
Skinheads/Poder Branco 
 
Em 87 IAN STUART líder dos Skrewdriver com um grupo de activistas criam a Blood 

and Honour, uma organização skinhead, para apoiar as bandas rac e o movimento 
nacionalista socialista, dando nova força ao movimento rac. Podendo haver bandas 

rac não racistas, são sempre nacionalistas e anti comunistas. Expressam 
racionalismo, racismo, NEONAZISMO,REVISIONISMO HISTOTICO e claro contra o 

sionismo, contos e lendas da mitologia europeia, paganismo, fatos 
historicos, heroismo e sena skinhead ,repudio ao uso de drogas ( STRAIGHT 

EDJE),pessoas com o principio NS , INTEGRALISTAS. 
Rac toca-se nos estilos de oi, punk rock, hardcore, metal, rock and roll 

Em principio dos anos 70 deu-se outra crise de petroleo, que levou a graves 
problemas na economia , devido a isso muitos Skinheads e Punks juntaram-se á 

National Front. É nesse momento que nasce o movimento SKINHEAD NACIOLNALISTA 
SOCIALISTA. NATIONAL FRONT- partido politico britânico de natureza extrema -

direita e racista, só aceitam membros de cor branca activo principalmente na dec de 

70 ou 80, são nazis-facistas. 
Extrema-direita é a dominação de políticas situadas no fascismo, tendem a fortalecer 

em períodos de crise, repudiam o comunismo e o LIBERALISMO, como estrangeiros e 
imigrantes, são patriotas e nacionalistas 

 
 

FASCISMO E NAZISMO 
Nazismo é uma forma de fascismo, mas tem contrastes, no nazismo o objectivo do 
estado era servir um ideal do que deveria ser um estado com razão: as pessoas, a 

ENGENHARIA SOCIAL destes aspectos da cultura com o fim ultimo de uma 
prosperidade possível para o seu estado a custa do resto do mundo. Por seu lado o 

único objectivo do fascismo era auto valorizar-se como a maior prioridade da sua 
cultura, simplesmente sendo estado em si, quanto maior a sua dimensão, melhor. 

Enquanto o nazismo é uma ideologia METAPOLITICA, vendo em si mesmo apenas 
como uma utilidade pelo qual uma condição alegórica do seu povo era o seu 

objectivo, o fascismo era uma forma anti-socialista de ESTATISMO que existiu por 
virtude de, e com fins de si mesmo. O movimento nazi falou de sociedade baseada 

em classes, e pretende unificar o elemento racial acima de classes estabelecidas, o 
movimento fascista tentou preservar o sistema de classes e sustentou-o 

como fundação de cultura estabelecida e progressiva. Uma das grandes diferenças 
entre os dois ideiais é que o nazismo estabelece TEORIAS RACIAIS. O fascismo não 

apresenta esta caracteristica, tendo mesmo em 1922,visto um terço dos judeus aderir 

ao movimento liderado por Mussulini. 
Aqueles precursores do movimento SKIN-NEONAZY pretenderam tomar o legado de 

HONRA E FIDELIDADE das HITLER-JUGEND e uniram-no com a cultura juvenil do 
princípio dos anos 70 nos bairros operários de Londres. Pouco e pouco o movimento 

SKINHEAD-NS afasta-se do grupo PUNK, continuando com o estilo de música. A 
música OI como era conhecida no meio da classe operaria era musica do povo, 

apelidada pelos media de musica que incentivava á violência racial.  
Cada escândalo na imprensa, cada espancamento a um imigrante negro, muçulmano 

ou asiático comentado nas rádios, cada imagem das suas cabeças rapadas nas grades 
dos estádios de futebol, não faziam mais que difundir a sua fama, e assim começou a 

lenda. 
Para a conservadora sociedade burguesa, os skinheads eram os mais violentos os 

mais duros os mais irreverentes... por isso eram apelativos aos jovens reprimidos, e 
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pobres. Devido aos comportamentos desafiadores do sistema, e da profanação dos 

seus símbolos, que desafiavam representantes do estado, com fileiras de cabeças 
rapadas a crescer dia a dia. Vestiam-se para potenciar a imagem violenta e dura com 

as suas botas DOC MARTENS de biqueira de aço, as suas calças de ganga LEVIS OU 
ST PREST com a dobra para fora blusas e pólos FRED PERRY E LONSDALE e os 

suspensórios herdados dos MODS depois começou a virar para militar blusões de 
aviador de couro ou HARRIGTON calças de combate e as botas com atacadores 

brancos sobre o negro para realçar a supremacia branca sobre a negra,cabeça rapada 
e tatuagens de HITLER, HESS, runas, suásticas cruzes gamadas. 

