Verreweg het belangrijkste doel binnen Alt-Rechts is om weer een bewuste
groepscultuur en groepsgeest als organisch geheel tot stand te brengen. Dit zal in eerste
instantie door voornamelijk mannen worden geïnitieerd op basis van een nuchtere
analyse van wat deze wereld daadwerkelijke te bieden heeft, dus op basis van dat wat
redelijkerwijs als mogelijk kan worden geacht in deze wereld. Menselijk kapitaal op
basis van biologische erfelijke kwaliteiten spelen hierbij een belangrijke rol. Uiteindelijk
zal zo een voor vrouwen veilige groepsomgeving worden gerealiseerd waarin de dames
graag actief willen zijn om mannen uit deze groep op te kunnen souperen.
De sleutel voor blijvend succes voor een alt-rechts humaniserend sociaal construct is
groepsbewustzijn; dat wil zeggen individuen die begrijpen hoe de eigen groep
daadwerkelijk functioneert en welke krachten hierbinnen bepalend zijn. Daadwerkelijk
groepsbewustzijn gaat daarmee heel wat verder dan simpelweg het besef onderdeel te
zijn van een groep en het brengen van persoonlijke offers voor de groep, ook al is dit
laatste een onmisbaar ingrediënt. Een makkelijk te manipuleren massa is ongeschikt om
onze doelen te bereiken, want deze is veel te gemakkelijk te kapen door
dehumaniserende vreemde overheersers, die een lauwe levensstijl opgepept met wat
antidepressiva als gemakkelijk uitweg bieden om zonder al teveel moeite een
mensenleven te kunnen overbruggen.
Hieronder volgt een schema waarin een aantal wezenlijke kenmerken van de
wereldvisie van etno-nationalistisch Alt-Rechts wordt vergeleken met die van de
wereldvisie volgens Liberaal Globalistisch Links op basis van de voorgaande artikelen.
Deze vergelijking is van belang omdat genoemde kenmerken medebepalend zijn voor de
beleving en uitvoering van het bewuste groepsleven.

Alt-Rechts

Liberaal Globalistisch
Links

Rijk Universum dat meer bevat dan
alleen maar nette en beheersbare delen.

Net en beheersbaar universum.

Gaat verder dan alleen materialisme.

Slechts materialisme.

Oneindigheden zijn daadwerkelijk
werkzaam en creëren naast zichzelf ook
eindige zaken. De bezieling is het
uitvloeisel van de manier waarop
oneindigheden werkzaam zijn.

Oneindigheden zijn niet werkelijk
werkzaam, maar zijn de facto dood.
Bezieling in de ware betekenis van het
woord is een niet bestaande illusie.

De mens is een concept wat kan worden
uitgedrukt, hiervoor is een fysisch
universum nodig.

De mens is een biologische machine, de
daadwerkelijke formele mechanisering van
de mens.

De absolute maatstaf voor goed en
kwaad is humanisering; het bevorderen van
de mogelijkheid om het concept mens tot
uitdrukking te brengen. Liefde is in de
eerste plaats bedoeld voor de mens.

Relativisme met betrekking tot goed en
kwaad. Er is geen absolute maatstaf voor
goed en kwaad. Liefde, en waaraan liefde
moet worden gegeven, wordt bepaald door
het systeem en haar instituten.

Verbetering van de levensstandaard is
in ieder geval lokaal mogelijk. Het is
maar de vraag of dit overal tegelijk en
altijd mogelijk is.

Voorgeprogrammeerd door de juiste
ideologie om het gewenste activisme
aan de dag te leggen zal tot het
elimineren van de onderdrukkers leiden,
zodat niemand meer wordt onderdrukt. Een

soort van materialistisch paradijs kan
worden gerealiseerd waarin iedereen gelijk
is (maar deze toestand moet als divers
worden genoemd).
Blanke mensen van Europese afkomsts zijn
in dit tijdsgewricht het meest geschikt om
het concept mens tot uitdrukking te
brengen. Het is daarom van het grootste
belang blanke mensen te behouden. Een
etno-staat voor blanke mensen van
Europese afkomst is daarmee een eerste
vereiste.

