de recreere care este plăcută pentru sentimentul nostru de realizare.
7. Un simț al scopului, securității și încrederii de sine, pentru a ne alimenta obiectivele de
realizare și de a trăi o viață bună. Trebuie să avem obiective și trebuie să fim motivați.
8. Auto-măiestria voită a vieții și a munca noastre.
9. O viață sociabilă în cadrul religiei noastre CREATIVE, a societății noastre albe și a relațiilor
sociale cu camarazii noștri albi. Noi suntem animale sociale.
10. Exprimarea sănătoasă a instinctelor noastre sexuale.
11. Viețuirea într-un mediu plăcut și sănătos.
12. Noi nu credem că utilizarea „medicamentelor,” a drogurilor sau a substanțelor chimice ar
avea vreo valoare tămăduitoare sau terapeutică. De fapt, toate medicamentele, drogurile,
narcoticele și substanțele chimice sunt otrăvitoare și toxice pentru organismul uman. Din
același motive, noi nu credem nici în utilizarea suplimentelor de vitamine, minerale sau
enzime, nici în utilizarea coloranților alimentari artificiali sau a conservanților, și nici în
alimentele rafinate sau fragmentate.
13. Noi credem cu tărie în practica postului ca cel mai bun mijloc de debarasare a corpul de
otrăvurile și toxinele acumulate în acesta. Suntem convinși că postul este mijlocul cel mai
natural și eficient pentru organism de a depăși toate formele de boală și de restaurare a a
sănătății acestuia.
14. Promovarea și conviețuirea într-o societate albă eugenică. Asta înseamnă că avem o grijă
deosebită nu numai în asigurarea perpetuării rasei noastre albe prețioase, dar în mod
deliberat ne asigurăm și ca neadaptații să fie pliviți și astfel fiecare generație să avanseze
la niveluri mai înalte și mai sănătoase din punct de vedere fizic, estetic și mental. (BOA:
39-40 & SL: 8-9)
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Cărticica Albă— 07
Trei reguli scurte pentru menținerea excelentă a sănătății
1. Mănâncă numai alimente crude în starea lor naturală, practic fructe, legume, cereale și
nuci.
2. Fă o mulțime de exerciții fizice, de preferință, de tipul celor care revitalizează inima si
plămânii. Printre acestea se numără alergatul, tenisul, înotul și alte activități similare.
3. Stai departe de orice fel substanțele chimice făcute de om. Acestea includ alcoolul,
nicotina, cafeina, zahărul, conservanții, insecticidele, narcoticele și drogurile de orice fel,
fie că vin de la o rețetă medicală sau nu. (BOA: 46)
NOTĂ IMPORTANTĂ:
În acest moment noi, Creatorii, am dori să clarificăm o concepție greșită foarte răspândită
și anume aceea că nu te poți alătura Mișcării Creativității dacă nu-ți schimbi obiceiurile
alimentare. Acest lucru este pur și simplu neadevărat! Scopurile noastre pentru o viață
sănătoasă, latina ca limbă universală, agricultura ecologică, eugenia, etc, sunt progrese pe
termen lung – etapa obiectivelor.
Prin urmare, punerea lor imediată în aplicare nu este necesară pentru a deveni un Creator.
Noi, Creatorii, recunoaștem că și chiar cea mai lungă călătorie începe cu primii pași! Noi
îndemnăm fiecare persoană albă să ne citească cărțile, să ni se alăture mișcării și să facă
primii pași în drumul lung și glorios către o nouă Renaștere Albă, o lume mai strălucitoare și
mai albă și o Eră magnifică a super-omului alb.
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Cărticica Albă— 08
Latina clasică: limba universală a Rasei Albe
Limba puternică a vechilor romani albi a fost limba universală a tuturor europenilor educați,
până când evreul a orchestrat „revoluția franceză” din 1789 care a divizat Europa într-o
poliglotă de „națiuni” bazate pe limbă. Pentru a supraviețui și a prospera, rasa albă trebuie săși pună loialitate rasială mai presus de loialitate națională și să se unească într-o
COMUNITATE RASIALĂ ALBĂ la nivel mondial, cu o singură religie albă (Creativitatea) și cu
o singură limbă albă (latina). RAHOWA!



Aut vincere aut mori!
Fie ea victorie sau moarte!
 Delenda est Carthago!
Cartagina trebuie distrusă!
Senatorul roman Cato cel Bătrân a folosit acest slogan pentru a încheia toate discursurile
sale din Senatul roman. A devenit un strigăt de luptă al tuturor romanilor, iar în cele din urmă
Cartagina a fost distrusă de către legiunile romane victorioase. Acum strigătul de luptă al
Creatorilor și al întregii rase albe trebuie să fie:
DELENDA EST JUDAICA!
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Cărticica Albă— 09
Esența singurei și adevăratei religii rasiale albe— Creativitatea
1. CREATIVITATEA este o religie rasială albă bazată pe legile eterne ale Naturii, așa cum
este revelat prin știință, istorie, logica și bunul simț.
2. CREATIVITATEA este o religie de patru dimensiuni a cărei abordare fundamentală se
bazează pe ideea unei minți sănătoase într-un corp sănătos într-un mediu sănătos. Mai
presus de toate este preocupată de rasa albă, care e cea mai fină și mai nobilă Creație a
Naturii și este cu adevărat prima religie rasială reală pe care rasa albă a avut-o vreodată
în istoria de 6.000 de ani de civilizație albă. Noi Creatorii suntem mândrii să spunem:
RASA NOASTRĂ ESTE RELIGIA NOASTRĂ!
3. CREATIVITATEA este o religie care întruchipează cele mai bune valori ale geneticii,
biologiei, antropologiei, filosofiei, economiei, artei, literaturii, științelor sănătății, guvernului,
eticii, științelor mediului și toate celelalte aspecte ale vieții pe care rasa albă le-a acumulat
prin experiență de-a lungul mileniilor.
4. CREATIVITATEA este o mișcare albă la nivel mondial pentru supraviețuirea, extinderea
și promovarea rasei albe. Ea se străduiește să unească toate popoarele albe ale lumii, pe
baza unei singure religii (CREATIVITATEA) și a unei singure limbi (limba latină), într-o
comunitate albă mondială.
5. CREATIVITATEA respinge minciuna evreiască legată de separarea bisericii de stat și
luptă pentru armonia dintre religia noastră albă și statul nostru alb.
6. CREATIVITATEA în primul rând își propune să realizeze o REVOLUȚIE DE VALORI
PRIN RELIGIE și, prin urmare, respinge în totalitate și în mod categoric valorile feministoliberalo-marxisto-democratico-iudeo-creștine din zilele noastre și le înlocuiește cu valori
noi și de bază unde RASA ESTE FUNDAMENTUL.
7. Criteriile cheie ale CREATIVITĂȚII sunt: Ce este cel mai bun pentru rasa albă. Ceea ce
este bun pentru rasa albă constituie cea mai înaltă virtute, iar ceea ce este rău pentru rasa
albă este păcatul suprem. Aceasta este Regula noastră de Aur.
8. CREATIVITATEA, în loc să pervertească gândirea susținătorilor ei cu o lume fantomă de
domeniul imaginarului, se concentrează pe viața de pe acest Pământ – care e singurul
domeniu în care omul a fost vreodată cunoscut să trăiască, spiritual sau în alt mod. Noi
aspirăm să facem viața pe acest Pământ mai bogată, mai împlinită, mai grandioasă și mai
satisfăcătoare decât orice civilizație care a existat vreodată.
9. În CREATIVITATE, în timp ce ne concentrăm pe *aici* și *acum* punem, de asemenea,
o mare importanță pe trecutul și viitorul rasei noastre. Noi considerăm rasa noastră ca un
lung lanț de aur nesfârșit în care noi, cei din prezent, reprezentăm doar o verigă. Noi
onorăm strămoșii noștri prestigioși și ne propunem și ne pregătim pentru urmașii noștri
extrem de superiori ai viitorului.
10. CREATIVITATEA este proiectată în așa fel încât rasa albă să poată prospera, să poată
înflori și avansa pentru următoarele milioane de ani. Acest lucru îl putem prezice cu
încredere deoarece CREATIVITATEA se bazează pe Legile eterne ale Naturii pentru
supraviețuirea speciei noastre, precum și pentru modernizarea generațiilor viitoare ale
rasei noastre. Acest lucru este în contrast direct cu crezul bolnăvicios creștin evreiesc,
care promovează supraviețuirea și extinderea raselor inferioare de culoare, dar și a celor
mai rele elemente ale rasei noastre, în detrimentul elementelor noastre cele mai bune.
Creativitatea este singurul drum spre Victoria Albă!
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Cărticica Albă— 10
Lecțiile Naturii pentru supraviețuirea albilor
1. Trebuie să ne recunoaștem și să ne separăm speciile noastre biologice, propria noastră
rasă albă prețioasă, de cea a raselor de culoare.
2. Trebuie să ne recunoaștem dușmanii naturali și, anume, rasele de culoare, dintre care
evreii sunt cei mai vicioși, trădători și mortali. DELENDA EST JUDAICA!
3. Trebuie să recunoaștem că cea mai importantă misiune din viața noastră este
supraviețuirea, extinderea și dezvoltarea semenilor noștri și că trebuie să facem lumea
sigură, dar nu pentru democrație, ci pentru viitorul descendenților noștri, pentru totdeauna.
4. În loc să acceptăm și să cedăm ideilor evreiești bolnave și degenerative, cum ar fi lozinca
„libertate, egalitate și fraternitate”; creștinismul, comunismul și democrația; mixtul rasial și
promovarea și subvenționarea gunoiului și a raselor inferioare de culoare, trebuie să avem
o revoluție completă a acestor valori ce ne sunt dragi, valori care sunt promulgate de rasa
albă, pentru cele mai bune interese ale rasei albe și exclusiv ale rasei albe.
