Die 14 Woorde
“Ons moet die voortbestand van onse volk en die toekoms van Blanke kinders verseker.”

~David Lane
Voorwoord
by Mjöllnir Bladsy 3 van 12 Pretoria, 2009
Die afwesigheid van ‘n strategiese denkraamwerk vir die Witman in Suid-Afrika het gelei tot die
verlies van ons eie leefruimte, ons land Suid-Afrika. Die Volk is vuisvoos belieg deur ons eie
verloopte politici, en verder het talle padgegee na oorsee omdat hulle nie ‘n toekoms vir die
Witman in hierdie land gesien het nie. Daar is vele redes vir ons verval – en die gevolglike
uitwissing wat ons in die gesig staar. ‘n Voorvereiste tot oorlewing en veredeling is die oordenking,
beoordeling en aanvaarding van ‘n algemene gedragskode, nee, ‘n algemene denk-kode, vir die
Witman. Hierdie vertaling van David Lane se 88 PRECEPTS is ‘n beginpunt. Die uiteindelike doel is
om ons Volk weer moreel te bewapen, trots te gee en toe te rus om daardie toekoms te skep
waartoe slegs ons in staat is, waar ons ons diepste wese in vryheid kan uitleef. Maar dit gaan beslis
opofferings kos – baie werk, baie studie en baie argumentering. Laat die botsings met die huidige
denkstelsels maar kom. Ons sien egter daarna uit om die verrotting van die heersende denkstelsels
aan die Volk te ontbloot, daardie vreemde en selfvernietigende denkstelsels wat verantwoordelik
is vir die gemors waarmee ons Volk nou opgeskeep sit. Totdat ons ‘n rotsvaste basis (her)ontdek
waarmee ons superieure mense kan kweek en opvoed, is ons volk ongetwyfeld tot ondergang
gedoem, soos vele ander volkere in die geskiedenis. Hierdie beginsels – oftewel Leringe – verskaf
ankerpunte in ons denke, sodat ons konsekwent ons saak kan stel, ons oordeel oor daaglikse
gebeurtenisse te kan vel, om die sogenaamde “nuus” te verstaan en om ons mense onderling te
ondersteun. Hulle is die sleutels tot oorlewing. As die leser iets beters het, bring dit tafel toe. My
hoop en wens is dat hierdie geskrif mense sal aanvuur om beter mense te word, goed genoeg om
hul eie volksgenote te inspireer tot selfbehoud en ‘n edel toekoms. Laat die oordeel van die
geskiedenis ons nie verder brandmerk as die geslag wat ons kinders verraai het nie. Moenie die
swak skakel in ons Volk se bestaan wees nie – lees, leer en handel.
88 Leringe

1 Enige religie of lering wat die Natuurwette van die Heelal ontken, is vals.
2 Watookal mense se insig omtrent God, of die Gode, of die motiverende Mag van die Heelal mag
wees, kan hulle beswaarlik ontken dat die Wette van die Natuur die werk van, en derhalwe die
bedoeling van, daardie Mag is.
3 God en religie is eiesoortige, afsonderlike en dikwels botsende begrippe. Die Natuur vertoon die
goddelike plan, want die natuurlike wêreld is die werk van die mag of die intellek wat die mens God
noem. Religie is die skepping van sterflinge, derhalwe bestem tot feilbaarheid. Religie kan ‘n Volk
bewaar of vernietig, afhangende van die struktuur wat deur die stigters daarvan voorsien word, die
motiewe van sy agente en die wispelturigheid van geskiedkundige omstandighede.
4 Die suiwerste vorm van gebed is gemeenskap met die Natuur. Dit is nie spraaksaam nie. Gaan na ‘n
afgeleë plek, indien moontlik ‘n bergkruin, op ‘n helder, ster-verligte nag, bepeins die majesteit en
orde van die oneindige makrokosmos. Bepeins dan die ingewikkeldhede van die ewe oneindige
mikrokosmos. Begryp dat jy aan die een kant onverstaanbaar onbeduidend in die grootsheid van
sake is, en aan die ander kant, dat jy potensieel onverklaarbaar waardevol as ‘n skakel in die ketting
van jou lotsbestemming is. Daar begin jy verstaan hoe trots en self in eerbied met mekaar kan
saamleef. Daar vind ons harmonie met die Natuur en saam met harmonie kom krag, vrede en
sekerheid.