Nos E.U.A. Em 1866 nasceu em PULASKI , no estado sulista do TENESSE, através de 
um grupo de oficiais do EXERCITO DO SUL , para defender os valores cristãos e 

ocidentais , reuniram-se perante um crucifixo e velas os cavaleiros brancos do KU 
KLUX KLAN. 

O governo tinha lançado uma campanha de “ domesticação” e “ reconstrução” nos 
estados rebeldes do sul, usando tropas federais, dando direito aos negros, 

propriedades, assentos nos congressos. E assim os cavaleiros formaram o” império 

invisível” de guardiões da nação e civilização ocidental. Em 1870 e 1871 o congresso 
norte-americano votou leis duríssimas para atacar o KLAN seus membros foram 

presos e alguns executados levando quase á sua extinção. Ressurgiu no ano de 1915 
pelas mãos do coronel, WILLIAM SIMMONS, que também era pregador. Chegando a 

ter nos anos 20 cerca de 4 milhões de seguidores, e enorme poder politico. 
Mas a grande depressão económica dos anos 30 delebitou o grupo, agravado com 

inicio da 2ª guerra. Muitos dos seus dirigentes queriam que os E.U.A. Se aliassem ao 
III REICH contra a UNIÃO SOVIÉTICA, foram presos e condenados, no entanto a 

semente sobreviveu, e reapareceu a cerca de 40 anos, o fervor e devoção igual pelo 
KKK como pelo Nacional-socialismo. 

Todos os skinheads esperam o mesmo, um líder. Como em qualquer estrutura 
piramidal paramilitar e sectário necessitam de um líder messanico, um IV REICH, os 

KKK procuram-no em partidos e associações de extrema-direita e neonazi como a 
AUN ou ALIANÇA EUROPEIA. 

Assim na EUROPA começaram a crescer as claques ULTRAS, grupos de rock” 

patriótico”, a formação de associações culturais, partidos políticos , bandas 
CAMORRISTAS e colectivos racistas, todos interligados. Todos o mesmo objectivo 

recuperar o poder da ALEMANHA em 1933.Uns organizam conferencias 
REVISIONISTAS, outros espalham a palavra na musica, ou publicações clandestinas, 

defendem o racismo e supremacia branca na WEB , outros preferem a antiga 
RELIGIÃO ARIANA com cultos pagãos outros em programas eleitorais “ 

nacional-democratico”,sem acreditar em democracia e há os que lutam na rua, 
pintando paredes, fazendo autocolantes grafitos e espalhando a violência na rua 

contra imigrantes, prostitutas, judeus e homossexuais e anti fascistas. Os nazis e a 
extrema direita estão habituados a serem uma minoria, mas quando se unem e 

passeiam nas ruas ou vão a concertos ou a encontros, revela-se a chave do 
movimento skinhead, o uso da intimidação e do medo, são fortes, e em manada 

sentem-se invencíveis. Qualquer adolescente que veja e tenha crescido num bairro 
marginal, ou num bairro abastado, mas tenha sofrido indiferença familiar, a falta de 

amigos, a incompreensão de vizinhos, amigos, qualquer jovem que se sinta sozinho, 

humilhado, ou desintegrado da sociedade encontra no meio dos skinheads, a família 
,o clã, o grupo onde se sente salvo, sente-se temido ,poderoso. Ninguém se atreve a 

