КРЕАТИВИСТИЧКА ЦРКВА СРБИЈЕ
МАЛА БЕЛА КЊИГА-01
У ШТА МИ ВЕРУЈЕМО
1. Ми верујемо у вечне законе природе који су доказани кроз науку, историју,
логику и здрав разум.
2. Ми верујемо у највећи закон природе да је преживљавање нашег рода под било
којим средствима и ма колико то коштало.
3. Ми верујемо да је наша раса наша религија.
4. Ми верујемо да је расна лојалност највећа од свих части и да је расна издаја
највећи злочин.
5. Ми верујемо да шта је добро за Белу расу то је од највеће вредности, а ста је лосе
по Белу расу да је то највећи грех.
6. Ми верујемо да је Бела раса најлепша и најузвишенија креација природе.
7. Ми верујемо да је Креативизам суштина Беле расне душе.
8. Ми верујемо да је Бела раса одувек била оснивач и креатор културе и
цивилизације вредне пажље.
9. Ми верујемо да без Беле расе не би било ни осталих култура и цивилизација.
10. Ми верујемо да је за белу расу прво потребно да преживи и да се рашири а то је
једино могуће уз ЦЕНУ РЕВОЛУЦИЈЕ КРОЗ РЕЛИГИЈУ; због тога ми комплетно
и категоришки одбијамо Јудео-Хришћанске-Демократске-МарксистичкеЛибералне-Феминистичке вредности данашњице и желимо њихову замену са
новим и основним ценама, где је раса основ свега.
11. Ми верујемо да су Јевреји створили Хришћанство, религију која је уништила
сјајну римску цивилизацију а тренутно уништава Белу расу; због тога Хришћанство
мора бити откривено, поражено и елиминисано у поретку спасавања Беле расе.
12. Ми верујемо да је само једна једина и права и револуционарна Бела расна
религија КРЕАТИВИЗАМ- је убедљивији начин и далеко бољи логичнији,
сагласнији, бистрији, значајнији, надахнутији од осталих религија, идеологија и
политичких партија; због тога ми настојимо да све остале религије идеологије и
партије заменимо овом религијом.

13. Ми верујемо у заједницу наше расне Беле религије са нашим Белим расним
државама.
14. Ми верујемо у тоталну унификацију Беле расе на основама расне
религије(КРЕАТИВИЗАМ) и једног расног језика (ЛАТИНСКИ) у светској Белој
расној заједници.
15. Ми верујемо да само једна, једина, истинита и револуционарна Бела расна
религија КРЕАТИВИЗАМ- је могућност не само вођства Белих људи у победу, али
и вођство даље Белих народа наредних милион година ка новој Белој ренесанси,
бељем и светлијем свету, и славној ери Белог супер цовека.
16. Ми верујемо да Бела раса, њено биолошко и културно наследство, налази се на
нападу њених смртних расних непријатеља: Јевреја, црнаца и осталих прљавих
раса.
17. Ми верујемо да услед јеврејског подстицаја демографске експлозије обојених
раса, ми морамо (питање живота и смрти) не само почети, већ морамо и победити у
светском расном рату унутар овдашње генерације.
18.Ми верујемо да је RAHOWA (Racial Holy War - расни свети рат) испод
победничке заставе једне, једине и истинитне и револуционарне Беле расне
религије- КРЕАТИВИЗАМ- који је једини пут ка васкрснућу и амортизацији Беле
расе.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-02
ПЕТ ОСНОВНИХ ВЕРОВАЊА КРЕАТИВИЗМА
Да буде упамћено и понављано као свети религијски ритуал од сваког верника пет
пута дневно.
Базирано на вечним законима природе, историје, логике и здравог разума ми
Креатори верујемо:
1. Ми верујемо да је наша раса наша религија.
2. Ми верујемо да је Бела раса природно најлепша.
3. Ми верујемо да је расна лојалност највећа од свих части и да је расна издаја
највећи злочин.
4. Ми верујемо да шта је добро за Белу расу то је од највеће вредности, а шта је
лоше по Белу расу да је то највећи грех.
5. Ми верујемо да је КРЕАТИВИЗАМ једини спас за Белу расу.
За испуњење ових религиозних веровања заувек залажемо наше животе, нашу
свету част, и наше религиозно одушевљење.
RAHOWA!
ТОТАЛНА БЕЛА ПОБЕДА!
Научите да разликујете између тврдњи и неоспорних чињеница.
Као дим опијума, Хришћанство је бег од стварности.
Хришчанство одмах обећава „мед и млеко на небу када умрете“.
Креативизам, заснован на вечним законима природе, историје, логике и здравог
разума, је природна религија Белог човека.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-03
СУШТИНА КРЕАТОРА
1. Креатор поставља лојалност према сопственој раси изнад свега осталог.
2. Креатор је одговоран, продуктиван и способан.
3. Креатор поставља највеће вредности на част и сопствено поштовање, браниће
своју част, част своје расе и своје породице ма по коју цену.
4. Креатор препознаје љубав и мржњу као два најјача осећања у животу: тако да
обе емоције су нормалне и битне у животу, и принудити само једну и ускратити
другу било би исто као птица са једним крилом.
5. Креатор схвата да љубав и мржња, у поретку да буде способан, морају бити
директни у одговарајућим ситуацијама па чак урадио то убитачно и разорно.
6. Креатор прави пажљиву разлику измедју својих вољених и својих
непријатеља.Он воли своју расу и своју врсту а мрзи своје непријатеље то јест
Јевреје, црнце и обојене расе.
7. Креатор је похлепан, оптимиста, агресиван, енергичан и пожртвован за добробит
свог народа.
8. Креатор се бори да сачува психичку пристојност и своје тело за цео свој зивот.
9. Креатор је радознао, авантуриста, он је расположен за живот.
10. Креатор је жилав, отпоран, одлучан, издржљив, истрајан, несаломљив и
неуморан, као сто су били антички Римљани.
11. Креатор је реалан и доле на земљи се усресредјује на своје циљеве и активности
које су значајне и вредне пажње.
12. Креатор је храбар, смео и увек поносан на свој народ.
13. Креатор има место од високе вреднодсти у држању настоји непрекидно ка
очувању здравља, позитивно и динамично се односи према зивоту.
14. Креатор је успешан и продуктиван.
15. Креатор је решавач проблема.

Једном када када променимо мишљење Белог човека, битка ће бити тако добра као
и победа.
Ширење речи је веома мочно оружје.
Ништа није важније него опстанак и напредак наше расе.
Наш је циљ смањити обојене расе и проширити Белу расу.
Цивилизација је скоро цела створена од стране Беле расе а самим тим она и
припада њој.
Не упражњавајте толеранцију ка веровањима других људи ако се она супроставља
нашој интелигенцији.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-04
ШТА КРЕАТОР НИЈЕ
1. Креатор није лаковеран, не прихвата олако било каква саопштења, веровања,
тврдње или предпоставке којима по њему недостају докази и/или му нису јасни у
светлости његовог личног искуства.
2. Креатор није сујеверан и неверује у суперприроду. Он неће губити време у
давању поверења или играти бесмислене игре са замишљеним аветима, духовима,
боговима и демонима.
3. Креатор није заинтересован за будуће исходе ратове између прљавих раса, и
оних мешаних раса или било којег социјалног уплићања или било шта друго са
нижим прљавим расама.
4. Креатор избегава сексуалне девијације.
5. Креатор не цмиздри, не жали се или допушта самосажаљење, али уместо тога
гледа на проблеме реално, долази до узрока проблема и одлучно их решава.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-05
ШЕСНАЕСТ ЗАПОВЕСТИ КРЕАТИВИЗМА
1. Главана дужност и света одговорност сваке генерације је да обезбеди и осигура
за сва времена постојање Беле расе на овој планети.
2. Будите плодни и размножавајте се. Урадите своје помагајући умножавање људи
ваше расе у свету. То је наш свети циљ да населимо делове ове земље Белим
људима.
3. Не заборавите да су инфериорне обојене расе наш смрти непријатељ а
најопаснији од њих је Јеврејска раса. То је наш тренутни циљ да нагло проширимо
Белу расу и тиме смањимо наше непријатеље.
4. Водећи принцип свих наших акција бице: Да ли је то најбоље за Белу расу?
5. Ви требате да своју расу сачувате чистом. Загађивање Беле расе је гнусан злочин
против природе и против твоје сопствене расе.
6. Ваша примарна лојалност припада Белој раси.
7. Будите више опредељени за послове са особама своје расе. Не улазите у посао са
Јеврејима ни по коју цену. Не запошљавајте црње и остале обојене. Имајте
друштвене односе са припадницима своје расе или са својом расном породицом.
8. Уништите и протерајте све јеврејске намере и утицај из друштва. Радите снажно
да донесете Бели свет што је брже могуће.
9. Рад и стварање су наши идеали. Ми ценимо рад као племениту обавезу и нашу
вољност за радом као благослов наше расе.
10. Одлучите још у раној младости да ћете за свог живота направити најмање једно
истакнути допринос Белој раси.
11. Одржавајте част своје расе сво време.
12. Наша дужност и привилегија је да унапредимо природни план настојећи ка
напредоваљу и побољшавању наших будућих генерација.
13. Покажите своју част, заштитите и поштујте светињу породице и нека Вам то
буде свето. То је садашња карика у дугачком златном ланцу насе Беле расе.
14. До краја Вашег живота Ви би требали верно да подржавате своју основну веру
крви, тла и части. Практикујте то марљиво јер је то срце наше вере.