5. Pentru a face acest lucru, trebuie să avem un crez clar, coerent, cuprinzător și un program
al nostru, bazate pe acele valori care sunt în interesul nostru. Un astfel de crez și de
program trebuie să îmbrățișeze astfel de valori cheie precum loialitatea, munca în echipă,
puritatea rasială, principiul de conducere, practicarea eugeniei și modernizarea speciei
noastre, precum multe alte concepte vitale, care sunt prezente în propria noastră RELIGIE
ETERNĂ A NATURII, BIBLIA OMULUI ALB și în alte cărți religioase ale CREATIVITĂȚII.
6. Trebuie să ne dăm seama, fie că ne place sau nu, că noi, Rasa Albă, suntem implicată
într-un război mortal, un război care nu e făcut de noi, ci inventat și orchestrat de rețeaua
evreiască din întreaga lume. Ne aflăm acum în poziția precară de a fi exterminați, o criză
care ajunge rapid la un apogeu. Dacă rasa albă nu devine în curând conștientă, nu se
trezește, nu se organizează și nu e luptătoare, în curând vom fi o specie pe cale de
dispariție.
7. Trebuie să ne dăm seama, de asemenea, de propria noastră valoare: că suntem
Frumusețea Naturii și, așijderea, trebuie să ne recunoaștem propriile noastre puteri și
resurse. Trezită, unită și organizată, rasa albă este cea mai puternică forță de pe fața
Pământului.
8. Trebuie să ne dăm seama că nu putem salva toată omenirea și că nu avem obligația de
a face acest lucru. Trebuie să ne facem ordine în prioritățile noastre și să ne salvăm
propria și prețioasa noastră rasă albă, în conformitate cu principiile TRIAJULUI. (Vezi RL
Nr. 67.)
9. Noi acum trebuie să adunăm și să mobilizăm acele forțe pe care le posedăm și să le
ducem într-un război deschis pentru a-i distruge pe inamicii noștri și pentru a salva rasa
albă de la dispariție. Noi trebuie să ne mobilizăm și să ne polarizăm în jurul unui crez
puternic, cuprinzător și războinic pentru a ne salva pe noi și pe descendenții noștri viitori.
Acest crez și program este CREATIVITATEA și exclusiv CREATIVITATEA.
*****



Trebuie să ne dăm seama că ne aflăm acum într-o criză cumplită și crucială în acest
moment din viață a rasei noastre, iar noi trebuie să ne dedicăm pentru câștigarea acestei
bătălii cruciale pentru supraviețuirea albă cu orice preț, indiferent ce preț sau sacrificii sunt
necesare. Suntem Frumusețea Naturii și în conformitate cu legea cea mai înaltă a Naturii
– supraviețuirea speciei – noi trebuie și vom folosi toate mijloacele pentru a asigura
supraviețuirea speciei noastre. Finalul (supraviețuirea albă) justifică mijloacele (toate
mijloacele considerate eficace și necesare). RAHOWA! PUTEREA ALBĂ!
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Cărticica Albă— 11
CREATIVITATEA: Crez și program
1. CREATIVITATEA este o religie rasială al cărei scop principal este supraviețuirea,
extinderea și progresul rasei albe.
2. Organizația noastră este cunoscută sub denumirea de BISERICA GLOBALĂ A
CREATORULUI. Mișcarea și filosofia noastră religioasă sunt numite CREATIVITATE, iar
membrii bisericii noastre sunt numiți CREATORI.
3. Orice problemă, fie ea de factură religioasă, filosofică, politică sau rasială, este văzută prin
ochii omului alb și, în mod exclusiv, din punctul de vedere al rasei albe ca întreg.
4. Oricărei teorie, plan sau program trebuie să răspundă la următoarea întrebare: Va aduce
vreun beneficiul rasei albe?
5. Noi credem că rasa albă este cea mai frumoasă creație a naturii din toate timpurile și că
comoara noastră cea mai prețioasă este genofondul alb. Păzind puritatea genofondului
alb la nivel mondial, sporindu-l și modernizându-ne generațiile noastre viitoare, este cea
mai mare responsabilitate a noastră și cea mai sacră datorie a noastră.
6. Cele patru fundamente de bază a crezului nostru religios sunt: O MINTE SĂNĂTOASĂ
într-un CORP SĂNĂTOS într-o SOCIETATE SĂNĂTOASĂ într-un MEDIU SĂNĂTOS.
7. Regula noastră de aur este următoarea: Ceea ce este bun pentru rasa albă constituie cea
mai înaltă virtute, iar ceea ce este rău pentru rasa albă este păcatul suprem.
8. Un studiu aprofundat și cuprinzător al istoriei ne-a convins că evreii, cu religia lor talmudică
și iudaică odioasă, sunt paraziții cei mai siniștrii și periculoși din toată istoria, și că acum
controlează și manipulează finanțele, propaganda, mass-media și guvernele lumii. Este
datoria noastră sacră și obiectivul nostru neabătut să-i luăm pe acești paraziți de pe
spatele rasei albe și să permitem rasei albe să preia din nou controlul asupra destinului ei
și să-l restabilim în propriile sale mâini capabile. DELENDA EST JUDAICA!
9. Ne referim la curățarea propriilor noastre teritorii de toți evreii, negrii și rasele de culoare,
și să-i trimitem înapoi în habitatul lor original. Începând mai întâi cu SUA, am dori mai apoi
să ajutăm fiecare țară albă să-și elibereze teritoriile de contaminarea raselor de culoare,
și să prevină nu doar amestecarea raselor, dar și amestecarea geografică a raselor în
oricare dintre terenurile ocupate acum de rasa albă.
10. O armă extraordinară în unitatea evreiască mondială pentru amestecarea raselor și
proliferarea raselor de culoare a căzut în seama creștinismul evreiesc, născocit chiar cu
scopul de a mixa și de a distruge rasa albă. Este obiectivul nostru declarat de a expune
această escrocherie evreiască și de-a o înlocui cu o religie rasială sănătoasă de-a noastră.
11. Prima problemă a noastră în salvarea rasei albe de la mixare și genocid este de a îndrepta
gândirea confuză și amestecată a rasei albe. Odată ce am realizat acest important pas,
luarea evreilor, negrilor și raselor de culoare de pe spatele nostru va fi relativ ușor. Atunci
când acest lucru a fost realizat, noi vom propune apoi extinderea treptată a teritoriului
omului alb, similară cu istoricul "Câștigării Occidentului," de la începutul Americii, până
când omul alb populează toate terenurile bune ale planetei Pământ.
12. Concomitent cu cele de mai sus, ne referim la promovarea și practicarea eugeniei pentru
modernizarea și avansarea speciei umane, așa cum este scris în cele TREI CĂRȚI DE
BAZĂ: RELIGIA ETERNĂ A NATURII, BIBLIA OMULUI ALB și TRAIUL SĂNĂTOS.
13. De asemenea, suntem profund preocupați de mediul planetei noastre Pământ care acum
se deteriorează foarte rapid, care nu a devenit doar poluat rasial, dar a ajuns și puternic
contaminat cu cantități copleșitoare de deșeuri chimice, deșeuri nucleare, precum și alte
otrăvuri periculoase și toxice. De îndată ce rasa albă are din nou control asupra propriului
său destin, avem în plan inversarea acestui proces, curățarea planetei și refacerea naturii
curate, plăcute și viabile în care să trăiască rasa albă.
14. De asemenea, ne propunem să abordăm problema terenurilor agricole și a fertilității
solului, o problemă care este acum scăpată de sub control. Așa cum este prezentat în
BIBLIA OMULUI ALB (Crezul Creativ Nr.13, 14 și 15), ne-am propus să punem în
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funcțiune un program de restabilire a fertilității solului și de conservare a stabilității sale la
nivel mondial.
15. De asemenea, suntem preocupați de sănătatea fizică și mentală a oamenilor noștri. În
scopul de a consolida și de a actualiza bunăstarea fizică a tinerilor și a bătrânilor, ne
referim la promovarea unui stil de viață natural așa cum este expus în Biblia Omului Alb,
și mai departe amplificat în Traiul Sănătos. Componentele esențiale din acest program
sunt cuprinse în cele două cărți, în capitolul CELE PAISPREZECE PUNCTE DE BAZĂ
ALE TRAIULUI SĂNĂTOS.
16. Filozofia noastră de bază este scrisă sub titlul celor ȘAISPREZECE PORUNCI atât în
Religia Eternă a Naturii cât și în Biblia Omului Alb, și face parte din crezul nostru.
17. DECLARAȚIA noastră DE INDEPENDENȚĂ din partea TIRANIEI EVREIEȘTI este
prezentată în Biblia Omului Alb (Crezul Creativ Nr. 67).
18. Programul nostru pentru a depăși tirania și violența îndreptată împotriva rasei albe este
scris la pagina 401 în Biblia Omului Alb, și avem de gând să urmăm și să punem în aplicare
aceste măsuri, inclusiv articolele 7 și 8, în ordinea enumerată, atunci când timpul va veni
și vom fi obligați să facem acest lucru.
19. În Crezul Creativ Nr. 65, avem un crez suplimentar al Bisericii noastre să permită rasei
albe să se protejeze de un guvern ostil, sub titlul articolelor pentru Apărarea Rasei Albe.
Acest lucru, de asemenea, face parte din crezul și programul nostru.