5 Sekulêre magstelsels beskerm en bevorder religieë wat die hiernamaals verkondig. Sodanig word
mense geleer om vanuit die verdedigingslinies teen die roofdiere van hierdie lewe te dros.
6 Geskiedenis, beide sekulêr en religieus, is ‘n fabel wat in self-dienende bedrog bedink is, en word
deur diegene wat voordeel daaruit kan trek, bevorder.
7 Religie in sy mees voordelige vorm is die simbologie van ‘n Volk en hul kultuur. ‘n Veelrassige religie
vernietig die sin van uniekheid, eksklusiwiteit en waarde wat ‘n voorvereiste tot die oorlewing van ‘n
ras is.
8 Wat mense die “bo-natuurlike” noem, is in werklikheid die “natuurlike” wat nog nie verstaan word
of openbaar is nie.
9 ‘n Vervuiling van wette met die gepaardgaande verlies aan vryheid is ‘n teken van, en direk
eweredig aan, geestelik krankheid in ‘n Volk.
10 Indien ‘n Volk van geestelike gesondheid en morele karakter ontdaan is, dan sal die regering en
beginselloses die vakature vul. Daarom, vryheid gedy in morele waardes en tirannie teer op morele
verval.
11 Die waarheid verg min verduideliking. Daarom, loop lig vir woordryke leringe. Die groot beginsels
word in bondigheid openbaar.
12 Die waarheid vrees geen ondersoek nie.
13 Ongegronde geloof is ‘n lokval. ‘n Volk wat nie die geldigheid en uitwerkings van hul geloof met
die rede meet nie, sal ly of tot niet gaan.
14 Ingevolge die Natuurwette is niks meer reg as die behoud van jou eie ras nie.
15 Geen groter motiverende mag bestaan as die versekerde oortuiging dat jy reg is nie.
16 Onderskeidingsvermoë is ‘n teken van ‘n gesonde Volk. In ‘n siek of sterwende Volk, beskawing,
kultuur of ras, word die werklikheid ten gunste van vertoon in die steek gelaat.

17 Onderskeidingsvermoë sluit die vermoë om die verskil tussen geloof en aantoonbare realiteit te
herken, in.
18 Daar bestaan nie so ‘n ding soos regte of voorregte onder die Wette van die Natuur nie. Die bok
wat deur ‘n honger leeu gejag word, het nie ‘n reg op lewe nie. Maar hy kan lewe koop deur die
natuur-verordende instinkte vir waaksaamheid en vlug te gehoorsaam. Op dieselfde wyse het die
mens geen reg op die lewe, vryheid of geluk nie. Hierdie omstandighede kan deur jouself, jou familie,
jou kroos of jou voorouers gekoop word, maar hulle bly aankope en nie regte nie. Verder meer, die
waarde van hierdie aankope kan slegs deur waaksaamheid en gehoorsaamheid aan die Natuurwette
onderhou word.
19 ‘n Volk wat nie van sy uniekheid en waarde oortuig is nie, sal tot niet gaan.
20 Die Wit ras het vir duisende jare invalle en brutaliteit vanuit Afrika en Asië verduur. Byvoorbeeld,
Attila en die Asiatiese Hunne wat Europa in die 5de eeu binnegeval het, en vanaf die Alpe tot aan die
Baltiese en die Kaspiese Seë verkrag, geplunder en gedood het. Hierdie scenario is deur die Mongole
van Genghis Khan 800 jaar later herhaal. (Neem kennis dat die Amerikaanse Indiane nie
“Amerikaanse inboorlinge” is nie, maar rasgewys Mongole is). In die 8ste eeu, honderde jare voordat
Negers na Amerika gebring is, het die baster NoordAfrikaanse More Portugal, Spanje en ‘n gedeelte
van Frankryk binnegeval en verower. Dus, die laksmanne van ons beskawing se poging om die Wit ras
met ‘n skuldgevoel op te saal, is ongeldig ingevolge beide geskiedkundige omstandighede, sowel as
die Natuurwet wat inter-spesie erbarming verbied. Feit is, alle rasse het onmeetbare voordele uit die
skeppende genialiteit van die Ariese Volkere geput.
21 Mense wat toelaat dat lede van ander rasse onder hulle woon, sal tot niet gaan, want die
uiteindelike resultaat van rasse-integrasie is rasverbastering wat die eienskappe en bestaan van ‘n
ras vernietig. Gedwonge integrasie is doelbewuste en kwaadwillige volksmoord, veral vir die mense
van die Wit ras, wat nou ‘n klein minderheid in die wêreld uitmaak.