15. Као поносни члан наше Беле расе, мислите и указујте позитивно, будите
храбри, сигурани и агресивани. Искористите своју стваралачку способност.
16. Ми, расни другови Беле расе, смо одређени да повратимо потпуну и безусловну
контролу над нашом споственом судбином.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-06
ЧЕТРНАЕСТ ПРИНЦИПА ЗДРАВОГ ЖИВОТА
1. Ми верујемо у живот у складу са људским биолошким наследством и у
хармонију са законима природе.
2. Овај начин подразумева исхрану са здравом храном унутар природне државе
коју нам је дала природа. То би требала бити не кувана, не конзервирана и не
мешана ни у један од ових начина. Ово даље значи да мора да је природно узгајана,
без коришћења хемикалија.
3. Излажући себе чистом, здравом околином: свежем, незагађеном ваздуху, чистој
води и терапији од директних сунчевих зрака, свакодневно.
4. Неке врсте разгибавајућих физичких вежби више пута недељно.
5. Одмор и релаксација, ментална и физичка, укључују исправан и делотворан сан.
6. Облик рекреације који нас награђује осећањем успеха.
7. Осећај сврхе, сигурности и уверења као гориво за наше циљеве и достигнућа. Ми
морамо имати циљеве и ми морамо бити мотивисани.
8. Посвећивање само усавршавању у нашем животу и нашем послу.
9. Друштвени живот унутар оквира наше креативистичке религије, нашег Белог
друштва и друштвено одржавање веза са нашим Белим расним друговима.
10. Здраво изражавање наших сексуалних инстикта.
11. Живимо унутар пријатног и здравог окружења.
12. Ми не верујемо у употребу било којег „лека“, дроге или хемикалије у виду
побољшавања здравља. Чињеница је да су сви лекови, дроге, наркотици и
хемикалије веома опасни и отровни за човеково тело. Осим тога, из истих разлога,
ми не верујемо у употребу витамина, минерала или ензимских додатака из
вештачке исхране нити из пречишћене или глазиране хране.
13. Ми чврсто верујемо у упражњавање поста као најбољи штит тела од отрова и
токсина. Ми уверавамо да је пост најприроднији и најбољи начин да тело поново
постане здраво.
14. Живимо и пропагирајмо еугенско Бело друштво. На овај начин ми ћемо
посебно пазити не само на обезбедјење драгоцене Беле расе већ ћемо обратити

пазњу на одабирање сваког поколења ка напредовању у здравији ниво физичке,
естетске и менталне вредности.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-07
ТРИ КРАТКА ПРАВИЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИНЗВАРЕДНОГ ЗДРАВЉА
1. Једедите само свежу у њеном природном облику, основно воће, поврће,
житарице и орахе.
2. Упражњавај те физичке вежбе, које ће нам побољсати рад срца и плућа. Неке од
ових вежби су џогирање, тенис, пливање и остале сличне активности.
3. Држите се подаље од свих врста хемикалија. Ово укључује алкохол, никотин,
кофеин, сећер, пестициде, наркотике и све врсте дрога који су преписане уз рецепт
или без њега.
________________________________________
Важна напомена:
У овом тренутку ми КРЕАТОРИ желимо да рашчистимо веома преовладавајуће
мишљење да се неможе придружити Креативистичком покрету без промена у вези
исхране. То није истина! Наши циљеви су здрав живот , латински као универзални
језик, органска пољопривреда, еугеника, итд. То су дугорочна унапређења која су
фаза до циља.
Због тога, њихово тренутно прихватање није неопходно да би се постало
КРЕАТОР. Ми КРЕАТОРИ признајемо да и најдуже путовање почиње прввим
кораком! Ми позивамо све Беле људе да читају наше књиге, придруже се нашем
покрету и да крену првим кораком ка величанственом путу ка новом Белом
препороду, белијем и светлијрм свету и величанственом добу Белог надчовека.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-08
КЛАСИЧНИ ЛАТИНСКИ: УНИВЕРЗАЛНИ ЈЕЗИК БЕЛЕ РАСЕ
Велики језик старог Рима је био универзални језик за све образоване Европљане
све до „француске револуције“ 1789. године, контролисане од стране Јевреја, која
је поделила Европу на вишејезичност засновану на „нацијама“. Да би преживели и
напредовали, Бела раса мора ставити расну оданост изнад националне оданости и
да се уједини у светску Белу расну заједницу са једном Белом расном религијом
(КРЕАТИВИЗМОМ) и са једним расним језиком (ЛАТИНСКИ).
RAHOWA!
AUT VINCERE AUT MORI!
(Победа или смрт)
DELENDA EST CARTHAGO!
(Картагина мора бити уништена)
Римски сенатор Като Старији је користио овај слоган по завршетку својих беседа
унутар римског сената. То је постао поклич битке за све Римљане и најзад
Картагина је уништена од стране победничке римске легије. Садашњи поклич
битке за нас Креаторе и целу Белу расу мора бити:
DELENDA EST JUDAICA

МАЛА БЕЛА КЊИГА-09
СУШТИНА ЈЕДНЕ И ЈЕДИНЕ ПРАВЕ БЕЛЕ РАСНЕ РЕЛИГИЈЕ КРЕАТИВИЗМА
1. Креативизам је Бела расна религија базирана на вечним законима природе који
су показани кроз науку, историју, логику и здрав разум.
2. Креативизам је четврто димензионална религија чије је основно правило
базирано на идеји здравог разума у здравом телу, здравом друштву и здравом
окрузењу. Изнад свега то се односи на Белу расу као најбољу и најплеменитију
креацију природе и то је заиста прва права расна религија коју Бела раса има у
својој историји дугој од 6000 година. Ми креатори ћемо поносно рећи: НАША
РАСА ЈЕ НАША РЕЛИГИЈА!
3. Креативизам је расна религија која остварује најбоље вредности у генетици,
биологији, антропологији, филозофији, економији, уметности, литератури, наукама
о здрављу, влади, етици и свим осталим аспектима који су потребни Белој раси ка
даљем напредовању.
4. Креативизам је бели покрет за преживљавање, проширење и напредовање само
Беле расе. Ми настојимо да ујединимо све беле народе света у основну расну
религију (КРЕАТИВИЗАМ) и један расни језик (ЛАТИНСКИ) у светску Белу расну
заједницу.
5. Креативизам одбацује јеврејску лаж о одвајању цркве и државе и ми настојимо
да ујединимо нашу Белу расну религију са нашом белом дрзавом.
6. Креативизам од свих осталих тежњи прво жели да постигне РЕВОЛУЦИЈУ
КРОЗ РЕЛИГИЈУ, према томе креативизам одбацује јудео-хришћанскедемократске-марксистичке-либералне-феминистичке вредности данашњице и њих
замењује са новим и основним вредностима где је раса основ свега.
7. Кретивистички кључни критеријум је: шта је најбоље за Белу расу.
Шта је добро за Белу расу то је од великог значаја, а шта је лоше за Белу расу то је
највећи грех.То је наше златно правило.
8. Креативизам, уместо да обмањује своје поклонике фантомским светом неке
нестварне земље, усресређује се на живот овде на земљи, једини опсег у коме је
знано да човек живи, духовно или било како другачије. Ми тежимо да свој живот
на земљи учинимо богатијим, пунијим, значајнијим и наградјенијим од било које
цивилизације која је икад постајала.
9. У креативизму, будући да смо се сконцентрисали овде и сада, ми такође дајемо
велики значај прошлости и будућности наше расе. Ми гледамо нашу расу као
бескрајни златни ланац у коме смо ми само једна карика. Ми поштујемо углед

наших предака и ми планирамо и припремамо се за наше огромно, супериорно
потомство које ће владати у будућности.
10. Креативизам је намењен Белој раси како би она напредовала и усавршила се за
будућих милион година. Ми ово можемо поуздано тврдити зато што је ова религија
искључиво базирана на вечним законима природе и зато што се она залаже за
побољсање будућности наше Беле расе. Наша религија је потпуна супротност
слабасне јеврејске хрисћанске религије која пропагира преживљавање и ширење
обојених раса и остале елементе који су погубни за нашу расу. Креативизам је
једини пут ка Белој Победи!!!