20. Într-o lume ce se degenerează rapid, care este în prezent supraaglomerată și invadată de
o explozie de rase de culoare inferioare; o lume în care se consumă droguri și este deja
prea poluată cu substanțe chimice toxice și deșeuri nucleare; o lume care acum este
cufundată în anarhie, haos și terorism, este, totuși, scopul nostru final și continuu, să
construim în locul ei o LUME MAI ALBĂ ȘI MAI STRĂLUCITOARE pentru generațiile
viitoare.
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Cărticica Albă— 12
O declarație de independență din partea tiraniei evreiești
Un studiu pătrunzător atât a istoriei contemporane cât și a celei antice
a relevat în mod concludent următoarea situație:
1. Rasa evreiască prin alegere a purtat un război mortal, inexorabil împotriva noastră,
împotriva rasei albe, pentru a ne distruge.
2. Poporul evreu e coalizat în diverse conspirații rasiale, religioase și politice pentru a obține
controlul asupra tuturor banilor, asupra tuturor resurselor economice și financiare, a
întregii țări și teritoriului și bunurilor imobile ale lumii, pe scurt, bogăția totală.
3. Evreii și-au făcut ca obiectiv principal mixarea, uciderea, decimarea și de altfel distrugerea
rasei albe.
4. Evreii sunt determinați să înrobească toate rasele lumii, inclusiv descendenții mixați ai
rasei albe, mixt pe care intenționează să-l provoace.
5. În trecut, evreii au distrus cu succes și în mod succesiv strămoșii noștri albi, ca să numesc
câțiva: egiptenii albi; greci extrem de creativi și înzestrați din istoria clasică; romani măreți
și nobili din cele mai vechi timpuri.
6. Acum, conspirația evreiască deține, monopolizează și/sau controlează cea mai mare
parte a industriei albilor, a finanțelor, facilităților educaționale, mass-media, rețelele de
televiziune, guvern, religie și monopolizează toate sau aproape toate instrumentele de
control al gândirii.
7. Rasa albă este acum un popor ocupat și înrobit sub călcâiul crud al tiraniei evreiești.
Acum, prin urmare, noi, cei ai BISERICII GLOBALE A CREATORULUI, în numele tuturor
Camarazilor noștri albi din întreaga lume, proclamăm acest lucru ca fiind propria noastră
Declarația de Independență.
Prin urmare este datoria noastră sacră și obligația noastră solemnă, nu numai pentru noi,
ci și pentru strămoșii nobili care ne-au creat și pentru urmașii noștri prețioși care ne vor
urma, să producem o situație mondială în care suntem hotărâți să:
1. Aruncăm strânsoarea tiraniei și a controlului evreiesc.
2. Smulgem controlul destinului omului alb din mâinile evreilor și să-l punem în mâinile
loiale și capabile ale propriilor noștri oameni.
3. Să luptăm veșnic pentru supraviețuirea, extinderea și progresul rasei albe.
4. Să ne micșorăm dușmanii și, anume, pe evrei și pe celelalte rase de culoare și să ne
extindem teritoriul, puterea și numărul propriilor noștri camarazi albi.
5. Să facem imposibil pentru evrei și pentru alte rase de culoare să amenințe vreodată
existența și bunăstarea rasei albe.
Declarației noastră de Independență ne legăm pentru totdeauna viața, onoarea sacră și
zelul nostru religios.
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Cărticica Albă— 13
Creativitatea Unică— Nu este o reeditare a filosofiei naziste
Noi Creatorii credem că Adolf Hitler a fost un pionier care a făcut o descoperire
extraordinară pentru rasa albă dar, din păcate, el nu a rupt spatele monstrului evreiesc.
Dimpotrivă, evreii au ieșit învingători din cenușa Germaniei învinse. Când al doilea război
mondial s-a încheiat, evreii au fost de zece ori mai puternici decât înainte de începerea acelui
holocaust. Acum, patruzeci de ani mai târziu, ei au consolidat în continuare acea putere și șiau întins strânsoarea mortală peste lume și peste rasa albă. Depinde de noi, generația
prezentă de albi, să distrugem acea cetate evreiască. Nimeni altcineva nu o va face pentru
noi.
Noi Creatorii am învățat mult din experiența nazistă și din greșeala făcută atunci când am
avut de-a face cu monstrul evreiesc. Național socialismul a fost prima descoperire puternică
pentru rasa albă, dar nu a fost răspunsul total. ÎN CREATIVITATE, RASA ALBĂ ARE ÎN
SFÂRȘIT RĂSPUNSUL TOTAL LA PROBLEMELE DE SUPRAVIEȚUIRE, EXTINDERE ȘI
AVANSARE A RASEI ALBE! Noi Creatorii am venit cu o abordare complet diferită și am folosit
aceleași arme pe care le-au folosit evreii cu succes de mai bine de 3.500 de ani și, anume,
PUTEREA RELIGIEI.
1. Există cel puțin opt diferențe fundamentale între mișcarea Creativității și mișcarea nazistă,
care au fost subliniate în Expandarea Creativității (p.56-57) și Construirea unei Lumi mai
Strălucitoare și mai Albe (p.50-51)
2. Întrucât preocuparea lui Hitler și a mișcării naziste a fost de a salva Germania de dușmanii
care o înconjurau, scopul copleșitor al Bisericii Creatorului este de a salva rasa albă și de
a asigura supraviețuirea, extinderea și progresul ei la nivel mondial. Noi nu predicăm
naționalismul, ci Rasismul.
3. Hitler însuși a afirmat că mișcarea nazistă a fost o mișcare politică exclusiv pentru
germani, și nu pentru export. CREATIVITATEA este, în schimb, o MIȘCARE
RELIGIOASĂ concepută pentru proporții globale, pentru a cuprinde toate popoarele albe
ale planetei Pământ.
4. Întrucât Hitler nu a abordat problema creștinismului evreiesc ci, în fapt, chiar s-a identificat
ușor cu acesta uneori, noi în schimb ne confruntăm direct cu creștinismul, expunându-i
natura sa perfidă și înșelătoare și originile sale evreiești.
5. Hitler ne-a lăsat o moștenire apăsătoare, care încă persistă în mintea multora dintre
admiratorii săi și anume că problema evreiască trebuie rezolvată ca o problemă politică.
Noi Creatorii spunem: nu așa, asta e o problemă religioasă care poate fi rezolvată numai
prin înlocuirea creștinismului evreiesc cu o religie rasială puternică pentru rasa albă. În
singura, adevărata și revoluționara religie albă— CREATIVITATEA— avem o astfel de
soluție.
6. Întrucât mișcarea nazistă a adoptat o poziție dură și ostilă față de mulți vecini ai ei—
francezi, polonezi, cehi etc., CREATIVITATEA pe de altă parte caută să îmbrățișeze și să
unească toate popoarele albe ale lumii în spiritul loialității și a solidarității.
7. Întrucât Hitler a format o alianță militară cu una dintre cele mai puternice rase de culoare,
și anume japonezii, pentru a ajuta la uciderea oamenilor albi, pentru noi Creatorii, asta e
trădare pură și nu trebuie să se întâmple din nou. O regulă principală a Bisericii Creatorului
este: absolut niciodată rasa albă să nu se mai angajeze într-un război sinucigaș împotriva
propriilor săi oameni, ci în schimb să se concentreze pe puterea și ostilitatea sa împotriva
inamicilor ei— evrei, negri și rase de culoare.
8. „Mythos-ul” nostru este scena americană a strămoșilor noștri pionieri, Manifestarea
Destinului și Câștigarea Occidentului, pe care le considerăm ca reprezentând cel mai bun
capitol din istoria întregii rase albe. La polul opus, tradiția nazistă a fost strict naționalistă
în orientare, cu accent exclusiv pe limba și istoria germană.
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9. Noi evităm abordarea de tip „cult al personalității” a problemei copleșitoare cu care ne
confruntăm și ne bazăm în schimb pe logica și bunul simț, pe experiența istoriei și pe
Legile Eterne ale Naturii ca bază largă și solidă pe care putem să ne construim mișcarea
religioasă puternică pentru supraviețuirea, extinderea și avansarea rasei albe.

*****






Nu trebuie să cădem în capcana de a relua problema la nesfârșit. În schimb, noi trebuie
să ne direcționăm energiile constructiv în vederea rezolvării problemei prin construirea
unei mișcări albe masive. CREATIVITATEA este soluția.
Nu va exista niciodată un moment mai bun decât acesta pentru ne duce la bun sfârșit
acțiunea împreună. Nu vom primi o a doua șansă.
Dacă rasa albă nu merită să fie salvată, atunci ce merită?
Munca Bisericii Creatorului este de a restabili instinctele naturale pe care Natura le-a
dat rasei albe.
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Cărticica Albă— 14
Lecțiile de la cucerirea Occidentului
Acum o sută de ani, pe 29 decembrie 1890, la bătălia de la Wounded Knee Creek din
Dakota de Sud, în cele din urmă rasa albă a biruit în mod absolut în America. Haideți să cinstim
și să sărbătorim în fiecare an această zi glorioasă— ZIUA ÎN CARE AMERICA ALBĂ A
TRIUMFAT— și haideți să învățăm și să ne amintim aceste lecții importante din istoria noastră:
1. Cea mai evidentă și importantă lecție pe care noi trebuie să o învățăm este că America,
ca orice altă țară, imperiu sau civilizație, a fost construită prin cuceriri. Adică prin
puterea armelor, prin vărsarea de sânge, prin cucerirea inamicului; în felul acesta omul
alb din America a luat cu forța pământul de la indieni și de la mexicani și și-a câștigat
independența față de Marea Britanie.
2. Noi loialiștii— Creatorii, privim războaiele împotriva indienilor și a mexicanilor ca pe o
importanță mult mai mare decât războiul Revoluției Americane împotriva Angliei. La
urma urmei, Canada a prosperat la fel de bine, deși niciodată nu s-a separat în mod
oficial de Anglia. Populația sa mai mică se datorează exclusiv faptului că numai partea
sa sudică se află într-un climat primitor.