22 In die laaste plek word ‘n ras of spesie nie as gevolg van sy werkverrigting as meerderwaardig of
minderwaardig geag nie, maar ingevolge sy wil en vermoë om te oorleef.
23 Politiese, ekonomiese en religieuse stelsels kan deur die mens vernietig en heropgebou word,
maar die dood van ‘n ras is vir ewig.
24 Geen ras of Volk kan vir ‘n onbepaalde tydperk sonder territoriale imperatiewe waarbinne hulle
hul eie soort kan voortplant, beskerm of bevorder, met hul bestaan voortgaan nie.
25 ‘n Volk sonder ‘n uitsluitlik eiesoortige kultuur sal tot niet gaan.
26 Die Natuur het ‘n sekere afkeur tussen rasse en spesies om die individualiteit en bestaan van elk
te bewaar, daargestel. Skending van die territoriale imperatief wat nodig is om daardie afkeer te
handhaaf, lei tot óf konflik óf verbastering.
27 Dit is nie opbouend om diegene van ander rasse te haat nie, of selfs diegene van gemengde
afkoms nie. Maar ter wille van jou eie ras se voortbestaan, moet daar skeiding wees. Jy moet, egter,
daardie rasgenote wat verraad teen jou eie soort en jou eie Volkere pleeg, haat met ‘n suiwere en
volmaakte haat. Jy moet alle volkere en optredes wat jou Volk, jou kultuur, of die rasseeksklusiwiteit
van jou territoriale imperatief vernietig, haat met ‘n suiwere en volmaakte haat.
28 Die begrip “veelrassige gemeenskap” verkrag elke Natuurwet van spesiebehoud.

29 Die begrip “gelykheid” word deur elke getuienis in die Natuur tot ‘n leuen verklaar. Dit is ‘n soeke
na die laagste gemeenskaplikheid, en die najaag daarvan sal elke superieure ras, Volk of kultuur
vernietig. Sodat ‘n ploegperd net so vinnig as ‘n renperd moet kan hardloop, sal jy eers die renperd
moet mank maak; andersom, sodat die renperd net so goed as die ploegperd moet kan trek, moet jy
eers die ploegperd mank maak. In beide gevalle lei die najaag van gelykheid tot die vernietiging van
uitnemendheid.
30 Die instinkte tot ras- en spesiebehoud word deur die Natuur verorden.
31 Instinkte is die Natuur se volmaakte meganisme tot die oorlewing van elke ras en spesie. Die
menslike swakheid om situasies ter wille van selfvoldoening te rasionaliseer, moet nie toegelaat
word om hierdie instinkte te kelder nie.
32 Verbastering, dit wil sê rasvermenging, is en was nog altyd die grootste bedreiging teen die
oorlewing van die Ariese ras.
33 Inter-spesie erbarming is teenstrydig met die wette van die Natuur en is, derhalwe, selfmoord.
Indien ‘n wolf tussenbeide sou tree om ‘n lam van ‘n leeu te red, sal hy doodgemaak word. Vandag
sien ons dat die Witman sulke sware belasting opgelê word dat hy nie kinders kan bekostig nie. Die
belastinggeld wat so gehef word, word dan aangewend om die aanteling van tiene
miljoene vreemdrassiges te ondersteun, van wie baie van hulle nog boonop die laaste Wit vroue as
teelmaats opeis. Soos jy kan sien, die mens is onderworpe aan die Natuurwette. Dit het met
moraliteit, haat, goed of kwaad niks te doen nie. Die Natuur erken nie die beginsels goed of kwaad in
inter-spesieverhoudings nie. As die leeu die lam opvreet, dan is dit goed vir die leeu en ‘n kwade dag
vir die lam. As die lam ontsnap en die leeu vrek van die honger, dan is dit goed vir die lam en ‘n
kwade dag vir die leeu. Dus sien ons dat dieselfde handeling as beide goed en kwaad bestempel kan
word. Dit kan nie wees nie, want daar is geen teenstrydighede binne die Natuurwette nie.