МАЛА БЕЛА КЊИГА-10
ПРИРОДНЕ ЛЕКЦИЈЕ ЗА БЕЛО ПРЕЖИВЉАВАЊЕ
1. Ми морамо препознати и одвојити нашу сопствену биолошку врсту, нашу
драгоцену Белу расу, од осталих обојених раса.
2. Ми морамо препознати наше природне непријатеље, то јест обојене расе,од којих
су Јевреји најпокваренији, најподмуклији и најсмртоноснији непријатељи наше
расе. DELENDA EST JUDAICA!
3. Ми морамо схватити да је наш најважнији задатак у животу преживљавање,
ширење и напредовање наше сопствене врсте и зато ми морамо створити сигуран
свет за наше даље потомство.
4. Уместо прихватања болесних и дегенерисаних јеврејских идеја као што су
слобода, једнакост и братство; Хришћанство, Комунизам и Демократија; расно
мешање, помагање и финансирање нижих обојених раса, ми морамо имати потпуну
револуцију вредности коју ми поштујемо и које сматрамо драгим, револуцију коју
ће прогласити Бела раса и која це ићи у корист само Белој раси.
5. Да би смо ово урадили, нама је потребна чиста, доследна и свестрана вера и њен
програм који је базиран на оним вредностима који су најбољи за наше интересе.
Веровање и програм морају да обухватају кључ вредности као што су расна
лојалност, Бели расни тимски рад, расна чистота, принцип вођства, пропагирање
еугенике и побољшање наше расе и многе друге виталне принципе који су унапред
објашњени у књигама ВЕЧНА РЕЛИГИЈА ПРИРОДЕ, БИБЛИЈА БЕЛОГ ЧОВЕКА
и многим другим које чине религиске књиге Креативизма.
6. Ми морамо да схватимо волели ми то или не, да је Бела раса уплетена у расни
рат, рат који ми нисмо створили, већ је то сковала светска јеврејска мрежа. Ми смо
сада у опасном положају који нам слути уништење. Уколико Бела раса ускоро не
буде на опрезу, будна, организована и ратоборна може нам се догодити изумирање
наше сопствене врсте.
7. Ми морамо да схватимо нашу сопствену вредност: ми смо најсавршенија
природна врста и према томе ми морамо препознати нашу сопствену снагу и
богатство. Подстакнути, уједињени и организовани, ми, Бела раса постаћемо
најјача сила на кугли земаљској.
8. Ми такође морамо схватити да ми не можемо спасавати цело човечанство и због
тога ми не требамо да осећамо никакву дужност према таквом начину
размишљања. Ми морамо да поставимо нашу приоритетну снагу у спасавању наше
драгоцене Беле расе.

9. Ми морамо прикупљати и мобилисати наше сопствене снаге које ћемо увести у
рат са нашим непријатељима ради спасавања наше Беле расе од изумирања. Ми се
морамо мобилисати и поларизовати у једну моћну, свестрану и ратоборну веру
како би спасили сами себе и своје будуће поколење. Та вера и програм јесте
КРЕАТИВИЗАМ.
10. Ми морамо да схватимо да се сада налазимо у судбоносној и преломној кризи за
нашу расу и ми се морамо одлучити за победу у овој бици ради опстанка наше Беле
расе без обзира на цену овога исхода. Ми као најсавршенија природна врста у
подударности са највисим законима природе, ми морамо и хоћемо користити сва
средства ради опстанка наше сопствене врсте. Циљ (бели опстанак) оправдава
средство (било које средство које је ефикасно и потребно). RAHOWA! WHITE
POWER!

МАЛА БЕЛА КЊИГА-11
КРЕАТИВИЗАМ: ВЕРОВАЊЕ И ПРОГРАМ
1. Креативизам је расна религија чији су основни циљеви преживљавање, ширење и
напредовање Беле расе.
2. Наша организација се назива КРЕАТИВИСТИЧКА ЦРКВА. Наш покрет и
религијска филозофија назива се КРЕАТИВИЗАМ а чланови наше организације
КРЕАТОРИ.
3. Свака изјава, било религијска, филозофска, политичка или расна је разматрана
кроз очи белога човека и искључиво од белог човека.
4. Основи тест било које теорије, плана или програма је: да ли че Бела раса од тога
имати корист?
5. Ми верујемо да је Бела раса природно најсавршенија креација и наше
најдрагоценије благо је сопствено бело генетско порекло. Заштита чистоте нашег
генетског порекла и побољшања наших будућих генарација је наша највећа
одговорност и наша највећа дужност.
6. Наша четири основна религијска става су: здрав разум у здравом телу, здравом
друштву и здравом окружењу.
7. Наше златно правило гласи: шта је добро за Белу расу то је од највећег значаја за
њу, ста је лоше за Белу расу то је највећи грех за њу.
8. Нас историја кроз своје догађаје учи да су јевреји, са њиховом талмудистичком и
јудејском религијом, најзлобнији и најопаснији паразити и они тренутно
контролишу и манипулишу са новцем, пропагандом, медијима и свим владама
овога света. Наша света дужност и непоколебљиви циљ јесте да одстранимо ове
паразите од Беле расе и да омогућимо Белој раси повратак сопствене судбине у
своје руке. DELENDA EST JUDAICA!
9. Ми намеравамо да очистимо своје територије од јевреја, црнаца и осталих
обојених раса и да их вратимо у њихову прапостојбину. Почевси прво од Америке
да би касније очистили и остале беле земље од обојених раса и тиме би спречили не
само расна мешања већ и географска мешања раса унутар земаља које су окупиране
од стране беле расе.
10. Огромно оружје у светској јеврејској кампањи мешања раса у великој мери
заузима јеврејско Хришћанство које има циљ да монгролизује и уништи Белу расу.
Наш је циљ да откријемо ову јеврејску религију и заменимо је са здравом расном
религијом.

11. Наш први и главни задатак у спасавању Беле расе од монгрилизације и
геноцида је да исправимо размишљање белога човека. Ако ми то остваримо на
завидном нивоу проблем са Јеврејима, Црнцима и осталим обојенима биће игра
„мачке и миша“. Када будемо ово остварили, ми можемо започети проширење
територија белога човека полако и постепено, слично као у историјском „походу на
запад“ у Америци, све док бели човек не насели све територије на Земљи.
12. Истовремено ми мислимо да унапредимо и практикујемо еугенику ради
унапређивања и побољсавања људске врсте као што је већ наговештено у наше три
основне књиге: ВЕЧНА РЕЛИГИЈА ПРИРОДЕ, БИБЛИЈА БЕЛОГ ЧОВЕКА и
ЗДРАВО ЖИВЉЕЊЕ.
13. Ми се такође дубоко бринемо о садашњој брзини пропадања планете Земље,
која није постала загађена од раснога прљања вец од великих маса које сачињавају
хемијски и нуклеарни отпатци и други опасни и токсични отрови. Ускоро када Бела
раса опет поврати контролу над сопственом судбином, ми ћемо укинути овај
процес, очистићемо нашу планету и од ње створити угодно место за наш живот.
14. Ми ћелимо да напоменемо проблем фарми и плодности земљишта, проблему
који је ван наше контроле. Као што смо унапред то објаснили у књизи „библија
белога човека“, ми планирамо да покренемо програм обнове плодности наше земље
и то ћемо одржати у стабилности на целој планети.
15. Ми се такође бринемо о физичком и менталном здрављу наших људи. У
поретку повећања и побољшања физичког изгледа, како младих тако и старих, ми
желимо да подстакнемо на природан начин живота као сто је то објашњено у
„библији белога човека“, и стављено под лупу у „здравом живљењу“. Истакнути
делови за такав програм су сажети у обе књиге у ЧЕТРНАЕСТ ОСНОВНИХ
ПРИНЦИПА ЗДРАВОГ ЗИВОТА.
16. Наш проглас независности од јеврејске тираније се налази у нашој књизи
„библија белог човека“.
17. Наша ДЕКЛАРАЦИЈА О НЕЗАВИСНОСТИ ОД ЈЕВРЕЈСКЕ ТИРАНИЈЕ и
насиља против Беле расе је наведена у „библији белог човека“.
18. Наш програм да презавиђемо тиранију и насиље усмерено против Беле расе је
наведено на страни 401 библије белог човека, и ми ћемо пратити и упражњавати
ове кораке, укључујучи чланак 7и8 као што је наведено, ми смо одлучни да то
урадимо када дође време.
19. У убеђењу Креатора бр.65, ми имамо додатна веровања наше цркве која
омогућује Белој раси да штити себе од непријатељско настројене владе.
20. У убрзано дегенерисушућем свету који је пренасељен и преплављен у
експлозији нижих прљавих раса: свету који је преплављен дрогама и већ презагађен