3. Dacă războaiele americane de îndepărtare a raselor de culoare și de colonizare a
teritoriilor cucerite cu albi au fost atât de productive în trecut și au reprezentat „modul
american” de a face lucrurile, de ce să arunci la gunoi o formulă care funcționează? De
ce să nu se aplice același program de succes pentru restul zonelor terestre ale lumii,
nu doar pentru SUA, ci pentru toată rasa albă? Noi loialiștii spunem că nu ne vom limita
doar la acest lucru, dar va trebui să-l facem dacă noi vrem să supraviețuim. Avem
inteligența, avem puterea și, drept Frumusețe a Naturii, avem tot dreptul dat de Natură
să facem acest lucru. Religia noastră— CREATIVITATEA— nu ne furnizează doar
dreptul moral de a face asta, ci și obligația morală de a întreprinde acest lucru.
4. Pentru acele inimi albe sângerânde care se urăsc pe sine însele (ale căror minți au fost
poluate și pervertite de propaganda evreiască), vom pune la bătaie următoarea
provocare: Dacă într-adevăr crezi că omul alb a greșit în cucerirea Americii, dacă nu
crezi în modul american de a face lucrurile, de ce nu dai un exemplu pentru
demonstrarea convingerilor tale prin fapte? Dă-ți proprietatea înapoi la un mexican sau
un indian, renunță la cetățenia americană, târăște-te într-o groapă și mori. Asta e linia
de jos a concluziilor tale idioate, indiferent că realizezi sau nu acest lucru.
5. Noi loialiștii— Creatorii, luăm o poziție contrară. Luăm o poziție în care atât Natura cât
și istoria ne-au învățat încă din cele mai vechi timpuri, și anume: terenul și rasa sunt
totul. Terenul este esențial pentru viață și pentru conservarea rasei noastre.
Supraviețuirea, extinderea și progresul rasei noastre este obiectivul cel mai important
din existența noastră. Noi cei care suntem loiali din punct de vedere rasial— Creatorii,
nu credem doar în extinderea teritoriului american, așa cum au făcut strămoșii noștri
glorioși în secolul al XIX-lea, ci în urmarea aceluiași „mod american” de extindere a
zonei de viață a rasei albe peste tot în lume, până ce rasa albă populează fiecare milă
pătrată primitoare de pe fața Pământului. RAHOWA! ACEASTĂ PLANETĂ E TOATĂ
A NOASTRĂ!







*****
Noi credem că realitatea este de o mie de ori mai semnificativă decât fantezia.
Drumul spre salvarea albilor: dedicarea, propaganda, organizarea, conducerea.
Scopul nostru minim este de a-i lua pe evrei de pe spatele nostru și de a le smulge
controlul asupra destinului omului alb, punându-l înapoi în propriile noastre mâini
capabile. De aici încolo, cerul reprezintă limita.
Creștinismul este o bruiere evreiască a minții, care a zăpăcit rasa albă mai bine de
1800 de ani. Alătură-te Religiei Omului Alb. Devin-o un Creator.
Ești un activist cu normă întreagă sau un amator cu jumătate de normă?
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Cărticica Albă— 15
Suntem mândri să fim loialiști albi
Noi Creatorii luăm această atitudine: Da, suntem mândri sa fim rasiști. Da, suntem
prejudiciați în favoarea rasei albe în orice moment, în toate lucrurile. Numai noi numim asta
loialitate rasială și oricine care nu este loial rasei albe îi vom desemna ca trădători demni de
dispreț pentru propria lor rasă. (BOA: 25)
1. Natura decretează că fiecare specie se uită în mod exclusiv după ea însăși și se
protejează de dușmanii ei. Vom numi această filosofie „fiecare cu a-i săi” sau „Loialitate
Rasială,” făcându-se referire la oameni.
2. Noi nu trebuie să privim problemele din punctul de vedere al altcuiva, nu prin ochii năpârcii,
nu prin ochii evreului, nu prin ochii negrului sau prin ochii altor dușmani. Noi trebuie să
măsurăm totul din punctul nostru de vedere. Noi trebuie să luăm în considerare fiecare
problemă din punctul de vedere al omului alb și nu al altcuiva.
3. A treia concluzie o urmează în mod logic pe a doua și va fi piatra de temelie a gândirii
noastre religioase, și anume: Ceea ce este bun pentru rasa albă constituie cea mai înaltă
virtute, iar ceea ce este rău pentru rasa albă este păcatul suprem. Noi am decretat deja
acest lucru ca fiind Regula noastră de Aur. (BOA: 25-26)
*****




Noi niciodată nu trebuie să-i mai trădăm pe ai noștri. În timp ce vom continua să construim
filosofia religiei noastre pentru supraviețuirea rasei albe, nu ne vom uita din nou la lume
prin ochii năpârcii. Nu ne interesează punctul de vedere al năpârcii. Noi avem doar un
considerent: punctul de vedere al omului alb, interesul omului alb, bunăstarea omului alb.
Dacă se procedează altfel, aceasta este precum joaca de-a trădătorul pentru propria
noastră rasă și o insultă împotriva legilor naturii. (BOA: 26)
Omule alb, prima ta loialitate este rasa albă!
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Cărticica Albă— 16
CREATIVITATE: Muncă în echipă
În CREATIVITATE urmărim experiența pe care o dobândim prim istorie. Lupta veșnică este
prețul pentru supraviețuire. Câștigătorii acestor lupte sunt cei care organizează, care au un
plan de luptă, care practică munca în echipă. În CREATIVITATE, așa cum ne desfășurăm
crezul și programul, ne străduim să aprovizionăm rasa albă cu toate aceste elemente esențiale
și cu multe altele. (BOA: 32)
1. În Creativitate punem accentul pe simțul responsabilității și al datoriei, mai mult decât pe
filosofia libertină.
1. Favorizăm producătorul mai mult decât consumatorul.
2. Am învățat din experiența grea a istoriei că toate societățile libertine se sfârșesc în anarhie
și că anarhia este cea mai crudă și cea mai distructivă dintre toate tiraniile.
3. Noi credem în cel mai deplin exercițiu al libertății în contextul societății organizate și a
responsabilității față de acea societate.
4. Noi credem că indivizii cei mai liberi sunt cei din cadrul unui guvern alb organizat, liber de
controlul străin și liber de poluarea raselor străine.
5. Noi credem că istoria și experiența ne-au arătat că doar pe baza recunoașterii dușmanilor
noștri, distrugerea și/sau excluderea acestora și practicarea muncii în echipă se poate
construi un guvern stabil și de durată pentru progresul, prosperitatea și avansarea rasei
albe. (BOA: 32)
*****







CREATIVITATEA este o religie pentru supraviețuirea rasei albe.
Timpul se scurge. Timpul pentru acțiune este ACUM!
Evreul este maestrul perversiunii.
Când Creativitatea triumfă, rasa albă va fi protejată de evrei pentru totdeauna.
Oameni albi ai lumii, uniți-vă! Nu aveți nimic de pierdut, în afară de tirania evreiască.
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Cărticica Albă— 17
Pașii spre salvarea rasei albe
1. În primul rând, trebuie să ne întoarcem la elementele fundamentale ale Naturii, care este
inima religiei noastre— CREATIVITATEA.
2. Mai întâi trebuie să ne dăm seama că supraviețuirea propriei noastre rase— rasa albă—
înlocuiește toate celelalte obiective în importanță. Trebuie să ne uităm la toate problemele
prin ochii rasei albe și doar prin ochii rasei albe.
3. Trebuie să ne dăm seama că nu suntem aici pentru a-i ajuta pe alții, cu atât mai puțin pe
gunoaiele Pământului, ci ca să ne ajutăm pe noi.
4. Trebuie să ne dăm seama că numai prin lupte grele pe cont propriu putem supraviețui și
putem construi o rasă mai buna.
5. Trebuie să ne dăm seama că numai prin construirea unei rase mai bune putem construi o
lume mai bună. Cele două țeluri fuzionează împreună.
6. Trebuie să ne recunoaștem clar dușmanii noștri rasiali— evreii, negrii și cei de culoare —
și să-i tratăm ca atare.
7. Trebuie să ne dăm seama că astfel de cuvinte ca „ajutor,” „caritate,” „compasiune,”
„umanitarism,” „ajutorul acordat la nevoie,” etc., sunt lozinci evreiești proiectate pentru
a. a jefui omul alb,
b. a transfera negrilor, raselor de culoare și profitorilor averea câștigată de omul
alb prin sudoarea frunții sale și,
c. prin urmare, pentru a distruge rasa albă.
8. Trebuie să ne dăm seama că cea mai mare caritate din ziua de azi este promovată și
canalizată de către evrei, ajungând în beneficiul evreilor, a negrilor și a raselor de culoare.
9. Trebuie să realizăm că, caritatea neselectivă și fără discernământ nu este o virtute, ci o
greșeală care este extrem de distructivă pentru rasa albă.
10. Noi nu trebuie niciodată să participăm la orice caritate care i-ar ajuta pe dușmanii noștri.
11. Trebuie să ne îndreptăm ajutorul, caritatea și contribuțiile spre rasa albă pentru ca ea să
beneficieze și să fim atenți ca până și în cazul semenilor noștri, să nu-i ajutăm și să nu-i
sprijinim pe cei ce ar putea și ar trebui să se ajute singuri.
12. Trebuie să realizăm că, prin subvenționarea celor care sunt capabili să se ajute singuri,
noi îi încurajăm să devină profitori, astfel nu-i ajutăm ci le subminăm capacitatea lor de a
deveni independenți, membri folositori ai societății noastre albe.