34 Die instink tot seksuele eenwording is deel van die Natuur se volmaakte meganisme vir
spesiebehoud. Dit begin vroeg in die lewe en hou dikwels aan tot laat in die lewe. Dit mag nie
onderdruk word nie; die doel daarvan, voortplanting, mag ook nie gedwarsboom word nie. Onthou
dat ons vrouens duisende jare lank kinders op ‘n vroeë ouderdom gekry het. Nou, in ‘n poging om
aan ‘n vreemde kultuur te voldoen en daarmee te wedywer, ontken hulle hul Natuurverordende
instinkte en pligte. Onderrig hulle in verantwoordelikheid, maar hê ook begrip. Die lewe van ‘n ras
ontspring uit die baarmoeders van sy vroue. Hy wat wil oordeel moet eers die verskil tussen dit wat
goed en dit wat reg is, begryp.
35 Homoseksualiteit is ‘n misdaad teen die Natuur. Die hele Natuur verklaar dat die doelwit van die
instink vir seksuele eenwording voortplanting en dus bewaring van die spesie is. Die oorweldigende
manlike seksuele drang moet daarop ingestel wees om vrouens te besit, sowel as elemente soos
territorium en mag wat nodig is om hulle te behou.
36 Seksuele pornografie onteer die aard van almal wat daarmee betrokke is. ‘n Beeldskone naakte
vrou is kuns; ‘n kamera tussen haar knieë om haar private dele te ondersoek, is pornografie.
37 Daardie ras waarvan die manlike lede nie tot die dood sal veg om hul vrouens te behou en te
bevrug nie, is tot ondergang gedoem. Enige Wit man met gesonde instinkte voel walging en afkeer
wanneer hy ‘n vrou van sy ras saam met ‘n man van ‘n ander ras sien. Diegene wat vandag die media
en sake van die Westerse Wêreld beheer, verkondig dat hierdie reaksie verkeerd en skandalig is.
Hulle bestempel dit as “rassisme”. So is dit met enige “isme”, byvoorbeeld die woord “nasionalisme”,
wat die bevordering van jou eie nasie is; “rassisme” beteken bloot die bevordering en beskerming

van die lewe van jou eie ras. Dit is dalk die trotsste woord wat bestaan. Enige man wat hierdie
instinkte verontagsaam, is anti-Natuur.
38 In ‘n siek en sterwende Volk, kultuur, ras of beskawing, sal politiese andersdenkendheid en
tradisionele waardes deur die ondersoekers, wat hulself in jingoïstiese patriotisme drapeer, as
verskriklike misdade bestempel en vervolg word.
39 ‘n Volk wat onkundig omtrent sy verlede is, sal die hede onteer en die toekoms vernietig.
40 ‘n Ras moet diegene wat hul vryheid of lewens ter wille van die behoud van die Volk prysgegee
het, bo alle aardse dinge vereer.
41 Die soortgenote, naamlik die lede van die Ras, is die Volk. Rassetrou moet altyd geografiese en
nasionale grense oorskry. Indien hierdie beginsel aan ons geleer en begryp word, dan sal dit die einde
van broedermoord-oorloë beteken. Oorloë moet nooit tot die voordeel van ander rasse geveg word
nie.
42 Die Volk se leiers is nie regeerders nie, hulle is dienaars en beskermhere. Hulle is nie veronderstel
om vir eie gewin te dien nie. Kies slegs daardie beskermhere wat geen belang by die versameling van
materiële dinge het nie.
43 Kies en beoordeel jou leiers, ook beskermhere genoem, so: Diegene wat poog om die mag van die
regering te beperk, het goeie harte en ‘n gewete. Diegene wat poog om die mag van die regering uit
te bou, is onedele tiranne.
44 Geen regering kan enige iets aan enige iemand gee sonder om dit eers van iemand anders te
neem nie. Regering is uiteraard gewettigde afnemery. ‘n Beperkte mate regering is ‘n noodsaaklike
las om vir nasionale verdediging en binnelandse orde te sorg. Enige iets meer is teenproduktief teen
vryheid.
45 Die organiese grondwet, naamlik die Grondwet van ‘n Volk, moet nie deur enige metode anders
as die eenparige toestemming van alle deelnemers daaraan en met alle partye teenwoordig
veranderbaar wees nie. Anders word die poorte vir die binnekoms van daardie mees gevaarlike en
dodelike regeringsvorm, demokrasie, oopgemaak.
46 In ‘n demokrasie beskik diegene wat die media beheer, en gevolglik die opinie van die stemvee
beheer, oor mag waaroor konings of diktators nie eers kon droom nie.
47 Die eenvoudigste manier om ‘n demokrasie te beskryf, is dit: Drie mense vorm ‘n regering, elk met
een stem. Dan stem twee van hulle saam om die welvaart van die derde te besteel.