Blanke mensen, in het bijzonder de
mannen, van Europese afkomst zijn de
onderdrukkers en moeten daarom
tegen iedere prijs worden geëlimineerd. Een
exclusief thuisland voor blanke mensen is
uit den boze.

Kenmerkend is de Germaans Europese
mindset om de wereld te zien voor wat
deze is en hier pragmatisch mee om te
gaan, zodat plaatselijk de
leefomstandigheden verbeteren, waarbij de
bereidheid om hierbij aan de zijde van de
goden te willen werken en vechten
zichtbaar aanwezig is. De wil om fysiek te
bouwen is een belangrijk element.

Behalve het beëindigen van het leiden
van de onderdrukten zijn er geen
werkelijk belangrijke doelen. De
onderdrukten zijn op morele gronden
gelegitimeerd om te vernietigen wat is
gebouwd door de de als onderdrukkers
gelabelde mensen (dekolonisatie), want de
prominente aanwezigheid van
dergelijk door veelal blanke mannen
gemaakte constructies belet de
onderdrukten om zelf bouwers te
worden, luidt de onbewezen aanname.

Diversiteit kan alleen op globaal niveau
worden gerealiseerd middels lokale etnostaten.

Diversiteit moet lokaal op een
dusdanige wijze worden gerealiseerd,
zodat globaal de situatie overal gelijk is.

De werkelijke erfenis van een groep
mensen is de genenpoel. De genenpoel is
van doorslaggevend belang voor de mate
waarin het concept mens tot uitdrukking kan
worden gebracht.

Alle groepen mensen zijn in essentie
gemiddeld hetzelfde en kunnen als
groep altijd worden getraind om op de
juiste wijze te leven. Biologische
factoren zijn hierin van marginaal
belang.

Van een internetpagina is een overzicht overgenomen waarin feminiene en masculiene
eigenschappen met elkaar worden vergeleken. Feminien en masculien zijn handige
kenmerken om individuen als een bepaald type groepswezen te duiden. Ook komen
deze kwalificaties van pas om groepen onderling met elkaar te vergelijken.