са отровним хемикалијама и нуклеарним отпадом; свет који закораћује у анархију,
хаос и тероризам, међутим наш потпуни и непрекидни циљ јесте да изградимо на
овом свету БЕЉИ И СВЕТЛИЈИ СВЕТ, за наше будуће генерације.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-12
ДЕКЛАРАЦИЈА О НЕЗАВИСНОСТИ ОД ЈЕВРЕЈСКЕ ТИРАНИЈЕ
Чим се уђе у проучавање саврернене и старе
историје закључивањем долазите до следеће ситуације:
1. Јеврејска раса по свом избору води смртоносни, непопустљив рат против нас
Беле расе, са намером да нас унушти.
2. Јевреји су повезани заједно у разним расним, религиозним, политичким заверама
да би добили контролу над свим новцем, свим економским и новчаним изворима,
свих земаља, територија и некретнина у свету, укратко, над целокупним богаством.
3. Јевреји су ставили свој основни циљ да монгролизују, убију, десеткују и на други
начин униште нас Белу расу.
4. Јевреји су одлучили да поробе све расе света, укључујући коначни
монгролизован производ Беле расе који имају намеру да створе.
5. Јевреји су у прошлости успешно и постепено уништавали наше беле претке,
напоменимо неке: беле Египћане; изузетно креативне и надарене Грке; велике и
узвишене Римљане старих времена.
6. Јеврејска завера сада поседује, монополизује и контролише већину индустрије
белаца, њихове финансије, образовне институције, штампу, телевизијске мреже,
владу, религију и потпуно или приближно поседује све инструменте управљања
мисли.
7. Бела раса је сада окупирана и поробљена под суровом ногом јеврејске тираније.
Сада, због тога, ми Креатори, у име свих наших расних другова широм света,
објављујемо ову, нашу сопствену декларацију о независности:
Ми смо поводом тога решили да је наша света дужност и света обавеза, не само
према нама, већ и према нашим племенитим прецима који су нас створили, и
нашем драгоценом поколењу које ће нас пратити, да донесемо свету положај у
коме смо ми одредили:
1. Да збацимо обруч од јеврејске контроле и тираније.
2. Да поставимо контролу над судбином белог човека у оданим и способним
рукама нашег сопственог народа.
3. Да се вечито боримо за опстанак, експанзију и напредак Беле расе.

4. Да сузбијемо наше непријатеље, то јест Јевреје и друге прљаве расе, и
проширимо територију, снагу и број наших другова.
5. Да направимо немогучим да Јевреји и друге прљаве расе да икада опет запрете
постојању Беле расе.
За ову, нашу декларацију о независности, ми заувек заветујемо наше животе, нашу
свету част и наше религиозно одушевљење.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-13
ЈЕДИНСТВЕНОСТ КРЕАТИВИЗМАА НЕ ПРЕПОРОД НАЦИСТИЧКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Ми Креатори верујемо да је Адолф Хитлер био пионир који је направио
величанствену прекретницу за Белу расу, али на несрећу он није сломио јеврејско
чудовиште. На против, Јевреји су створили победу из пепела пораза Немачке. Када
се други светски рат завршио, Јевреји су били десет пута јачи него када је наводни
холокауст почео. Сада преко четрдрсет година касније они су прегруписали своје
снаге и стегли своју смртоносну омчу око света, и око Беле расе. Од нас зависи,
садашњих генерација белих људи, да сломимо то јеврејско упориште. Нико други
то неће урадити за нас.
Ми Креатори смо научили много од национал-социјалистичког искуства и грешака
направљених са јеврејским чудовиштем. Национал-социјализам је био прво мочно
пробијање Беле расе, али оно није био потпуни одговор. У Креативизму, Бела раса
коначно има потпуни одговор за проблеме белог расног опстанка, експанзије и
напредка Беле расе! Ми креатори смо дошли до потпуно другог приступа и
користимо исто оружје које су Јевреји користили успешно преко 3500. година,
названо моћ религије.
1. Има барем осам основних разлика између креативистичког покрета и
националсоцијалистичког покрета који су подвучени и објашњени у књигама
ширење Креативизма и грађење белег и светлијег света.
2. Брига нацистичког покрета и Хитлера је била да спасе Немачку од непријатеља
који су је окружили, први циљ Креативистичке цркве је да спасе Белу расу и
осигура њен опстанак, експанзију и напредак Беле расе широм света. Ми не
проповедамо национализам, већ расизам.
3. И сам Хитлер је напоменуо да је нацистички покрет само за Немце а не за
извожење. Креативистички покрет је религиозни покрет створен на светском
нивоу, да обухвати све белце на овој планети земљи.
4. Хитлер никада није прихватио да Хришћанство потиче од Јевреја, чињеница је
да се чак благо идентификовао са њим, ми директно ударамо на Хришћанство,
разоткривамо његову издајничку природу, и његово јеврејско порекло.
5. Хитлер нам је оставио тешко завештање које се још увек провлачи у умовима
многих његових обожаватеља, а то је да јеврејски проблем мора бити решен
политички. Ми Креатори кажемо: није тако, то је религијски проблем који се може
решити само заменом јеврејског Хришћанства са моћном расном религијом Беле
расе. У једној јединој, истинитој и револуционарној белој расној религији,
Креативизам, ми имамо решење.