Insultar, humilhar ou faltar ao respeito, é uma sensação embriagadora. 
Sozinhos, individualmente, são uns pobres fascistas com a cabeça rapada e uma 

estética incómoda, personagens anónimas, que em conjunto perdem a 
individualidade, a personalidade a consciência de seres independentes para se 
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converterem num colectivo superior, um colectivo violento e temido que trás poder 

um protagonismo que não conseguiriam individualmente. 
Uma das palavras de ordem usada é “ num mundo de cordeiros preferimos ser lobos” 

 

SKINGIRLS/ CHELSEAS 
Aparência paramilitar com as botas de biqueira ou sapatos tipo PENNY LOAFERS uma 
espécie de sapatos de vela com sola grossa atacadores de couro e um laço no peito 

do pé e na parte superior uma franja outro tipo são os sapatos MARY JANES e os 

BROGUES, blusão de couro e ao estilo alpha MA-I e blusões estilo HARRINGTON e 
blusa LONSDALE pólos FRED PERRY cor típica das skins é o bôrdo. Quando usam 

saias são cinzentas ou pretas e de quadrados e 2 dedos acima do joelho, tem a 
particularidade de usar meias e por cima destas peúgas brancas. Penteado típico das 

skins cabelo muito curto com 2 madeixas em frente as 
Orelhas, ou então camisa aos quadrados BEN SHERMAN com suspensórios cor 

vermelha, com cabelo loiro e olhos azuis uma figura quimicamente ariana. 
Fora as palavras de ordem comuns com os skins homens, como a peste judia e 

manipulação sionista na banca, da imigração como a imperfeição das nações, 
preocupam-se em passar a palavra do papel da mulher no movimento skin e a sua 

supremacia sobre as mulheres de outras raças. Defende que devem adorara a ODIN 
por terem nascido brancas, assim acreditam que tem poder de decisão se querem ou 

não trabalhar, se querem filhos ou não, se querem casar ou não e com que homem 
.Enquanto as mulheres de outras raças são vendidas como escravas, lapidam-nas, 

mutilam-lhes o clítoris .Gostariam de ver todas as mulheres que renegam a raça 

ariana, convertidas em índias ou pretas ou mouras, para suplicarem para nascer 
mulheres brancas outra vez. 

Tem a convicção e a possibilidade de exercer politica, o que não acreditam ser 
passível nas mulheres de outra raça .São influenciadas pelos livros que lêem na 

juventude falangista e no mundo neonazi depois, são levadas a acreditar que só há 
grandes escritoras, artistas, cientistas nas mulheres brancas. 

Em descuramento das mulheres de outra raça dizem: Na china, em regiões 
camponesas o nascimento duma filha é uma maldição, assassinam crianças do sexo 

feminino todos os dias e atirados ao rio, e as crianças negras a ablação é um costume 
ancestral, onde é levada uma operação selvagem conduzida por um bruxo drogado, 

sem condições higiénicas, ou uma menina que morre a esvaíra-se em sangue 
lentamente miseravelmente abandonada coberta de moscas, como podem dizer que 

são como nós? 
Não os podemos deixar trazer miúdos ao mundo assim, mais vale castralos, 

defendem as neonazis. 

Apelam á consciência racial branca, para que as mulheres tomem consciência de que 
a raça ariana está a extinguir-se, enquanto as outras raças crescem e o que é pior 

estendem-se pelo mundo, levando-as a não recear ter filhos, mesmo que lhes retira-
se liberdade. Apelam a responsabilidade da mulher branca no crescimento da família 

ariana. Juntando isso ao problema da homosexualidade, quanto tempo durará a raça 
branca? 

Atribuem á sociedade progressista todos os males da raça branca, a liberalização do 
aborto, o crescimento da homossexualidade ou da moda que consideram pró-

pedofilas e antinaturais, em que as modelos são cada vez mais novas anoréxicas e de 
aspecto infantil, que leva ao caos na vida sexual da sociedade branca, o que leva ao 

crescimento de mais crianças mestiças e menos crianças brancas, o que leva a 
extinção do sangue puro da raça 

