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Свидетели сме на моралното загниване и упадъка на Европейската цивилизация. То се
изразява в разложение и отхвърляне на традиционните ценности като привързаност и
уважение към семейството, към националните традиции, както и относно възпитанието
и отглеждането на децата. Младежите се развращават чрез порнография, гей-паради,
наркомания, пропаганда на педофилия и педерастия, чрез измислените от някои
„интелектуалци” трети, четвърти и т.н. полове. Подобни учили-недоучили морални
изроди, са се загнездили в безбройните псевдо-университети, най-вече в Европа, САЩ и
Канада. В т.нар. цивилизовани държави, те изградиха система, основана на
„евроатлантически ценности”, при която над бандити, наркомани и т.н. отрепки, бдят
съдебна и законодателна власти, „правозащитни” организации, щото косъм да не падне
от главите им, за да могат безнаказано да вилнеят и ограбват трудовите хора. Ето защо
на бялата раса в Европа е нужен духовен ренесанс - възраждане на истинските
морални ценности на европейската цивилизация. Нужно е възраждане традициите на
нашите предци, на трудовите навици, а не внос на цветнокожи гастарбайтери от
африканските и азиатски страни.

Това изисква на първо място, от здравото тяло на европейските народи, да се
отстранят полуинтелигентите внедрили се в науката, образованието и управлението.
Тези, които пропагандират заличаване на разликата между мъж и жена, между дете и
родител, между престъпник и честен човек, между убиеца и жертвата, между мошеника
и работника, който с труд изкарва хляба си, а не с финансови далавери - такива
измекяри трябва да бъдат изолирани от тялото на нацията, за да не покваряват
съзнанието и морала на народа. Те трябва да бъдат въдворени да работят тежък
физически труд, за да разберат как трудовите хора си изкарват прехраната, а не да
тровят духовната атмосфера на нацията. Подобни интелектуални изроди, някои от
които имат научни звания и титли, работят срещу националния суверенитет, те са
врагове на народа и националната държава, стремят се да я ликвидират като пазител
на народностния дух и традиционни ценности, съхранявани и пазени с хилядолетия.
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