Feminien

Masculien

Overgave

Vrijheid

Ontvankelijkheid

Richtinggevend

Empathie

Logica

Uitstralen

Focus

Vloeiend

Integriteit

Sensueel

Stabiliteit

Verzorgend

Passie

Affectie

Onafhankelijk

Delen

Discipline

Tederheid

Zelfvertrouwen

Geduld

Bewustzijn van

Liefdegevend

Kracht

Veiligheid heeft prioriteit

Hoge risico’s acceptabel bij grote winst

Een andere kwalificatie van individuen kan op basis van geslacht in biologische zin
worden gegeven. Een individu is man indien deze nakomelingen kan verwekken en
vrouw indien deze nakomelingen kan baren. Daarnaast hebben we de minder
voorkomende gevallen van hermafrodieten en artificieel getransformeerde individuen,
die we in dit artikel verder buiten beschouwing laten.
Deze summiere biologische kwalificatie is eveneens van belang om zaken
samenhangend met groepsdynamiek en de strijd tussen en binnen groepen beter te
kunnen beschrijven en dus te begrijpen. Aan deze kwestie kleven overigens veel
subtiele zaken waarover door tal van filosofen al uitgebreid is geschreven. Voor dit
artikel voldoet een beknopte vereenvoudigde beschouwing die de fundamentele
processen die ten grondslag liggen aan een stabiele groep blootleggen. Het doel is om
hiermee groepsbewustzijn te genereren bij blanke westerse personen, ondanks hun
sterke neiging tot abstraheren dat verband houdt met de wens een egalitaire
humaniserende omgang tussen personen tot stand te brengen, zodat het lijkt alsof de
groepsbelangen geen wezenlijke rol spelen bij persoonlijk welbevinden.
Bij zowel interne als externe aangelegenheden bij groepen is het van belang dat
vrouwen aan risicovolle taken worden onttrokken om de doodeenvoudige redenen dat
het verliezen van veel vrouwen grote problemen geeft voor het veiligstellen van de
volgende generatie. Als externe aangelegenheid kunnen we bijvoorbeeld oorlog tussen
groepen nemen. Als 100 mannen van het slagveld terugkeren kunnen in principe 1000
thuisgebleven vrouwen een kind krijgen van deze mannen. Omgekeerd kunnen 100
vrouwen die terugkeren van het slagveld niet zo gemakkelijk 1000 nakomelingen op de
wereld zetten, ook al zitten thuis 1.000.000 mannen op ze te wachten.
Technische innovatie, onderzoek en allerlei bouwprojecten zijn ook niet altijd zonder
gevaren, dus ook bij deze interne aangelegenheden is het beter mannen op te offeren.
Voor de groep is het tevens beter dat vrouwen kieskeurig zijn in hun partnerkeuze en
dat mannen extra hun best moeten doen en laten zien wat ze waard zijn. Voor een
vrouw heeft het absoluut geen zin om zoveel mogelijk mannen te veroveren,
integendeel tot vrij recent was het zelfs gevaarlijk om veel wisselende partners te
hebben met het oog op de verspreiding van geslachtsziektes of ongewenste
zwangerschap, wat voor de groep zeer nadelig is - dit is nu met chlamydia eigenlijk nog
steeds zo. Een strategie om enerzijds mannen te lokken maar anderzijds zonder gedoe
mannen te kunnen ontvluchten is ervoor te zorgen dat je als vrouw enigszins
ongrijpbaar bent. Voor vrouwen is het voordelig enigszins ambigu en onbegrijpelijk te
zijn. Belangrijk is dat door dit feminiene gedrag over het algemeen de kwaliteit en
overlevingskansen van de groep toeneemt, omdat er zo aan mannen hogere eisen
worden gesteld.
Afgaande op de voorgaande summiere beschouwing is het eigenlijk vanzelfsprekend dat
groepen voornamelijk worden gevormd door stereotype robuuste betrouwbare, maar
geweld niet schuwend, masculiene mannen en lievere, maar ook meer gewiekste

minder voorspelbare feminiene vrouwen. Dat het historisch gezien zo is dat
voornamelijk masculiene mannen naties bouwen en bepalend zijn voor de directe
economische levensstandaard is daarom niet verwonderlijk. Dit betekend overigens
niet dat vrouwen geen trots of verantwoordelijkheid voelen voor hun land en
samenleving, integendeel juist. In totale ontreddering, dus in extreme situaties, zullen ze
wel eerder gebruik maken van onderwerping en appeasement, om in barre tijden te
overleven, wat begrijpelijk is.
In onze huidige tijd is het helaas zo dat als westerse vrouwen zich manifesteren als
groep ze zich manifesteren als activistische belangengroep voor exclusief vrouwen,
maar als groep geen verantwoordelijkheid nemen voor een op lange termijn stabiel
veilig humaniserend groepsleven. Binnen alt-rechts is niets van meer belang dan een
heropleving van een entno-nationalistische groep vrouwen, die naast vrouwenbelangen
ook gepassioneerd opkomen voor een humaniserende etno-staat voor blanken, omdat
ze rekening houden met wat de momentele wereld op het punt van humanisering te
bieden heeft.
Het is door mij betoogd in het voorgaande artikel dat om ethische redenen een
etno-staat voor blanke mensen wenselijk is. Een aantal redenen, waarin biologie [link
naar deel 4 uit de artikelenreeks] een belangrijke rol speelt, werden hiervoor gegeven.
In het licht van een bewust groepsleven is het goed om alert te zijn op het gevaar van
dehumanisering. We kunnen twee gevallen van dehumanisering onderscheiden.
Masculiene dehumanisering en feminiene dehumanisering. Bij groepen speelt
masculiene dehumanisering eigenlijk geen rol.
Masculiene dehumanisering is zoiets als een volkomen solitair levend wezen dat zijn eigen
jongen opvreet als hij deze toevallig weer eens tegenkomt. Feminiene dehumanisering
daarentegen is bij uitstek een groepsverschijnsel. In dit geval is ieder individu geen
werkelijk zelfstandig denkend wezen meer. Mierennest mentaliteit, Orwelliaanse
nieuwspraak en dubbeldenken, om het individu als een kritiekloos radertje in de groep
machinerie te forceren is dan de norm. De feminiene neiging om veiligheid in te leveren
voor vrijheid wordt zoveel mogelijk uitgebuit om de totstandkoming van een dergelijk
luguber staatsapparaat te laten slagen. Dit is precies wat zich vandaag de dag voltrekt in
de media en de academische wereld, wat doorwerkt in de politiek en belangrijke
beleidslijnen binnen grote bedrijven bepaalt. Dit behoeft hier verder geen nader betoog. In
de alternatieve media wordt dit uitgebreid aan de kaak gesteld. Denk bijvoorbeeld aan
bepaalde video’s van Jordan Peterson.
In diverse alternatieve media worden treurige voorspellingen gedaan met betrekking
tot onze toekomst, omdat de duistere wolk van islamisering zwaar over Europa heen
hangt. De kunstmatig gecreëerde haat tegen de westerse wereld en het de westerse
blanke persoon aanpraten van zelfhaat lijken het lot van blanke mensen te bezegelen.
De islam is een traditioneel patriarchaat met een geprononceerd masculien karakter. De
samenlevingen die zich hierop baseren zijn inherent stabiel wat betreft etnische
samenstelling en het behouden van hun cultuur met daaraan gekoppeld een behoorlijke
strijdvaardig voor het behoud daarvan naar binnen en buiten toe. De westerse wereld
zelf is druk bezig te transformeren tot een feminiene samenleving die met appeasement
en onderwerping conflicten meent te kunnen oplossen middels assimilatie. Dit is ook
wel het geval als er relatief weinig masculiene elementen van buitenaf de
gefeminiseerde samenleving binnen komen. De feminiene strategie zorgt er dan voor
dat de vijandige elementen worden geabsorbeerd, want aantallen zijn uiteindelijk
beslissend. Als daarentegen een complete masculiene patriarchy in grote getale van