6. Нацистички покрет је заузео оштар и непријатељски став ка многим белим
суседима; Французима, Пољацима, Чесима, итд. Креативизам, у другу руку, тражи
да обухвати и уједини све своје белце света у духу беле расне оданости и
солидарности.
7. Хитлер је створио војни савез са једном од најачих прљавих раса, Јапанцима, и
тако помогао убијању белаца, за нас Креаторе то је издаја и несме се поновити
више никада. Основно правило креативистичке цркве је: никад, никад више неће се
Бела раса уплитати у самоубилачке ратове против своје сопствене врсте већ ће
усмеравати своју снагу и непријатељство против својих расних непријатеља ,
Јевреја, црнчуга и других прљавих раса.
8. Наш „мит“ је Америчка представа наших белих предака пионира, манифест
судбине и победе запада, који ми сматрамо као најбољи део у историји Беле расе.
Насупрот, нацистичком миту који је био претежно на националним основама, са
посебним наглашавањем на немачки језик и историју.
9. Ми се клонимо „личног култа“ прилазећи опширнијем проблему који нам се
противи и повезује уместо на логичном и општем смислу, на искуству историје, и
на вечним законима природе као широка и чврста основа на којој се гради наш
моћни религиозни покрет за бели расни опстанак, експанзију и напредак.
Ми не смемо улазити у саме корене и понављати их безконачно. Боље је уместо
тога да усмеримо наше снаге на конструктивно решавање проблеме градећи
масиван бели расни покрет. Креативизам је решење.
Рад креативистичке цркве је да поврати природан инстикт који је природа дала
Белој раси.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-14
ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ОСВАЈАЊА ЗАПАДА
Пред стотину година, 29. Децембра 1890., у битци код Wоundеd Knее Creek, Јужна
Дакота, бела раса је коначно и потпуно тријумфирала у Америци. Присетимо се тог
величанственог дана, и научимо и запамтимо следеће важне закључке из наше
историје:
1.) Најуочљивија и најважнија лекција коју морамо научити јесте та да је Америка,
попут сваке друге земље, царства, или цивилизације, изграђена освајањем. Силом
борбе, проливањем крви, поробљавањем непријатеља, бели човек је тако силом
одузео земљу од Индијанаца и Мексиканаца, и остварио самосталност од
Британаца.
2.) Ми бели расни лојалисти - Креатори ценимо ратове против Индијанаца и
Мексиканаца пуно важније од америчке револуције против Енглеске. На крају
крајева, Канада је једнако добро узнапредовала, иако се званично никад није
потпуно одвојила од Енглеске. Њена популација је мања из разлога што је само
северни део земље климатски непогодан.
3.) Ако су амерички ратови у којима смо потиснули остале расе и населили
освојене територије били толико продуктивни у прошлости, зашто одбацити
победоносну формулу? Зашто не применити исти успешни програм на остатак
света, за белу расу у целини? Ми кажемо да је то управо оно што морамо учинити
како би опстати. Имаму интелигенцију, имамо моћ, и као елита природе имамо
право на то. Наша белачка расна религија - Креативизам - даје нам не само морално
право, већ нам то налаже као моралну обавезу.
4.) За оне белце чији је разум загађен јеврејском пропагандом пружамо следећи
изазов: Ако заиста верујете да је бели човек погрешио кад је освајао Америку, ако
не верујете у тај начин, зашто примером не демонстрирате своја увјерења? Вратите
своје власништво Максиканцима и Инидијанцима, одрекните се америчког
држављанства и увуците се у неку рупу и умрите. то је закључак ваших идиотских
размишљања, знали ви то или не.
5.) Ми бели расни лојалисти - Креатори заузимамо супротан став. Заузимамо став
којима су нас природа и историја учили од памтивека, а то је: Земља и Раса су све.
Земља је основа за живот и опстанак наше расе. Опстанак, експанзија и напредак
наше расе најважнији су циљеви нашег постојања. Ми верујемо у не само ширење
америчког територија, као шту су учинили наши величанствени преци у
деветнаестом веку, него и у примену истих начела на сво животно подручје беле
расе широм света, док бела раса не насели сав насељив простор на Земљи.
RAHОWА! Ова планета је цела наша!

Верујемо да је реалност хиљаду пута важнија од фантазије. Пут ка нашем спасењу
су оданост, пропаганда, организација и вођство.
Наш минимални циљ је скинути Јевреје са наших леђа и повратити контролу над
својом судбином натраг у наше способне руке. Од тада па надаље, небо је граница.
Хришћанство је јеврејска измишљотина која је збунила и излудела белу расу током
последњих 1800 година. Придружи се религији белог човека. Постани Креатор.
Да ли си активиста цело време или повремени љубитељ?

МАЛА БЕЛА КЊИГА-15
МИ СМО ПОНОСНИ РАСНИ ЛОЈАЛИСТИ
Ми заузимамо следећи став: да, поносни смо јер смо расисти. Да, имамо
предрасуде у корист беле расе. Само што ми то зовемо расна лојалност, а сви који
нису лојални белој раси – њих сматрамо издајицама своје расе.
1.) Природа је одредила да свака врста брине за своје интересе и брани их од
непријатеља. То правило важи и за људе, она се зове расна лојалност.
2.) Никад више не смемо гледати свет са туђег гледишта. Све морамо посматрати
са гледишта беле расе.
3.) Логичан закључак следи, и он је темељ нашег покрета: Оно што је добро за белу
расу је највећа врлина, а оно што је лоше за белу расу је највећи грех. Већ смо то
одредили као наше златно правило (ББЧ:25-26)*
Никад више не смемо бити издајице према ономе што је наше. Док градимо
филозофију наше религије за опстанак беле расе, не смемо више никада гледати
свет кроз туђе очи. Нити нас интересирају туђи погледи. Ми имамо само једну
бригу: гледиште беле расе, интерес беле расе, добробит беле расе. Чинећи друкчије
били бисмо издајници према властитој раси и противници законима природног
опстанка. Бели човече, твоја лојалност најпре припада белој раси!
*Цитат из Свете Књиге Библија Белог Човека страна 25 до 26

МАЛА БЕЛА КЊИГА-16
КРЕАТИВИЗАМ – БЕЛАЧКИ ТИМСКИ РАД
У Креативизму следимо искуства из историје. Вечна борба је цена за опстанак.
Победници таквих борби су они који организују, који имају план, који практикују
расни тимски рад.
1.) У Креативизму наглашавамо одговорност и дужност изнад либералне
филозофије.
2.) Преферирамо ствараоце у односу на потрошаче.
3.) Научили смо из тешких искустава током историје да су либерална друштва
завршавала у анархији, а да је анархија најокрутнија и најдеструктивнија од свих
тиранија.
4.) Верујемо у пуно изражавање слободе унутар контекста организованог друштва
и одговорности према том друштву.
5.) Верујемо да су најслободнији појединци они који су унутар организованог
друштва, слободног од туђинске контроле и слободног од загађења туђинским
расама.
6.) Верујемо да су нам историја и искуство приказали да само на основу
препознавања својих непријатеља, њиховог уништења и практиковања расног
друштва може стабилна власт бити изграђена за напредак и просперитет беле расе
(ББЧ: 32)
Креативизам је религија за опстанак беле расе. Време истиче. Време за покрет је
сада! Када Креативизам триумфује бела раса ће бити слободна од јеврејске
тираније једном заувек. Бели људи широм света, уједините се! Немате шта
изгубити осим јеврејске тираније.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-17
КОРАЦИ ПРЕМА СПАСЕЊУ БЕЛЕ РАСЕ
1.) Пре свега, морамо се вратити основама природе, која је основа наше религије –
Креативизам.
2.) Морамо схватити да је опстанак наше расе важнији од од свих осталих циљева.
Морамо на све проблеме у животу гледати кроз очи беле расе, и ничије друге.
3.) Морамо схватити да нисмо овде да бисмо помагали другима, а понајмање
олошу, већ да помогнемо себи.
4.) Морамо схватити да само одлучном борбом можемо осигурати свој опстанак.
5.) Морамо схватити да само напредовањем наше расе можемо изградити бољи
свет.
6.) Морамо препознати своје расне непријетеље - друге расе - и тако их третирати.
7.) Морамо схватити да речи попут ''помоћ'', ''милосрђе'', ''саосећајност'', ''хуманост''
и сличне су јеврејске измишљотине које имају улогу да опљачкају белог човека,
усмере његову тешко стечену имовину према другим расама и стога униште белу
расу.
8.) Морамо схватити да је већина данашњих програма помоћи промовисана и
помагана од стране Јевреја и иде у корист свих других раса само не наше.
9.) Морамо схватити да неселективно и недискриминирајуће милосрђе није врлина
него расни грех који је невероватно деструктиван за белу расу.
10.) Никад не смемо сарађивати у помоћи која иде нашим непријатељима.
11.) Морамо своју помоћ, милосрђе, прилоге усмерити на добробит беле расе као
целине и бити опрезни да и међу својом расом не помажемо онима који су у стању
и требају помоћи сами себи.
12.) Морамо схватити да потпомагањем оних који су способни сами себи помоћи,
ми их подстичемо да буду паразити, ми им стога заправо и не помажемо већ
подкопавамо њихову способност да буду независни и корисни припадници нашег
белачког друштва.
13.) Најбоља помоћ коју можемо пружити својим расним друговима јест да их
научимо како да се најбоље сами помогну.