48 Die laaste stadia van ‘n demokrasie word deur vreemde oorloë gevul, want die bankrot stelsel sal
poog om homself te laat voortbestaan deur ander volkere te plunder.
49 In ‘n demokrasie is dít wat wettig is, selde moreel, en dit wat moreel is, dikwels onwettig.
50 ‘n Demokrasie word altyd gevolg deur ‘n sterk man – sommiges noem hom ‘n diktator. Dit is die
enigste uitweg om die chaos wat deur ‘n demokrasie geskep word, weer tot orde te bring. Kies jou
sterk man wyslik! Hy moet in sy hart ‘n beskermheer wees. Hy moet een wees wat reeds aangetoon
het dat sy enigste doel in die lewe die behoud van sy mense is. Sy uiteindelike doelwit moet die
herstel van die Wet van Gesag, gebaseer op die volmaakte Wette van die Natuur, wees. Moet hom
nie op sy woord kies nie. Kies een wat alles in die stryd teen tirannie opgeoffer het; kies een wat bly
staan het en volhard het. Dit is die enigste betroubare getuienis van sy waardigheid en motiewe.

51 ‘n Magstelsel sal enigiets doen, maak nie saak hoe korrup of brutaal nie, om sy voortbestaan te
verseker.
52 Tirannieë kan nie sonder die gebruik van mag beëindig word nie.
53 Diegene wat verraad pleeg, verdoesel hul dade in patriotiese uitsprake.
54 Propaganda is ‘n belangrike komponent in alle magstelsels, beide sekulêr en religieus; valse
propaganda is ‘n belangrike komponent van beginsellose magstelsels. Alle magstelsels poog om hul
onderdane daarvan te oortuig dat die stelsel goed, regverdig, voordelig en edel is, sowel as waardig
om verewig en verdedig te word. Hoe meer partydige propaganda versprei word, hoe meer
agterdogtig moet ‘n mens oor die waarheid daarvan wees.
55 Politiese mag word, in die laaste plek, deur mag geskep en in stand gehou.
56 ‘n Magssisteem, sekulêr of religieus, wat oordrewe oproepe op patriotisme maak of breedspraak
en retoriek vir sy behoud benodig, is besig om tirannie te vermom.
57 Propaganda is ‘n regmatige en noodsaaklike wapen in enige stryd. Die elemente van suksesvolle
propaganda is: eenvoud, emosie, herhaling en bondigheid. Verder, aangesien die mense glo waaraan
hulle wil glo, en aangesien hulle in iets wat vir hulself skynbaar voordelig is wil glo, dan moet
suksesvolle propaganda tot die gewaande eiebelang van diegene aan wie dit gerig word, spreek.
58 Tirannieë leer wat om te dink; vrye mense leer hoe om te dink.
59 Loop lig vir die mense wat hul rykdom deur die gebruik van woorde vermeerder. In die besonder,
loop lig vir regslui en predikers wat die Natuurwette ontken.
60 Die patriot, wanneer hy uitgelei word na die Inkwisisie se kerkers of die laksman se byl, sal die
luidste deur sy voormalige vriende en bondgenote veroordeel word, want op hierdie manier sal hulle
poog om aan dieselfde lot te ontsnap.
61 Die soete Godin van Vrede leef slegs onder die beskermende arm van die parate God van Oorlog.
62 Die organiese grondwet van ‘n Volk moet met onmiskenbare en onherroeplike juistheid die
identiteit van die homogene rasse- en kulturele groep vir wie se welsyn dit tot aanskyn geroep is,
verklaar en dit duidelik stel dat die volgehoue bestaan van die Volk vir ewig tot die voordeel en
welvaart van slegs daardie spesifieke groep is.
63 Daardie ras of kultuur wat andere toelaat om enige van die volgende te beïnvloed of beheer,
sal tot niet gaan: organe van inligting, opvoedkundige instellings, religieuse instellings, politiese
ampte, geldskepping, geregtelike instellings, kulturele instellings, ekonomiese lewe.
64 Regverdige wetgewing verg min verduideliking. Hul betekenis is onherroeplik in eenvoud en
juistheid.
65 Menslike emosies word verreweg meer doeltreffend deur die gesproke woord eerder as die
geskrewe woord ontroer. Dit is waarom ‘n regerende tirannie veel heftiger teen vergaderings van
andersdenkendes as boeke of pamflette sal reageer.
66 Die organiese grondwet van die Volk, of enige ander wet, is presies so ter sake as die wil en mag
om dit te handhaaf.