13. Cel mai util tip de ajutorare e învățarea camarazilor noștri albi cum să se ajute pe ei înșiși
cel mai bine și cum să se descurce singuri. Acest lucru este valabil mai ales pentru urmașii
noștri.
14. Trebuie să realizăm că încurajarea paraziților în detrimentul grupului productiv se extinde
rapid, iar paraziții scapă de sub control și distrug producătorii. Acest lucru este, din păcate,
cursul pe care-l urmărim acum și care evident duce la colapsul rasei, economiei și a
civilizației.
15. Orientarea eforturilor noastre trebuie, prin urmare, să fie exact opusă: să încurajarăm și
să creștem baza de producție și să descurajăm, să micșorăm și să eliminăm elementele
incapabile, inutile și profitoare. Numai în felul acesta putem construi o rasă mai capabilă
și mai puternică, o lume mai bună pentru ziua de mâine. (BOA: 394-395)
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Cărticica Albă— 18
Prioritățile rasei albe
1. Prima noastră prioritate este supraviețuirea, extinderea și progresul rasei albe. Pentru a
atinge acest obiectiv nici un preț nu este prea scump și nici un sacrificiu nu este prea
mare, iar noi trebuie să utilizăm și vom utiliza toate mijloacele necesare pentru atingerea
acestui obiectiv primordial.
2. În scopul realizării supraviețuirii noastre, noi trebuie în primul rând să-i luăm pe evreii
paraziți de pe spatele poporului nostru, nu numai în America, ci în întreaga lume. Timp de
prea multe mii de ani, ei au fost avarii omenirii. DELENDA EST JUDAICA!
3. Pentru a ne putea organiza și a aduna puterea pentru a sparge dominația evreiască,
trebuie mai întâi să distrugem și să înlocuim creștinismul evreiesc, arma lor cea mai
puternică și mai subtilă, cu o religie sănătoasă de-a noastră.
4. Filosofia de bază a unei astfel de religii trebuie să fie: Ceea ce este bun pentru rasa albă
constituie cea mai înaltă virtute, iar ceea ce este rău pentru rasa albă este păcatul suprem.
Loialitatea rasială și munca în echipă trebuie să reprezinte fundamentele programului
nostru.
5. Rasa albă nu trebuie să se mai lase vreodată amăgită să lupte în războaie fratricide, în
care albii se omoară între ei. Dacă trebuie să mergem la război, să ne facem ai naibii de
siguri că îndreptăm astfel de războaie împotriva dușmanilor noștri reali— evrei, negri și
rasele de culoare.
6. Așa cum Natura își urmează cursul și rasele de culoare dispar treptat din cauza propriei
lor incompetențe și incapacități de a se hrăni; noi însă trebuie să ne extindem și să
colonizăm toate terenurile bune ale planetei Pământ.
7. Noi credem că planeta Pământ are o limită definită în ceea ce privește numărul de
persoane care se pot alimenta, adăposti și acomoda în mod confortabil. Noi credem că
acel număr se află în vecinătatea unui miliard de oameni. Odată ce noi suntem
responsabili de propriul nostru destin, ne putem stabiliza populația mondială la acel
număr, și prin practicarea eugeniei și actualizarea constantă a sănătății, inteligenței și
calității genetice a poporului nostru, vom construi astfel o viață mai sănătoasă, mai fericită
și mai prosperă pentru Frumsețea Naturii pentru tot timpul care va urma.
*****






A spune că succesul mișcării CREATIVITĂȚII va însemna nespus de mult pentru
nenumărați oameni, e o afirmație modestă. Fă-ți partea. Ajută la realizarea ei.
Nu va exista niciodată un moment mai bun decât acesta pentru a ne duce acțiunea la bun
sfârșit împreună. Nu vom primi o a doua șansă.
Noi dorim să începem să punem bazele de pe acum, pentru cei care îi vor școli pe viitorii
lideri ai rasei albe.
Numai un popor mai bund poate construi o lume mai bună. Fără o rasă albă
necontaminată, acest lucru este de neconceput.
Nu uitați alternativa: Este obsesia diabolică a organizației evreiești să pună capăt
nașterilor de bebeluși albi. Amintiți-vă că aceea este alternativa pentru CREATIVITATE.
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Cărticica Albă— 19
Programul pentru învingerea tiraniei și a violenței împotriva rasei albe
Programul nostru pentru învingerea tiraniei și a violenței împotriva noastră, trebuie să
purceadă în următoarea ordine, de la un caz extrem la următorul:
1. Nu este obiectivul nostru de a declara un război plin de violență împotriva evreilor, a
negrilor și a raselor de culoare. Ne vom afirma fără violență, dar vom fi de neclintit în
urmărirea noastră de a ne practica liber religia așa cum este garantat de Primul
Amendament al Constituție. Vom cere, ca și toți ceilalți, dreptul la întrunire pașnică, așa
cum este garantat de Constituție, precum și dreptul la organizare.
2. După cum ne vom organiza bisericile, vom distribui RELIGIA ETERNĂ A NATURII ȘI
BIBLIA OMULUI ALB, până când am pus câte un exemplar în mâinile majorității
camarazilor noștri. Ne vom asigura că fiecare bărbat, femeie și copil alb înțelege
conspirația evreiască care se află acum asupra noastră.
3. Pe măsură ce rasa albă devine unită, informată și stârnită, vom boicota fiecare evreu și
fiecare aspect al influenței evreiești în societatea noastră. Asta include boicotarea evreilor
în afaceri, în profesiile lor, în activitățile lor politice, în educație, în religie, în mass-media,
teatru, etc. Nu doar că îi vom boicota, ci îi vom și expune, îi vom arăta cu degetul și vom
duce un război de propagandă împotriva lor, așa cum fac ei în prezent împotriva rasei
albe. Acest lucru se poate face în mod legal și foarte eficient odată ce ne organizăm
structura noastră religioasă.
4. Noi, prin urmare, intenționăm să-i scoatem afară din societatea noastră pe toate nivelele
de influență și de putere, la fel cum a făcut Hitler în Germania. Îi vom lăsa pașnic să
„putrezească de la sine” sau îi vom lăsa să migreze în pace spre Israel, unde arabii pot
lupta cu ei. În nici un caz nu-i vom mai subvenționa, nu vom mai face afaceri cu ei și nu le
vom mai permite camarazilor noștri albi să fie folosiți ca victime care promovează
bunăstarea acestor paraziți pe spatele nostru.
5. După ce i-am dat afară dintr-o funcție politică, vom urmări acest lucru cu măsuri legale
pentru a exclude pentru totdeauna evreii din pozițiile de putere sau de influență din guvern,
educație, propagandă, arte și teatru sau din orice altă influență semnificativă în societatea
noastră, așa cum Hitler a făcut în Germania și așa cum a făcut Imperiul Bizantin cu mai
mult de o mie de ani mai înainte și așa cum a făcut statul bandit Israel cu toate persoanele
care nu erau evrei de sânge.
6. Între timp, în timp ce suntem încă în procesul de redobândire a controlului asupra
propriului nostru destin, în nici un caz nu ne vom preda vreodată oricare dintre arme, sub
nici un pretext, viclenie sau formă a legii de orice fel. Niciodată, niciodată, niciodată, nici
măcar o armă. Al doilea amendament ne dă dreptul constituțional de a ne păstra armele,
iar noi ne vom exercitarea acest drept cu orice preț.
7. Până în prezent, totul este legal. Noi nu am cerut nimic mai mult decât drepturile noastre
constituționale, la fel ca orice alt cetățean. Sperăm că vom avea nevoie să mergem mai
departe. Acum am ajuns la punctul crucial al poziției noastre: Dacă guvernul evreiesc
folosește forța pentru ne a încălca drepturile constituționale de a ne practica în mod liber
religia și de a ne aduna în mod pașnic; de a ne organiza în mod pașnic; de a distribui
BIBLIA OMULUI ALB; de a utiliza mail-uri și orice alte prerogative pentru promovarea și
extinderea organizației noastre religioase legale și practicarea deplină a religiei noastre,
atunci avem tot dreptul de a-i declara criminali care violează deschis Constituția și cea
mai înaltă lege a țării. Ei sunt apoi criminali pe față și putem apoi să îi tratăm ca pe niște
câini criminali ce sunt și să luăm legea în propriile noastre mâini. Acesta este cel mai
evident și logic lucru de făcut. Noi trebuie apoi să înfruntăm forța cu forță și să existe un
război deschis. Apoi acesta va însemna un sezon de vânătoare împotriva tuturor evreilor.
8. Dacă evreii folosesc asasinarea împotriva membrilor noștri sau liderilor noștri, atunci rasa
albă trebuie să înfrunte focul cu foc și răzbunarea va fi răspunsul nostru. Pentru fiecare
membru al nostru pe care ei îl vor ucide, noi vom lua dintre ai lor de zece ori mai multe
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persoane, începând cu rabinii. Atunci când legea și convingerea nu ne mai protejează
drepturile de supraviețuire atunci noi trebuie— așa cum noi ca oameni liberi, curajoși și
inteligenți am făcut de-a lungul timpului— să ne întoarcem împotriva călăilor noștri, cu o
răzbunare furioasă și să-i distrugem până la ultimul om. Acesta este lucrul de care evreii
se tem— violența directă împotriva rasei lor și asta pe bună dreptate. Cu numărul nostru
superior și cu calitățile noastre de luptă, evreii vor fi șterși de noi fără milă, dacă ne încalcă
drepturile noastre constituționale și aplică violența împotriva noastră. (BOA: 401- 403)
*****




Nu fi un spectator pasiv. Devin-o un activist luptător în Revoluția Albă.