14.) Морамо схватити да подупирање паразита на рачун продуктивног друштва
убрзано повећава број паразита изван контроле и уништава ствараоце. То је
нажалост пут којим данас идемо и који очито води у крај наше расе, господарства и
цивилизације.
15.) Ми морамо тежити управо супротноме: подстицати и повећати број
продуктивних појединаца, а обесхрабрити, смањити неспособне, бескорисне и
паразите. Само тамо можемо изградити снажнију и способнију расу и бољи свет
будућности. (ББЧ:394-395)

МАЛА БЕЛА КЊИГА-18
ПРИОРИТЕТИ БЕЛЕ РАСЕ
1.) Наш први приоритет је опстанак, ширење и напредак беле расе. Да бисмо
постигли тај циљ, нити једна цена није превисока, нити једна жртва превелика, и
морамо подузети све да бисмо постигли тај циљ.
2.) Како бисмо били у стању осигурати наш опстанак, морамо најпре скинути са
леђа паразите који нас гуше. Хиљадама година били су смрт нашег друштва.
Delenda Est Judaica !
3.) Како бисмо се могли организовати и скупити снагу да се одупремо јеврејској
моћи, најпре морамо уништити и заменити јеврејско хришћанство, њихово
најмоћније оружје, са здравом расном религијом.
4.) Темељна филозофија такве религије мора бити: Оно што је добро за белу расу је
највећа врлина; а оно што је лоше за белу расе је највећи грех. Расна лојалност и
расна сарадња морају бити основе нашег програма.
5.) Никад више бела раса не сме бити увучена у братоубилачке ратове између
белаца. ако морамо ићи у рат, будимо сигурни да је тај рат уперен против наших
стварних непријатеља - других раса.
6.) Како природа буде ишла својим током и остале расе се полако буду смањивале
услед своје неспособности да се самостално прехране, морамо проширити своју
врсту и населити сву земљу на овој планети.
7.) Верујемо да планета Земља има ограничење што се тиче броја људи којег може
ефикасно прехранити и удомити. Мислимо да је тај број негде око милијарду људи.
Једном када будемо господари своје судбине, моћи ћемо стабилизовати своју
светску популацију на том броју, и кроз практиковање еугенике стално
унапређивати здравље, интелигенцију и генетску вредност наших људи, стога
изграђивати здравији, сретнији и просперитетнији живот за елиту природе за сво
будуће време.
Рећи да ће успјех Креативистичког покрета значити пуно многима, јасно се
подразумева. Учини свој део. Помози да се то оствари.
Неће бити бољег времена да предузмемо нешто него сада. Нећемо добити другу
прилику.
Желимо поставити темеље сада, за будући водећи кадар наше расе.
Само бољи људи могу изградити бољи свет. Без незагађене беле расе, то је
незамисливо.

Запамти која је алтернатива: То је опака опсесија јеврејског естаблишмента како се
бела деца више не би рађала. Запамти да је то алтернатива нашем Креативистичком
покрету.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-19
ПРОГРАМ ЗА СВРГАВАЊЕ ТИРАНИЈЕ И НАСИЉА ПРОТИВ БЕЛЕ РАСЕ
Наш програм за свргавање тираније и насиља мора тећи следећим редоследом:
1.) Наша намера није обавити насилни рат против других раса. Ми ћемо се
односити ненасилно, али уједно бити упорни у намери да слободно практикујемо
своју религију.
2.) Кад организујемо своје цркве, дели ћемо Nature's Eternal Religion и White Man's
Bible, док копију не буде имала већина белаца.
3.) Бојкотоваћемо јеврејски утицај у пословима, политичким активностима,
образовању, религији, медијима,... Не само да ћемо их бојкотовати, већ ћемо их
разоткрити. То можемо учинити легално и ефикасно када организујемо своју
верску структуру.
4.) Мислимо их истерати са положаја утицаја и моћи у нашем друштву. У ниједном
случају нећемо их више подржавати, пословати са њима, или допустити да наши
људи буду жртве њиховог паразитског односа према белој раси.
5.) Кад их протерамо из политичких послова, морамо предузети законске мере да
им забранимо приступ позицијама у власти, образовању, пропаганди, уметности и
свакој другој утицајној делатности у нашем друштву, као што су направили Хитлер
у Немачкој, византијско царство пред више од хиљаду година, и као што је
направила бандитска држава Израел са свима онима који нису јеврејске крви крви.
6.) У међувремену, док смо још у процесу преузимања контроле над својом
судбином, у ни у ком случају не смемо предати контролу над оружем које
поседујемо. Други амандман даје нам уставно право на ношење оружја, и
намјеравамо то право искорисити - (Односи се на С.А.Д.)
7.) Ништа друго нисмо захтевали осим својих права, попут сваког другог
грађанина. Надамо се да нити неће требати ништа друго. Сада долазимо до кључне
тачке: уколико би јеврејска власт користила силу да крши наша уставна права да
слободно практикујемо своју религију, да се мирно окупљамо, мирно организујемо,
дистрибуирамо своје књиге, користимо пошту и друге саставе за промоцију и
ширење наше религијске организације и слободно практикујемо своју религију,
тада имамо свако право да их прогласимо криминалцима који крше наша уставна
права. Тада су они очито криминалци, и можемо их третирати као криминалце
какви јесу и преузети закон у своје руке.
8.) Уколико непријатељ буде користио силу над нама, морамо му узвратити истом
мером. Када закон више не штити наша права на опстанак, тада морамо попут свих
слободних, храбрих, разумних људи кроз историју - окренути се против наших

мучитеља. Са нашим супериорним борбеним могућностима, непријатељ би био
брзо уништен, уколико би се одлучио на кршење уставних права беле расе и кренуо
са насиљем против нас. (ББЧ: 401-403)
Не буди пасивни проматрач. Постани милитантни активиста у белој расној
револуцији. Идеологија без акције је стерилна.

МАЛА БЕЛА КЊИГА-20
СВАКИ КРЕАТОР ВЕЛЕЧАСНИК
Сада кад имамо план, постављене темеље и оквир за белачку расну религију
будућности, околности нас терају да упрегнемо свим силама у посао који нас чека.
То намеравамо учинити, а за то нам требају људи - добри, агресивни, бели
активисти. Морамо искористити све ресурсе који су нам на располагању. Као што
сам већ небројено пута напоменуо, религија је засигурно била највећи мотиватор
људима кроз историју. У комбинацији са расним заносом којег имају Јевреји и
муслимани, то постаје врло снажна сила. У Креативизму коначно налазимо такву
комбинацију за белу расу. (ШК:196)*
Религија је моћна сила, попут ватре, и једнако тако може бити конструктивна или
деструктивна, зависно од тога како се користи, ко је користи, и над киме. Као што
сам већ много пута поновио, Јевраји су створили Хришћанство за нас, увалили нам
га, и користили га као снажно оружје против нас и за наше самоуништење. Од како
имамо Креативизам, можемо направити историјски преглед свакојаке верске
анархије коју је бела раса трпела и профитирала из лекција које нам се нуде.
Можемо и морамо учити из искуства. Можемо и морамо поготово учити из
катастрофалних искустава као што је ноћна мора монгрилизације беле расе којој
смо сада изложени. Можемо научити исте методе, технике и процедуре које наши
непријатељи користе и искористити их за нашу корист. Сада, кад више нисмо
заинтересовани за спашавање остатка света, већ све гледамо са становишта нашег
Златног Правила, и ми такође можемо учинити мноштво великих ствари са нашом
религијом (ШК:196)*
Сврха овога јесте да нагласимо само једну мању фазу тог свеобухватног програма,
а то је да у потпуности искористимо велики утицај и значење који религије имају у
нашем друштву и нашој култури. Јевреји су се много пута хвалили да практички
сваку нову идеју (попут интеграције и расног мешања) коју желе продати белој
раси, најпре промовишу кроз свештенике и цркве које обухватају белце. Зашто?
Зато јер постоји нека наследна зависност од цркви и свештеникаи. Не само да
користе ту тактику са белим свештеницима, већ и са црнима исто, који иако су тек
пред мало изашли из џунгле, сада одједном бивају покрштени и стављањем
оковратника добивају звање свештеник. (ШК:197)*
Када су одабрали блудника и крадљивца аутомобила по имену Мартин Лутер Кинг
да води ''покрет за грађанска права'' током шездесетих година, прво су осигурали да
добије титулу свећеника. Исто су направили и са његовим наследником,
Абернатхyем, иако било ко изблиза погледа у ту тамну и грешну фацу може јасно
видети само злоћудну криминалну мржњу према белој раси пре него такозвану
хришћанску љубав и милосрђе. Исто вреди и за ''свештеник'' Џеси Џексон, као и
многе друге који су тек изашли из џунгле, и нити знају говорити како треба.