O ideal feminino germânico, a “ santa germânica”, era representado pelas mães 
originais (FRIGG,DAME HOLLE) segundo o pensamento germânico concepção não era 



uma tara, uma mancha, pelo contrario, tal ideia teria sido uma ofensa á mãe 

germânica. Nas sagas observa-se centenas de vezes que as viúvas são tão desejadas 
como as virgens e nenhum germânico pensaria que uma viúva é inferior porque já 

não é pura. De facto nos livros jurídicos SÁLIOS, RIPUÁRIOS e TURINGIOS diz que a 
pena por homicídio de uma mulher apta para conceber ou que já pariu é 3 vezes mais 

severa do que uma virgem. Não é a castidade, mas sim o valor biologicoque, 
contrariamente á condição de virgem, está vinculado ao cumprimento da maternidade 

e é fundamental para julgar o valor da mulher. A mulher grávida, a mãe, goza da 
maior consideração porque segue a lei da vida tanto no plano individual como no 

espírito do povo. As neonazis lamentam que se crie conflitos entre o seu potencial 
para ser mães com o trabalho ou conflitos sociais que implicam maternidades 

numerosas. 
Acusam os ginecologistas de usarem o medo das mães para praticar cesarianas 

desnecessarias, rasgando úteros que poderiam gozar do prazer de um parto 
espontâneo com uma mãe consciente e feliz, limitando assim a sua futura procriação 

,quando se sabe que uma mulher entre os 24 e os 35 sã esta preparada para ter um 

filho por ano. Mulheres mães de uma raça única. 
Engane-se quem pensa que as neonazis querem-se limitar a ser reprodutoras do IV 

REICH e o repouso do guerreiro. Arriscam tanto ou mais que os homens skinheads, 
sendo mais identificáveis, são mulheres ARIANAS NACIOLNALISTAS SOCIALISTAS e 

SKINHEADS e lutaram junto com homens em todas as frentes ate a vitória final. 
Alertam os machistas que só vêem a mulher na cozinha e a cuidar dos filhos e para 

procriar que não sabem o que é nacionalismo-socialismo. Defendem também que as 
lutas femininistas actuais são falsas e orientaras pelos sionista contra a cultura 

ocidental actual, não aceitam a igualdade antinatural da democracia e do maxismo. 
Como qualquer puro skinhead as skins acompanham e realizam concertos de música 

RAC,OI! 
Enquanto as mulheres NACIOLNALISTAS SOCIALISTAS são mulheres com o aspecto 

como o de qualquer mulher, na maioria dos casos são contra ou não gostam desse 
estilo de música, essa estética. 

 

 

NEONAZIS ISLAMICOS 
“Certamente a ALEMANHA recrutará sempre os seus amigos mais seguros entre os 
povos fundamentalmente imunes ao contágio judeu. Os povos governados pelo ISLÃO 

estarão sempre mais próximos dos neonazis do que, por exemplo os franceses, 
mesmo tendo familiaridade de sangue” ADOLF HITLER. 

Os nazis islâmicos tem HITLER e KOMEINI como irmãos de pensamento, ambos 

alertavam para o avanço sionista, lutando contra esse avanço , com os FALANGISTAS 
e a extrema direita que animam a revolução islâmica, e falando de integrismo 

muçulmano. Nas suas fanzines exibem suásticas alemãs, com a meia-lua ou a 
CIMATARRA MUCULMANA, fotos de voluntários árabes que combateram com as SS. 

Proclamam a politica muçulmana na ALEMANHA de HITLER, a limpeza no CAUCASO, 
O LIVRO NEGRO DO COMUNISMO. 

HITLER tem fotos com HUSSEINI (nacionalista muçulmano) 
Ambos acreditavam que a ALEMANHA ia ganhar a guerra, ambos queriam a SOLUÇÃO 

FINAL, acreditavam numa afinidade ideológica entre o fascismo totalitário, as teorias 
nazis e o islão. 

O islão é considerado o último reduto do autêntico tradicionalismo face ao 
mundialismo. 

Muitos neonazis já se converteram ao islão, fazem peregrinações a MECA, Nazis 
ocidentais apoiam iniciativas comerciais de pequenas comunidades islâmicas pela 
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Europa. Querem cunhar a sua própria moeda, e abandonar o dólar, característica da 

globalização. Também os islâmicos nas suas páginas web e revistas transcrevem 
textos REVISIONISTAS, conferências e seminários de conhecidos nazis como DAVID 

IRWING. 
Tudo mudou um bocado depois do 11 de Setembro, para a maioria dos nazis não 

Americanos, o atentado as torres símbolo financeiro ianque/ sionista foi um triunfo. O 
que levou a separação de grupos NS e neonazis. 