Ideologia fără acțiune este sterilă.
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Cărticica Albă— 20
Fiecare Creator, un Preot:
Avantajele devenirii unui preot decretat al Bisericii Globale a Creatorului
Acum că avem planul desenat, cadrul și bazele puse pentru religia rasială albă a viitorului
aflat în construcție, este responsabilitatea noastră să ne punem cât mai repede posibil mușchi
pe oase. Încercăm să facem acest lucru și mijloacele cu care îl facem sunt oamenii— activiști
albi mai buni și mai agresivi. Avem nevoie să ne utilizăm resursele la maximum și să profităm
de toate mijloacele aflate la dispoziția noastră. (EC: 196)
Așa cum am arătat de câteva ori, religia este, fără îndoială, cel mai puternic motivator și
energizant pentru influențarea elementelor umane de-a lungul istoriei. Combină asta cu o
fervoare rasială așa cum evreii si musulmanii au făcut și vei avea o combinație care este
nespus de puternică. În CREATIVITATE avem în sfârșit o astfel de combinație pentru rasa
albă. (EC: 196)
RELIGIA, asemenea focului, este o forță puternică dar, la fel ca și focul, aceasta poate fi
atât constructivă cât și distructivă, în funcție de modul în care este utilizată, dar și de către cine
și pe cine. Așa cum am arătat de nenumărate ori, evreii au inventat crești-NEBUNIA pentru
noi, ne-au mânjit cu ea și au folosit-o ca pe o unealtă puternică împotriva noastră și pentru
propria noastră distrugere. Cu toate acestea, acum că CREATIVITATEA a apărut în scenă,
mai întâi putem avea o viziune istorică îndelungată a acestei întregi anarhii religioase datorită
cărei rasa albă a suferit și, mai apoi, putem profita de învățămintele care ne-a învățat. Noi
putem și ar trebui să învățăm din experiență. Putem și trebuie să învățăm mai ales din
experiența dezastruoasă, cum ar fi coșmarul mixării la care rasa albă este supusă chiar acum.
Noi putem învaţă aceleași metode, tehnici și proceduri pe care dușmanii noștri le folosesc și
pe care să le punem să lucreze pentru propriile noastre interese. Acum că noi CREATORII nu
mai suntem interesați de a salva (gunoiul) omenirii ci, în schimb, ne uităm la fiecare problemă
prin perspectiva propriei noastre Reguli de Aur („Care este cel mai bun lucru pentru rasa
albă?"), noi, de asemenea, putem face multe lucruri puternice cu ajutorul religiei, mai exact cu
propria noastră religie. (EC: 196)
Acest scurt tratat este conceput cu scopul de a sublinia doar o singură fază limitată a
atotcuprinzătorului nostru program, iar aceea se referă la utilizarea pe deplin a prestigiului și a
influenței extraordinare pe care titlurile religioase le dețin în cultura și în societatea noastră.
Evreii s-au lăudat din nou și din nou că practic fiecare problemă nouă (cum ar fi integrarea și
mixarea) cu care doresc să mânjească rasa albă și pe care au promovat-o în primul rând prin
miniștrii (omului alb) și biserici, ca pe o problemă morală. De ce? Pentru că există un „respect”
inerent pentru „preot.” Ei nu folosesc acest truc doar cu „preoții” albi, ci de asemenea îl folosesc
în special prin intermediul „preoților” negri care, deși au iești de curând din junglă, sunt
transformați aproape instantaneu într-o divinitate punându-și colarul și decorându-se cu
mantaua religioasă a „preoțimii.” (EC:197)
Când au ales un pretins comunist, pupincurist și hoț de mașini cu numele de Martin Luther
Koon pentru a conduce mișcarea „drepturilor civile” din anii șaizeci, ei s-au asigurat că el a
avut titlul de „preot.” Ei au făcut același lucru cu succesorul său, „preotul” Abernathy, cu toate
că oricine care se uită cu atenție la acel chip întunecat și sinistru poate vedea cu claritate pe
el o ură criminală mult mai răutăcioasă pentru rasa albă decât orice așa-zisă iubire și caritate
”creștină. Același lucru este valabil și pentru „preotul” Jesse Jackson și pentru alți „preoți”
negri, a căror engleză de junglă cu greu poate fi înțeleasă. (EC: 197)
Ei bine, doi pot juca acel joc. Acum avem o religie de-a noastră, religia omului alb, fondată
pentru supraviețuirea rasei albe, în beneficiul omului alb. Se numește CREATIVITATEA. Din
moment ce religia este ca focul, să ne asigurăm că o utilizăm pe a noastră pentru a arde fațada
perfidă care este folosită împotriva noastră, și să ne alimentăm motoarele pentru a-i forța pe
evrei și pe alte rase de culoare să plece din cultura noastră. (EC: 197)
În CREATIVITATE avem o religie legitimă și puternică, care se bucură de tot dreptul,
privilegiul și protecția trecută în garanțiile civile și religioase din primului amendament al
Constituției SUA. Noi CREATORII NU ÎNTREBĂM instituția evreiască dacă și noi putem
exercita aceste drepturi asemenea evreilor sau a negrilor. Noi nu stăm acolo, cu pălăria în
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mână, cerșind. NOI REVENDICĂM acele drepturi fără discuții și va fi vai și amar de orice
evreu, negru sau altă rasă trădătoare care ne va sta în cale și ne va nega drepturile și protecția
egală, în conformitate cu legea țării. (EC: 197)
Așa că să mergem mai departe și să ne exersăm mușchii și drepturile garantate prin
Constituție. Haideți să avem preoți decretați care să ne conducă cauza nobilă și sacră. (EC:
197-198)
Acest lucru nu este deloc nou în mișcarea noastră. Noi am decretat preoți ai BISERICII
GLOBALE A CREATORULUI mai bine de zece ani, prezentând membrii calificați cu certificate
preoțești. Mormonii de-a lungul istoriei lor au instituit practicarea obligării fiecărui membru de
a deveni un misionar laic. Ceea ce acum vrem să facem este să ne intensificăm campania și
fiecare membru serios al BISERICII GLOBALE A CREATORULUI să aplice pentru un certificat
preoțesc și dacă se califică, să-l și primească și să devină un preot decretat. (EC: 198)
Care sunt avantajele pentru înfăptuirea acestui lucru? Ei bine, există multe și vreau să le
recapitulăm pe scurt aici:
1. Prestigiul și recunoașterea care vin la pachet cu acest titlu reprezintă cel mai valoros
beneficiu care a fost atât de mult timp recunoscut de către creștini, evrei și negri. Noi, de
asemenea, îl putem valorifica pentru noi înșine.
2. Protecția juridică în conformitate cu primul amendament este mult mai generalizată pentru
un grup, organizație sau orice altceva cu tentă religioasă, decât, spre exemplu, pentru un
grup politic (cum sunt naziștii) sau pentru o fraternitate sau o „organizație caritabilă”
(întotdeauna suspectată de fraudă), o organizație civică sau de orice altă natură. Întrucât
mass-media sau orice politician corupt va lovi cu nerăbdare un nazist ca pe un câine, ei
vor trata în mod diferit orice „preot,” care conduce o organizație religioasă. De ce? Fiindcă
dacă o atacă în cele din urmă va deschide aceleași acuzații împotriva tuturor celorlalte
organizații „religioase” și ar putea atrage asupra lor mânia „instituțiilor” religioase.
3. Asta pune baza revendicării legitime a imunității în fața evreilor tiranici și lacomi colectori
de taxe. Nu este nici o garanție, dar asta e o afirmație puternică pe care o putem și trebuie
să o apărăm. Dacă sinagogile evreiești obțin scutiri de taxe, de ce să nu obținem și noi?
Dacă unitățile „religioase” ale negrilor obțin scutiri de taxe, de ce să nu obținem și noi?
Dacă Biserica Catolică, care are sediul într-o țară străină, e scutită de taxe, de ce să nu
fim și noi? Răspunsul este: nu avem niciun motiv pe lume pentru care să nu ne cerem și
să ne apărăm drepturile religioase și civile garantate de primul amendament (de
asemenea, al XlV-a clauză— „protecției egale în fața legii”).
4. Din moment ce majoritatea grupurilor religioase din această țară (și din întreaga lume) se
bazează pe cea mai transparentă farsă (escrocheria cu doamne-doamne) și cu toate
acestea li se acordă multă putere politică și morală, instituția evreiască (de exemplu,
guvernul) este cea mai temătoare când vine vorba de dezbaterea problemei în instanțele
de judecată, deoarece aceasta nu numai că poate, dar va și scoate în evidență atât de
multe defecte, escrocherii, farse și contradicții evidente, încât le-ar putea dărâma întregul
castel cu cărți. Noi CREATORII trebuie să realizăm că acesta este atuul nostru— noi
suntem, probabil, singura religie legitimă pe scena mondială a cărei credințe și filosofie se
bazează pe adevăr și realitate. Toate celelalte, fie creștinismul, iudaismul, mormonismul
sau islamul, se bazează în totalitate pe o colecție de hocus-pocus. Baza lor este construită
pe niște rămășițe de superstiții exagerate, pe mituri din auzite și pe minciuni, care nu vor
rămâne în picioare când vor fi puse față-n față cu adevărul. Ei nu pot nici măcar să-și
susțină sau să-și justifice cererile și escrocheriile supranaturale. Religia noastră se
bazează pe fapte, pe legile eterne ale naturii, PE REALITATE, pe adevăr. Nu o poți
învinge— dar cu toate acestea, atunci când suntem obligați, noi trebuie să o apărăm cu
orice preț. (EC: 198-199)
Ei bine, acum realizăm avantajele unei mișcări religioase, în special a noastră. Ne dăm
seama de avantajele de a fi un preot desemnat al Bisericii și de a avea un titlul de preot. Atunci,
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de ce să nu utilizăm acest avantaj pentru fiecare membru bun, integru al BISERICII GLOBALE
A CREATORULUI? (EC: 199)
Chiar așa, de ce nu? De ce să nu devii tu un preot decretat al BISERICII GLOBALE A
CREATORULUI? De ce să nu-ți utilizezi în mod optim talentele pentru promovarea obiectivului
nostru sacru— supraviețuirea, extinderea și progresul rasei albe? (EC: 199)
Deci, cum devii un preot decretat al Bisericii noastre? Iată care sunt pașii:
1. În primul rând, devin-o un membru al Bisericii noastre. Dacă nu ești acum un membru,
poți deveni unul printr-o scrisoare și prin donarea a 35$ Bisericii. În schimb, vei primi un
certificat de membru și un abonament de 12 luni la revista noastră The Struggle.