Па, и ми можемо играти ту игру. Сада имамо своју религију, белачку религију,
основану ради опстанка беле расе, за добробит белог човјека. Зове се Креативизам.
Пошто је религија попут ватре, побринимо се да та ватра уништи издајничку
фасаду уперену према нама, и да нам да снаге да избацимо остале расе из наше
културе. У Креативизму имамо легитимну, снажну религију која има свако право,
привилегије и заштиту загарантиране Првим Амандманом америчког Устава. Ми
не питамо јеврејски естаблишмент дали смемо практиковати наша права исто као и
било који Јеврејин или црнац. Ми не стојимо пред њима, молећи. Ми захтјевамо та
права без питања, и јао ономе ко нам их покуша одузети. Стога ћемо и ми имати
свештанике који ће бити први у ширењу наших светих начела. (ШК:197-198)*
То није ништа ново у нашем покрету. То је пракса у нашем покрету већ преко
тридесет година. Мормони су кроз своју историју институирали праксу обавезе за
сваког члана да постане нека врста мисионара. Оно што ми желимо учинити јест да
наш сваки ваљани члан временом постане свештеник.
Које су предности тога? Па, многе су, а овде ћу их рекапитулирати:
1.) Престиж и признање које аутоматски долазе са титулом су значајна, која је
одавно призната код Хришћана, Јевреја, па чак и црнаца. Ми такође можемо
искористити то.
2.) Законска заштита под Првим Амандманом је делотворнија за верску скупину,
организацију или друштво, за разлику о политичких скупина или грађанских
друштава. Док ће медији или било који политичар са задовољством без скрупула
напасти ''нацисте'', другачије ће се понашати у вези представника неке верске
организације. Зашто? Зато јер напад на ту особу може значити исте оптужбе за неке
друге ''верске'' организације и може довести до беса верског естаблишмента према
њима.
3.) Уједно је то и темељ за тражење изузећа од тиранског и лихварског пореза који
нам Јевреји намећу. То није гаранција, али је нешто што можемо и морамо бранити.
Ако јеврејске синагоге бивају ослобођене пореза, зашто не бисмо ми били? Ако су
црначке ''верске'' организације ослобођене пореза, зашто ми не бисмо били? Ако
Католичка црква, која има седиште у другој држави, може бити ослобођена од
пореза, зашто не бисмо ми били? Одговор је следећи: нема разлога зашто не бисмо
били, и морамо захтевати и бранити своја верска и грађанска права заштићена
уставом.
4.) Пошто се већина верских скупина у овој земљи (и широм света) темељи на
прозирним измишљотинама (сподобе на небу), али свеједно имају велику
политичку и моралну моћ, јеврејски естаблишмент (другим речима - власт) неће
хтети улазити у такве судске расправе, које би могле извући на видело толике
обмане, лажи и контрадикције, што би могло довести до рушења тих кула од
карата. Ми то схватамо, и то је наша карта на коју требамо играти, ми смо
вероватно једина легитимна религија на свету чија веровања, начела и филозофија
се темеље на истини и стварности. Све остале, било то хришћанство, јудаизам,

мормонска религија или ислам, све се темеље на збирци измишљотина. Оне се
темеље на празноверју, митовима и лажима које не држе воду. Оне не могу
оправдати или доказати нити једну од својих измишљених тврдњи. Наша се
религија темељи на чињеницама, на вечним законима природе, на стварности, на
истини. То не можеш победити - али успркос томе, када смо присиљени на то,
брани ћемо је под сваку цену. (ШК:198-199)*
У реду, сада смо схватили предности религијског покрета, посебно нашег.
Схватили смо и која је предност добивања титуле ''свештеник''. Зашто онда не
искористимо ту предност? Зашто не искористити најбоље таленте које имамо у
промоцији нашег светог начела - опстанка, ширења и напредка беле расе? Па, како
се постаје ''свешстеник'' у нашој цркви? Кораци су слиједећи:
1.) Најприе постани члан наше цркве. Ако још ниси члан, постани то путем
пријавнице. Заузврат ћеш добити сертификат о чланству.
2.) Након примања у чланство и након помног проучавања наших начела и
програма који су изнесени у наше три свете књиге, пошаљи нам пријавницу да би
сте постали велечасник.
3.) Након пријаве морамо проверити твоју веродостојност.
4.) Ако се покаже да си заиста белац или белкиња преко 16 година старости, и
увериш нас да си се посветио племенитом циљу беле расе, би ћеш ти додељен
свештенички сертификат, чиме постајеш духовни вођа у свом подручју. То ће ти
надаље дати веродостојност за формирање властите црквене групе за своје
подручје. Зашто не искористити те предности? Делуј сада! (ШК: 199-200)*
Основа живота кроз историју јесу напредак и пропаст раса.
Раса је била контролисући узрок у историји..
Јевреји, иако су најгласнији у негирању расизма, управо су сами најфанатичнији
расисти.
* Цитати из књиге Ширење Креативизма

МАЛА БЕЛА КЊИГА-21
МОЖДАНЕ БОМБЕ И ПРОЈЕКТИЛИ ОД РЕЧИ
- Драги расни другови! Пажљиво слушајте! Бела раса налази се на кључној тачки са
које нема повратка. Кренула је према тоталној катастрофи - тоталном уништењу.
Уколико не учинимо значајне и драстичне кораке, наша бела раса ће заувек
нестати. Помозите изградити јединствену расну религију Креативизма у моћно
оружје које ће уништити наше непријетеље, јеврејску мрежу, заувек.
- Нема ничега тајновитог у нашем програму. Желимо да бела раса опстане под
сваку цену. Свако ко је против опстанка беле расе је наш заклети непријатељ.
- Драги расни другови: Када упознајете Креативизам по први пут у животу, пред
вама са налази циљ према којем коначно можете посветити своју оданост и
обавезу.
- Учини нешто значајно за белу расу: постани део нашег религијског покрета и
оснуј огранак у свом подручју.
- Хришћанство је измишљено од стране Јевреја као алат којим ће уништити белу
расу.
- ХрИшћанство уништава разум иначе интелигентних људи.
- Препустити се хришћанству значи препустити се кукавичком бегу од стварности.
- Хришћанство је против природе и против природне елите.
- Након појаве Хришћанства бела раса је утонула у таму пуних 1000 година.
- Хришћанство је поробило разум својих жртава.
- Филозофија - идеологија - религија Креативизам је у складу са законима природе.
- Религија би требала помоћи у очувању, промицању и напредку расе која ју је
прихватила.
- Црква и држава би требали бити уједињени у белачкој религији.
- Глобално белачко друштво и солидарност морају бити наш вечни циљ.
- Раса је све. Како би опстала и напредовала, бела раса мора савладати својим пет
главних непријетља: јудаизам, хришћанство, комунизам, либерализам и
национални шовинизам.

- Сматрај се златном кариком у бесконачном ланцу своје расе.
- Наш највећи задатак је довести белог човека натраг својем разуму.
- Природа је сама створила људе и расе неједнаке.
- Бела раса је раса господара.
- Можеш извући црнца из џунгле, али не и џунглу из црнца.
- Хришћански ''други свет'' је нестварана као и трип на ЛСД-у.
- Јевреји су измислили најстрашнију идеју која је човеку пала на памет - пакао.
- Нагони су више од само наследног сећања из искустава наших предака - они су
уједно осигурање за опстанак врсте.
- Јевреј је корен свих зала.
- Мржња је конструктиван осећај попут љубави, а љубав и мржња иду заједно.
- Лишити белог човека мржње је попут вађења тигрових канџи и зубију.
- Интензивна мржња према Јеврејину је почетак слободе белог човека.
- Бела раса ће или савладати Јевреје или ће престати постојати.
- Опстанак беле расе наша најважнија брига.
- Утроши новац натраг у своју расу. То је најбоља инвестиција коју можеш учинити
за своју будућност и будућност своје дјеце.
- Ми намеравам повратити ову планету у руке природне елите - беле расе.
- RАHОWА: белачки тотални расни свети рат је одговор на јеврејски рат
истребљења беле расе.
- Разлог зашто је бела раса била тако лагани плен јесе тај што велики део белачке
популације промовише властито самоуништење, а велика морална сила која се
налази иза тога је ништа друго него јеврејско хришћанство.
- Садашња власт у већини белачких земаља је јеврејска окупацијска власт: наш
непријетељ број један.