buitenaf wordt binnengehaald, dan is een feminiene groepscultuur juist funest en zal er
geen sprake zijn van integreren maar van het domineren over ons door deze
vreemdelingen. Of dit ons domineren ethisch wenselijk is hangt sterk af van de
kwaliteit van de binnendringende groep in kwestie. In het geval van een islamitische
groep valt deze wenselijkheid ver te zoeken. De islam is een abrahamitische doctrine en
in de vorige artikelen is gewezen op de sterk archontische dehumaniserende invloeden
die hiervan uitgaan. De noodzaak van een herwaardering en opleving van masculiene
mannen in samenhang met een etno-staat voor blanke mensen is om ethische redenen
daarmee momenteel zeker van groot belang. Alleen zo ontstaat de mogelijkheid om een
de islam als vijandige dehumaniserende patriarchie buiten de deur te houden.
Vanuit het gezichtspunt van een Rijk Universum krijgt het groepsleven een
verstrekkender betekenis. De verborgen kant van het groepsleven dat buiten het
fysische universum ligt moet per definitie dan ook een rol spelen. De groep zelf is in een
Rijk Universum in meerdere of mindere mate ook een wezen met een eigen bezieling.
Het oprichten van een humaniserende blanke etno-staat betekent Asgaard dienen, of zo
u wilt het christendom zoals het oorspronkelijk bedoeld is, die ook tot uitdrukking komt
in de groepsbezieling. De liefde tussen mannen en vrouwen in traditionele zin binnen
een exclusieve groep gekoppeld aan een bewust groepsleven is bij uitstek het
belangrijke magische middel hiervoor, omdat een andere manier in deze wereld
nauwelijks kans van slagen heeft. Zo bouwen we intelligent aan de groep als organisch
geheel met een positief groepsbewustzijn, zoals het binnen de etno-staat voor blanken
hoort te zijn en keren we de archontische dehumaniserende invloeden, die momenteel
zowel van buitenaf als van binnenuit zich doen gelden als methodisch toegepast
ontwrichtende deconstructie van de traditioneel westerse maatschappij.
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