2. Apoi, după ce ne-ai studiat în detaliu crezul și programul așa cum este prezentat în cele
trei cărți sacre ale noastre, scrie-ne pentru un formular de cerere pentru a deveni un
decretat.
3. La depunerea cererii, împreună cu un pașaport și o fotografie de a ta, acreditările tale vor
fi apoi analizate.
4. Dacă te consideri a fi un bărbat alb legitim sau o femeie albă legitimă cu vârsta peste 16
ani și ne-ai convins că ești dedicat cauzei nobile a rasei albe, ți se va acorda un certificat
de preot, cu toate următoarele acreditări pentru a deveni un lider de inspirație în zona ta.
Acest lucru va avea avantajul suplimentar de ați oferi prestigiul și acreditările necesare
pentru a forma un grup bisericesc propriu așa cum este expus în recomandările noastre.
De ce să nu te folosești de aceste avantaje? Acționează acum! (EC: 199-200)
*****




Esența istoriei este înălțarea și prăbușirea raselor.
Rasa a fost factorul de control în istorie.
Evreii, fiind cei mai zgomotoși în denunțarea rasismului, sunt cei mai fanatici rasiști.
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Expresii subliminale și cuvinte instigatoare


































Dragii mei camarazi albi! Vă rog să ascultați cu atenție. Rasa albă este acum într-un punct
crucial FĂRĂ DE ÎNTOARCERE. Se îndreaptă spre un dezastru TOTAL— dispariție
totală. Dacă nu vom acționa într-un mod semnificativ și drastic, prețioasa rasă albă va
dispărea pentru totdeauna. Ajută la creșterea MIȘCĂRII unice a CREATIVITĂȚII într-un
berbec puternic care să ne distrugă inamicul, adică rețeaua evreiască, pentru totdeauna.
Nu este nimic secret legat de programul BISERICII GLOBALE A CREATORULUI. Ne
referim la supraviețuirea rasei albe cu orice preț. Oricine care este împotriva supraviețuirii
rasei albe este inamicul nostru declarat, fără nici un echivoc.
Dragă camarade: Când întâlnești CREATIVITATEA pentru prima dată în viața ta, îți este
prezentată de o CAUZĂ prin căreia îți poți dedica în cele din urmă loialitatea și
angajamentul total.
Fă ceva semnificativ pentru rasa albă: devin-o parte din clerul decretat al BISERICII
GLOBALE A CREATORULUI și începe un grup BGAC în zona ta.
Creștinismul a fost inventat de evrei ca o unealtă cu care să distrugă rasa albă.
Creștinismul violează mințile oamenilor inteligenți.
A ceda în fața creștinismului înseamnă a te deda unei lașe evadări din realitate.
Creștinismul este împotriva naturii și împotriva frumuseții naturii.
După apariția creștinismului, rasa albă s-a târât prin noroiul Evului Mediu timp de 1000 de
ani.
Creștinismul a înrobit, subjugat și încătușat intelectul victimelor sale.
Filosofia-ideologia-religia BISERICI GLOBALE A CREATORULUI este în armonie cu
Legile Naturii.
O religie ar trebui să ajute la păstrarea, promovarea și avansarea rasei care o
îmbrățișează.
Biserica și statul ar trebui să fie unite în religia omului alb.
Loialitatea globală albă și solidaritatea trebuie să fie obiectivele noastre constante.
Rasa este totul. Pentru a supraviețui și a prospera, rasa albă trebuie să înfrunte cei cinci
dușmani principali ai ei: iudaismul, creștinismul, comunismul, liberalismul și naționalismul.
Gândește-te la tine ca la un verigă de aur din lanțul nesfârșit al rasei tale.
Cea mai mare sarcină a noastră este de a aduce Omul Alb înapoi în simțurile sale.
Natura însăși a creat oamenii inegali și rasele inegale.
Rasa albă este rasa stăpână.
Poți lua negrul din junglă, dar nu poți lua jungla din negru.
„Lumea de dincolo” a creștinilor este la fel de ireală ca o halucinație cu LSD.
Evreii au inventat cea mai hidoasă idee venită dintr-o minte depravată— iadul.
Instinctele sunt mai mult decât o amintire ereditară din experiența strămoșilor noștri—
acestea sunt și drumul spre supraviețuirea speciei.
Evreii sunt rădăcina tuturor relelor.
Ura este o emoție la fel de constructivă ca și dragostea, iar ura și dragostea merg mân în
mână.
Privarea omului alb de ură este aidoma cu smulgerea ghearelor și a dinților unui tigru.
Ura intensă îndreptată împotriva evreului este începutul eliberării omului alb.
Rasa albă fie îl va învinge pe evreu, fie va înceta să mai existe.
Supraviețuirea rasei albe este preocuparea noastră cea mai importantă.
Întoarce banii înapoi la rasa ta. Este cea mai bună investiție pe care o poți face pentru
propriul tău viitor și pentru viitorul copiilor tăi.
Noi Creatorii intenționăm să revendicăm planeta pentru frumusețea naturii— rasa albă.
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RAHOWA: războiul sfânt al omului alb este răspunsul nostru la războiul evreiesc de
exterminare împotriva rasei albe.
Motivul pentru care rasa albă a fost o pradă ușoară este pentru că un segment major al
rasei albe își promovează propria distrugere, iar forța morală copleșitoare din spatele ei a
fost nimeni alta decât însăși crești-NEBUNIA evreiască.
Actualul guvern SUA este un guvern ocupat de evrei (GOE): inamicul nostru # 1.
Dacă vrem vreodată să restabilim planeta Pământ la frumusețea sa originală, curată și
fertilă, există doar o singură cale— RAHOWA! Război rasial total, VICTORIA ALBĂ totală!
Următoarea frază trebuie să o fie inclusă în convingerile noastre religioase: este mai bine
să murim luptând pentru rasa noastră, pentru rasa albă, decât să ne predăm rasa
dușmanilor noștri; este mult mai bine să mori ca un erou, decât să trăiești ca un laș și
sclav.
Trebuie să realizăm că Natura nu a intenționat niciodată ca cineva să trăiască veșnic, iar
din moment ce noi trebuie să murim, cea mai mare onoare și cea mai mare dăruire pe
care o putem da poporului nostru, rasei noastre, este de a lupta pentru a o conserva cu
orice preț sau murim încercând să facem asta.
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Misiunea Soldaților și Comandorilor BGAC (ai Bisericii Globale a Creatorului) ai Rasei
Albe: Securitatea și auto-apărarea Bisericii
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.

Misiunea principală a Soldaților și a Comandorilor BGAC ai Rasei Albe, în mod
colectiv cunoscuți sub numele de Legiunea de Securitate BGAC, este de a oferi
servicii de securitate pentru membrii BGAC și pentru proprietate.
Misiunea secundară a Soldaților și Comandorilor BGAC, în mod colectiv cunoscuți
sub numele de Legiunea de Securitate BGAC, este de a-i pregăti pe membrii BGAC
pentru auto-apărare activă și eficientă.
În scopul de a-și îndeplini misiunea de securitate și de auto-apărare a Soldaților și a
Comandorilor BGAC, trebuie:
a. să se organizeze în grupuri primare, strâns-unite și mici (cu minim doi, maxim
zece și, optim, cu cinci membri), în conformitate cu structura piramidală a
grupului primar prezentată în cartea Loialitatea Rasială #55.
b. să se auto-educe în auto-apărare legală și să-și amintească întotdeauna aceste
principii:
1. Să nu aibă încredere în poliție, FBI sau orice alți agenți ai GOE. Ei sunt
funcționari controlați de dușmanii noștri.
2. Niciodată să nu le permiteți să intre fără mandat și să solicitați întotdeauna
să vedeți mandatul.
3. Dacă sunteți reținuți fără voie întrebați dacă sunteți arestați și din ce motiv
4. Dacă sunteți în arest, refuzați să răspundeți la orice întrebări și cereți un
avocat. Cu toate acestea, niciodată să nu aveți încredere într-un avocat,
mai ales dacă el vă sfătuiește să rupeți oricare dintre aceste zece principii
de bază de auto-apărare legală.