- Ако икад мислимо вратити ову планету у своје оригинално стање лепоте и
плодности, постоји само један одговор - RАHОWА! Тотални расни раст, тотална
бела победа!
- Морамо заузети овај став у нашем верском уверењу: боље је погинути борећи се
за своју расу, за нашу белу расу, него предати се непријатељима наше расе; много
је боље умрети као херој, него живети као кукавица и роб.
- Морамо схватити да природа није предвидела да нека јединка живи вечно, и
пошто морамо умрети, највећу част и највећу оданост коју можемо исказати својим
људима, својој раси, јесте борити се за њихов опстанак под сваку цену, или умрети
у том покушају.
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ЦРКВЕ И САМООДБРАНА МИСИЈА КРЕАТИВИСТИЧКЕ ЦРКВЕ, БЕЛИХ
БЕРЕТКИ: БЕЗБЕДНОСТ ЦРКВЕ И САМООДБРАНА
I. Основни задатак белих беретки, јест пружити заштиту члановима и власништву.
II. Секундарни задатак белих беретки, јесте припремити чланове за активну и
ефикасну самообрану.
III. Како би остварили своје задатке, беле беретке морају:
а) Организовати се у мале, уско везане примарне јединице (са минимално два, и
максимално десет, оптимално пет чланова), у складу са пирамидалном структуром
примарних јединица описаном у магазину Racial Loyalty бр. 55.
б) Стећи знање у законитој самообрани и увек следити ова правила:
1.) Никада не веруј полицији или другим владиним агентима. Они су функционери
под контролом наших непријатеља.
2.) Никад не пуштај у објекат без налога, увек тражи да ти покажу налог.
3.) Уколико си држан против своје воље, тражи да ти кажу јеси ли ухапшен и под
којом оптужбом.
4.) Уколико си ухапшен, одби да одговараш на било каква питања и тражи
адвоката. Ипак, никад не веруј ни адвокату, посебно ако те саветује да прекршиш
било које од ових десет основних правила законске самообране.
5.) Кад те ЗОГ испитује, ћутање је најбоља одбрана.
6.) Потисни жељу да ''испричаш своју верзију догађаја''.
7.) Никада не признај кривицу.
8.) Никада не сарађуј са ЗОГ-ом.
9.) Никада немој издати Креатора - сваки Креатор је твој друг.
10.) Упамти: ништа велико није стечено без жртава. Прогон и патња су неизбежне
препреке на нашем путу према победи. Морамо их надвладати кроз преданост и
опрезност. Нека те визија бељег и лепшег света надахне и води кроз све муке, очај
и трновит пут према заједничкој победи.

Самообразујте се у одржавању физичке спремности, борилачким вештинама,
техникама прве помоћи, комуницирању с полицијом и оружаној самоодбрани.
Легално поседујте неко оружје и упознајте се са његовим кориштењем.
IV. Сви тренутнии потези белих беретки морају бити у оквирима ''оправдане
самоодбране'' и у складу са законом. Не упуштајте се у незаконите активности или
методе! Свако ко делује ван граница ''оправдане самообране'' и ван закона може
бити сматран провокатором или убаченим агентом и може бити избачен из
организације.
V. Само чланови организације могу постати део белих беретки.
VI. Иако оријентисане према нашој омладини као најенергичнијим бранитељима
наше расе, беле беретке немају добну границу за чланство. Али, сваки члан мора
бити физички и психички способан обављати своје дужности ефикасно.
Наш главни циљ је обновити белачку милитантност - вољу за борбом за нашу расу
и обрану једине, истинске и револуционарне белачке расне религије - Креативизам!
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КРЕАТИВИСТИЧКЕ КЊИГЕ
Логична, потпуна, разумљива, значајна и надахњујућа филозофија-идеологијарелигија Креативизам је јединствени расно религијски потпуни програм и коначно
решење за опстанак и искупљење беле расе. То је начело и програм којем бели
људи коначно могу посветити своју апсолутну оданост и обавезу, знајући да је
Креативистички покрет једино спасење за белу расу у овој борби за опстанак.
Драги расни другови, прочитајте наше књиге и придружите нам се у мисији буђења
белих људи и спасења беле расе!
Nature's Eternal Religion / Вечна Религија Природе
Аутор је Бен Класен, који је био оснивач Church of the Creator. Издана је 1973.
године, има 508 страница, и 49 поглавља. Ова књига поставља основе расне
религије за белу расу, која се темељи на законима природе. Разоткрива целу
панораму уроте која прети уништењем беле расе, и даје нам ефикасно начело и
програм за решење болести које су напале биелу расу.
The White Man's Bible / Библија белог човека
Аутор је Бен Класен, оснивач Church of the Creator. Издана је 1981. године, има 451
страницу, са 73 поглавља. Ова књига проширује начело и програм прве и једине
белачке расне религије - Креативизам, укључује идеју Здравог Живљења: Здрав ум
у здравом телу у здравом дурштву у здравој околини.
Salubrious Living / Здраво Живљење
Аутори су Арнолд Деврис и Бен Класен. Књига је издана 1982. године, има 244
странице, и 22 поглавља. Ова књига износи програм за живљење у складу са
природним начином живота, и постизање и одржавање одличног здравља.
Expanding Creativity / Ширење Креативизма
Аутор је Бен Класен, оснивач Church of the Creator. Књига је издана 1985. године на
255 страница. Садржи водеће чланке које је Класен написао и који су издани у
првих 12 издања Racial Loyalty.
Building A Whiter And Brighter World / Изградња Белијег и Лепшег Света
Аутор је Бен Класен, оснивач Church of the Creator. Књига је издана 1986. године на
270 страница. Наставља са водећим чланцима из Racial Loyalty где је стала књига
Expanding Creativity.
RAHOWA! This planet is all ours / RАHОWА! Овај планета је цела наша !

Аутор је Бен Класен. Књига је издана 1987. године на 262 странице. Ова књига
описује Расни Свети Рат (РАХОWА) у којем се налазимо и како се морамо борити
да бисмо преживели.
The Klassen Letters, vol. One (1969-1976) / Класенова Писма, први део (1969-1976)
Аутор је Бен Класен, оснивач Church of the Creator. Књига је издана 1988. године на
292 странице. Даје увид у настанак расне религије за беле људе, њене корене и
историјски развој обрађене хронолошки кроз коресподенцију њеног утемељивача.
The Klassen Letters, vol. Two (1976-1981) / Класенова Писма, други део (1976-1981)
Аутор је Бен Класен, оснивач Church of the Creator. Књига је издана 1989. године на
276 страница. Даје детаљни увид у настанак расне религије за беле људе, њене
корене и историјски развој обрађене хронолошки кроз коресподенцију њеног
утемељивача.
Такође доступна дела Бена Класена:
A Revolution Of Values Through Religion / Револуција Вредности Кроз Религију
Against The Evil Tide / Против Зле Струје
On The Brink Of The Bloody Racial War / На Рубу Крвавог Расног Рата
Trials, Tribulations, And Triumphs / Суђење, Патње и Победе
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RАHОWА! ОВА ПЛАНЕТ ЈЕ ЦЕЛА НАША!
Епилог
Уочи претећег генетског нестанка беле расе, широм света управо се шири нови
облик свести беле расе. То је реализација онога што Креативизам проповеда још од
1973. године, а то јесте:
а) Ми, бела раса, суочени смо са расним ратом за опстанак на планети Земљи.
б) Све остале расе су наши природни расни непријатељи у тој борби за опстанак.
ц) Јевреји имају водећу и оркестрирајућу улогу у том безобзирног рату геноцида
против беле расе.
д) Хришћанске цркве су њихови највећи савезници и најопасније оружје у
подкопавању беле расе.
е) Расни свети рат под победоносном заставом једине, истинске и револуционарне
белачке расне религије - Креативизам - је једино спасење за белу расу.
У концепту под називом RАHОWА! објединили смо начела, филозофију и борбени
слоган за активни програм који може и мора извући белу расу из положаја у којем
се налази. RАHОWА! је једна реч која обухвата укупне циљеве и програм не само
нас Креатора, већ целокупне беле расе, а то је: Прихватамо изазов. Крећемо у
тотални рат против наших расних непријатеља широм света - политички, војнички,
финанцијски, морално и религијски. У ствари, сматрамо га срцем наше вере, и
најсветијим начелом од свих. Сматрамо га светим ратом до завршетка - расним
светим ратом.
RАHОWА! је неизбежан. То је једино и потпуно решење. Не могу више прљаве
расе и бела раса живети на истој планети и опстајати. Ми или оно. Ова планета је
цела наша, и биће једино станиште за наше будуће потомке за сва времена која
долазе.

