Manifest Slávnej RASY
My, potomkovia rodu nášho rasy slávnej, týmto manifestom prejavujeme našu
existenciu, vôľu a vieru. Ako od vekov začiatkov muž so ženou plodí deti, tak naša
väzba a viera v predkov našich jediných pevná a večná jest. Našich predkov dokazuje
existencia nás samotných, rovnako ako dieťa potvrdzuje otca svojho a matku svoju
jedinú a jednoznačnú. Prejavujeme svoje bytie a tým aj právo na sebaurčenie, právo
disponovať s ľubovoľnými prírodnými zdrojmi a miestom na zemi, právo prejavovať
svoj názor a myšlienky, rovnako v súlade s nimi aj konať a právo brániť rasu rodu
svojho preveľkého.
Pochádzajúci vznikom a zachovávaním prírodných konov, mi potomkovia rasy
našej slávnej, rovnako ich dodržiavame a dodržiavať budeme, pretože viera naša
večná jest. Súlad všetkého konom prírody jest, a každý kto sa prejavuje nad tento kon
jediný, bude ako tyran a uchvatiteľ, hnevom predkov a potomkov rodu nášho
zasiahnutý, lebo ako predok a potomok z rodu nášho jedno jest, tak bytosti prírody a
zem s rodom našim od večnosti prepojené sú. Viera naša skrz vôľu do existencie
opakovane prejavuje sa, to naša večnosť a bezčasovosť jest.
Náboženstvo a bezvierie cudzie nám je, tak ako voda, vzduch, mačka či pes, k
prírode a zemi božskej patrí, tak rodobožie pamäť večná naša a svedomím naším jest.
Týmto prejavujeme svoj nárok na zrovnanie toho, čo bolo uchvatiteľmi
vykonané a veľkú neprávosť rodu nášho prežívame:
• genocída na predkoch našich vykonávaná bola. Nech nám potomkom rodu
nášho nápravné od náboženstiev a štátnych uzurpátorov odovzdajú, za každý
život z ich krutosti z rodu nášho pominutý,
• neprávie vyhnaním z pôdy užívanej bolo náboženstvami a tyranmi na rode
našom vykonané. Nech nám potomkom rodu nášho, vrátia čo právom naše jest,
• ničením a hanobením symbolov, predmetov, obydlí a dejín našich bezmenných,
veľký klam a krivdu na náš rod, náboženstvá a uchvatitelia priviedli. Nech
verejne odčinia túto krivdu a dedičstvo nám potomkom rodu nášho vydajú,
• veľkú bolesť a utrpenie prírode a zemi spôsobujú. Nech ju vrátia do pôvodného
stavu, alebo nech opustia túto zem a možnosť ošetriť ju nášmu rodu nechajú.
Nech tak uchvatitelia a tyrania s ich otrokmi, náboženstvá s ich otrokmi a
bezvierníci čo najskôr vykonajú, kým ešte pamäť a súdnu možnosť majú, lebo
otrokári otrokom svojim aj tú vziať chcú. Hrubé porušovanie konov spôsobujú a
vojna preveľká tak vypukne, a znovu súlad zavedený bude.