5. Când sunteți interogați de GOE, tăcerea e apărarea voastră cea mai bună.
6. Fiți tăcuți, suprimați-vă nevoia de a spune „versiunea voastră a poveștii.”
7. Niciodată nu pledați vinovați, nu renunțați la niciunul din drepturile voastre.
8. Nu faceți compromisuri cu GOE.
9. Niciodată nu vă trădați camarazii BISERICII GLOBALE A CREATORULUI.
10. Nu uitați: nimic măreț nu este câștigat fără sacrificii mari. Persecuția și
suferința sunt obstacole inevitabile în calea noastră spre victorie. Noi
trebuie să le depășim prin dedicare și perseverență. Lăsați marea viziune
a unei lumi mai strălucitoare și mai albe să vă inspire și să vă conducă prin
toate încercările, suferințele și privațiunile.
c. Să se auto-educe singuri în aptitudini fizice, arte marțiale, tehnicile de prim ajutor
și arme de auto-apărare. Să dețină în mod legal cel puțin un pistol și să devină
competenți cu el prin practicarea frecventă a tragerii la țintă.
Toate acțiunile prezente a Soldaților și Comandorilor BGAC trebuie să fie în limitele
„auto-apărării rezonabile” și în cadrul legii. Niciodată nu recurgeți la mijloace sau
metode ilegale! Orice persoană care susține acțiuni în afara limitelor de „autoapărare rezonabilă,” cât și în afara legii poate fi considerată a fi un agent provocator
și își poate atrage expulzarea din organizație.
Numai un membru purtător de card al BGAC poate fi un Soldat sau un Comandor
BGAC. Nu poate exista nici o excepție la această regulă.
Cu toate că se orientează spre tineri ca cei mai energici apărători ai rasei noastre,
Soldaților și Comandorilor BGAC nu li se impune nici o limită de vârstă cu în ceea ce
ține de aderarea lor. Cu toate acestea, fiecare membru trebuie să fie capabil din
punct de vedere fizic și mental ca să poată să-și exercite atribuțiile în mod eficient.
BGAC HQ îi susține și-i promovează cu mare entuziasm atât pe Soldații cât și pe
Comandori BGAC, prin urmare, indiferent care dintre cele două este aleasă de către
un membru BGAC, el va face parte din elita militantă a Frumuseții Naturii.
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Diferența fundamentală dintre Soldații și Comandorii BGAC ai Rasei Albe este în imagine și
mistică, în tipul de patrimoniu și tradiție pe care le doresc să le sublinieze, să le promoveze și
să le imite.
Soldații BGAC, după cum sugerează și numele, se inspiră din tradiția cuceritorilor eroice
albe ale continentului Americii de Nord— pionieri, luptători, oameni de frontieră, cowboy, soldați
din Texas. Uniforma lor oficială are pălărie albă de cowboy (cu logo-ul BGAC) și cizme de
cowboy.
Comandorii BGAC, după cum sugerează și numele, își trag inspirația în principal din tradiția
militară albă eroică, așa cum este exemplificat mai ales de către unitățile de comando de elită
(cum ar fi parașutiștii). Uniforma lor oficială are beretă militară albă (cu logo-ul BGAC) și cizme
de parașutist.
În ciuda diferențelor de imagine, mistică și tradiție, trebuie să ne amintim întotdeauna că
esența unui Soldat și a unui Comandor BGAC nu este în uniforma lui, ci în atitudinea sa. Scopul
nostru principal este de a revigora atitudinea militantismului alb— voința de a lupta pentru ceea
ce este alb și apărarea singurei RELIGII ALBE RASIALE adevărate și revoluționare—
CREATIVITATEA.
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Cărțile Creativității
Filosofia-ideologia-religia logică, completă, cuprinzătoare, concludentă, semnificativă și
inspirațională a CREATIVITĂȚII este singurul PROGRAM religios TOTAL, e SOLUȚIA FINALĂ
și ULTIMUL CREZ pentru supraviețuirea și răscumpărarea rasei albe. Este un crez și un
program la care toți bărbații albi și toate femeile albe își pot dedica în cele din urmă loialitatea
și angajamentul lor total, știind că Mișcarea Creativității este singura salvare pentru rasa albă
în lupta disperată pentru supraviețuire. Dragă camarade, citește-ne cărțile și alătură-te nouă
în misiunea glorioasă de trezire a albilor și de salvare a rasei albe!
NATURE'S ETERNAL RELIGION
Scrisă de Ben Klassen, fondatorul BISERICII CREATORULUI. Publicată în 1973. Are 508 de
pagini și 49 de capitole. Această carte stabilește fundamentele unei religii pentru rasa albă
bazată pe Legile Naturii. Expune întreaga panoramă a conspirației sinistre care amenință să
mixeze și să distrugă rasa albă, și stabilește un crez eficient și un program pentru soluționarea
nenorocirilor care asaltează poporul alb.
THE WHITE MAN'S BIBLE
Scrisă de Ben Klassen, fondatorul BISERICII CREATORULUI. Publicată în 1981. Are 451 de
pagini și 73 de capitole. Această carte extinde crezul și programul primei și singurei religii
CREATIVITATEA, și include ideea de viață sănătoasă: O minte sănătoasă într-un corp
sănătos într-o societate sănătoasă într-un mediu sănătos.
SALUBRIOUS LIVING
Scrisă de Arnold Devries și Ben Klassen, fondatorul BISERICII CREATORULUI. Publicată în
1982. Are 244 de pagini și 22 de capitole. Această carte ne precizează programul în detaliu
pentru un stil de viață natural și realizarea și menținerea celei mai sănătoase și superbe vieți.
EXPANDING CREATIVITY
Scrisă de Ben Klassen, fondatorul BISERICII CREATORULUI. Publicată în 1985. Are 255 de
pagini. Această carte conține primele articole scrise de Ben Klassen care au fost imprimate în
primele 12 ediții ale Racial Loyalty.
BUILDING A WHITER AND BRIGHTER WORLD
Scrisă de Ben Klassen, fondatorul BISERICII CREATORULUI. Publicată în 1986. Are 270 de
pagini. Această carte continuă primele articolele de la problemele de loialitate rasială de unde
a pornit și cartea Expanding Creativity.
RAHOWA! This Planet is All Ours
Scrisă de Ben Klassen, fondatorul BISERICII CREATORULUI. Publicată în 1987. Are 262 de
pagini. Această care detaliază războiul rasial sfânt (RAHOWA) care depinde de noi, dar și cât
de mult trebuie să luptăm în acel război pentru a supraviețui.
THE KLASSEN LETTERS, VOL. ONE (1969-1976)
Scrisă de Ben Klassen, fondatorul BISERICII CREATORULUI. Publicată în 1988. Are 292 de
pagini. Această carte identifică Geneza Religiei Rasiale pentru oamenii albi, originile sale și
evoluția istorică, așa cum ne-au fost transmise prin corespondența fondatorului său.
THE KLASSEN LETTERS, VOL. TWO (1976-1981)
Scrisă de Ben Klassen, fondatorul BISERICII CREATORULUI. Publicată în 1989. Are 276 de
pagini. Această carte continuă în identificarea Genezei Religiei Rasiale a albilor, originile și
evoluția sa istorică, așa cum ne-au fost transmise prin corespondența fondatorului său.
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*****
De asemenea și cărțile de mai jos au fost toate scrise de Ben Klassen:
 O REVOLUȚIE A VALORILOR PRIN RELIGIE
 ÎMPOTRIVA CURENTULUI NEFAST
 LA LIMITA UNUI RĂZBOI SÂNGEROS
 TESTE, NECAZURI ȘI VICTORII
Comandă oricare dintre cărți pentru 10$, prin virament bancar sau ordin de plată la:
WORLD CHURCH OF THE CREATOR
Pontifex Maximus Matt Hale
P.O.Box 2002
East Peoria, IL 61611
Hotline: (309) 699-0135
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Capitolul Final
RAHOWA! Această planetă este toată a noastră

Epilog
În fața iminentei extincții genetice albe, există acum o nouă conștiință provocată de rasa
albă prin toată lumea albă. Este o realizare a ceea ce BISERICA GLOBALĂ A CREATORULUI
a predicat încă de la începuturile sale în 1973, și anume că:
(a) Noi, oamenii albi, suntem implicați într-un război rasial pentru supraviețuire pe planeta
Pământ;
(b) Toate rasele ne-albe— negrii, rasele de culoare și evreii, sunt inamicii noștri naturali în
această luptă pentru supraviețuire;
(c) Evreii conduc și orchestrează acest război nemilos al genocidului împotriva rasei albe;
(d) Bisericile creștine sunt aliatul lor cel mai arzător și cea mai puternică armă în subminarea
rasei albe; și
(e) un război sfânt sub steagul victorios al singurei religii adevărate și revoluționare—
CREATIVITATEA— aceasta este SINGURA SALVARE pentru rasa albă.
În RAHOWA! Conceptul în care am întruchipat un crez, o filosofie și un slogan de luptă
pentru un program de acțiune care poate și trebuie să scoată rasa albă din mlaștina sumbră a
dominației și a tiraniei evreiești.
RAHOWA! În acest singur cuvânt ne-am rezumat nu doar obiectivul și programul total al
BISERICII GLOBALE A CREATORULUI, ci și cel al întregii rase albe, iar acesta e: Noi
acceptăm provocarea. Ne încingem pentru război total împotriva evreilor și a restul raselor de
culoare afurisite a lumii— pe plan politic, financiar, moral și religios. De fapt, noi îl considerăm
drept miezul crezului nostru religios și drept cel mai sacru crez dintre toate crezurile. Noi îl
privim ca pe un război sfânt până la final— un RĂZBOI RASIAL SFÂNT.
RAHOWA! este INEVITABIL. Este ULTIMA și SINGURA soluție. Nu mai pot rasele de
culoare și rasa albă să trăiască pe aceeași planetă și să supraviețuiască. Acum sunt fie ei, fie
noi. Vrem să ne asigurăm al naibii de bine că noi suntem cei care vom supraviețui. Planeta
asta e de acum încolo toată a noastră și va fi singurul habitat pentru urmașii noștri, pentru
totdeauna.
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