67 ‘n Ongewapende of nie-militante Volk sal verkneg word.

68 Sommige sê dat die pen magtiger as die swaard is. Dalk. Tog, die woord sonder die swaard dra
geen gesag nie.
69 Tirannieë word gewoonlik stap vir stap opgebou en deur edele retoriek vermom.
70 Die verskil tussen ‘n terroris en ‘n patriot is beheer oor die pers.
71 Die oordeel van die beskermhere, die leiers, moet getrou aan die Natuurwette en deur die rede
getemper wees.
72 Materialisme is snood en vernietigend. Die beskermhere van ‘n Volk moet onophoudelik teen ‘n
materialistiese gees onder die Volk waarsku en dit beveg. Verkryging van rykdom en eiendom, soos
wat deur die welsyn van ‘n mens se familie benodig word, en wat op eerbare wyse bekom word, is
reg en geoorloof. Uitbuiting, in die besonder deur woekerwins, werk vernietigend op ‘n Volk in.
73 Materialisme lei mense om kunsmatige status deur rykdom of eiendom te soek. Ware sosiale
status spruit uit diens aan Familie, Ras en Volk.
74 Materialisme lei uiteindelik tot ooglopende, onnodige verbruik, wat op sy beurt tot die
verkragting van die Natuur en vernietiging van die omgewing lei. Dit is onnatuurlik. Die ware
beskermhere van Volkere moet in die geheel onbesmet deur materialisme wees.
75 Die rol van ‘n koopman of verkoopsman is om ‘n manier van waardeuitruiling te bewerkstellig. ‘n
Koopman wat onnodige verbruik en materialisme bevorder, mag nie geduld word nie.
76 Die enigste wettige rolle van geld is om as ‘n ruilmiddel en ‘n stoor van waarde te dien. Alle ander
gebruike, met inbegrip van sosiale ingenieurswese, spekulasie, inflasie en veral woekery, is onwettig.
Woekery (rente) teen enige persentasie is ‘n hoë misdaad wat nie geduld kan word nie.
77 ‘n Volk met ‘n aristokrasie van geld, regsgeleerdes of kooplui sal ‘n tirannie word.
78 Die eenvoudigste wyse om ‘n woeker-gebaseerde sentrale bankstelsel mee te beskryf, is as volg:
Die bankiers eis die eiendom van die Volk as kollateraal vir hulle lenings op. Deur middel van die
heffing van rente word meer geld aan hulle geskuld as wat hulle met behulp van die lenings geskep
het. En, uiteindelik, roep die bankiers die lenings teen die Volk op en die Volk is bankrot.
79 Woekery (rente), inflasie en verdrukkende belasting is diefstal deur bedrog en verslind die morele
weefsel van die Volk.
80 Rykdom sonder offers of eerlike arbeid verwerf, sal gewoonlik misbruik word.
81 Niks in die Natuur is staties nie; óf lewenskrag groei en verbrei, óf dit kwyn en sterf.
82 Respek moet verdien word; dit kan nie opgeëis of aanvaar word nie.
83 Vermy ‘n treiterende man, want sy gif sal jou eie aard vergiftig.
84 Selfdissipline is ‘n kenmerk van ‘n hoër man.
85 Een kenmerk van ’n man is opgeruimdheid in teenspoed.
86 ‘n Dwaas beoordeel andere volgens hul woorde. ‘n Wyse man beoordeel andere aan hul dade en
werkverrigting.

87 In ons verhoudings of wisselwerkings, soos in alle Natuurwette, is daar vir elke aksie ‘n
teenreaksie. Dit wat ons plant, sal geoes word; as dit nie deur onsself gedoen word nie, dan deur
iemand anders.
88 Hierdie is sekere tekens van ‘n siek of sterwende Volk. Indien jy enige van hulle bespeur, dan is jou
beskermhere besig om verraad te pleeg: vermenging en vernietiging van die stigtings-ras,
vernietiging van gesinseenhede, verdrukkende belasting, korrupsie van die Reg, terreur en
onderdrukking teen diegene wat die Volk teen hul foute waarsku, immoraliteit: dwelms,
dronkenskap, ens. Babamoord (nou “aborsie” genoem), vernietiging van die geldeenheid (inflasie of
woekerwins), vreemdelinge in die land, vreemde kulture materialism materialisme, vreemde oorloë,
beskermhere (leiers) wat weelde of glorie najaag, homoseksualiteit, religie nie op die Natuurwette
geskoei nie.