Porque apesar de lutarem pelos valores dos antepassados e da linha de sangue puro 
,a fidelidade é para o local de nascimento e pais onde foram criados. 

 

PAGOES/ SATANICOS/ ISOTERICOS 
Skinhead ocultistas esotéricos, praticantes de tantrismo, defendem que o 

NACIONALISMO SOCIALISMO triunfará graças á luta que os  “DEMIURGOS” mantém 
através da “HIPERGEOMETRIA E PARAPOLITICA”. 

Hitler era obcecado pelo além, pelo ocultismo e o sobrenatural. Hitler revela a sua fé, 
quando num discurso diz” sigo o caminho da providência que me aponta com a 

precisão e a segurança de um sonâmbulo”. Para os seus seguidores era guia 
ancestral, extraterrestre, divindade da mitologia germânica ou o próprio DEUS. Dizem 

falar com deus através de Hitler, sem precisar de padres ou clérigos. 
Para muito Hitler não era só um politico ou um militar, mas também um iniciado da 

magia e do ocultismo, desde muito novo esteve relacionado com sociedades secretas 
como a sociedades THULE ou a VRIL , nas amizades mais próximas Hitler tinha 

videntes, astrólogos, esotéricos, como HANUSSEN, 

Com eles aprendeu a orar, hipnotizar massas que fez dele um politico mandatário 
mais importante deste século. 

O corpo de elite do Fuhrer as SS dirigidas por Himmler era uma mistura de policia e 
ordem esotérica, com rituais e símbolos mágicos, consideram Hitler como um 

HAVATAR ou profeta da NOVA ERA. 
O esoterismo começa a ser uma importante técnica de recrutamento de jovens 

neonazis contemporâneos. Os nazis despregam o cristianismo porque a cosmovisão e 
códices morais da igreja mudou, aceitando a imigração e a união de raças e a ajuda a 

desvalidos e espalham a misericórdia pelos pobres. Do mesmo modo puseram de lado 
as religiões germânicas baseadas em tribos e no culto da natureza e as SS no papel 

de sacerdotes protectores da divindade ariana. No seu crer os nazis querem criar uma 
RELEGIÃO ARIANA filosófica, mitológica, visionaria e religiões como os VEDAS, 

PURANAS, UPANISHADS, BHAGAVADGITA, e praticas como o yoga ou o tântrico, 
técnicas usadas pelas SS para terem um equilíbrio espiritual, nas suas tarefas 

repressivas, liam obrigatoriamente HAGAKURE. 

Hitler era visto como um KRISHNA, Buda para as ss um MESTRE ARIANO, e o 
budismo uma doutrina de poder. Os nazis programaram uma expedição ao TIBETE 

para encontrar a raça dos arianos primitivos. Himmler escreveu livros samurais que  
distribuía … pelas SS. Os idealistas de Hitler como EUGENE HERRIEL, KARLFRIED 

DURCKHEIM, pretendiam Misturar nazismo com budismo zen como os princípios do 
Reich com o XINTOFACISMO, XINTOISMO, OS POSTULADOS ULTRA CATOLICOS 

FACHOS E CONCERVADORES, que podiam seduzir jovens tradicionalistas nos anos 70 
ficou obsoleta e não serviam o novo milénio. Assim hoje usa-se o respeito, o 

desconhecido e o fascínio do oculto e esotérico para cativar o mesmo publico alvo 30 
anos depois. 

 

IN NOMINE LUCIFER/ NEONAZIS 
Para lá do PAGANISMO para lá do Ocultismo das tradições pangermanicas, existem 

grupos de filosofia nazi, nas antípodas do cristianismo racista do KKK ou da utra 
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direita CATOLICA FRANKISTA, mas estão todos dentro da mesma família ideológica, 

grupos de METAL PAGÃO, extremo do ocultismo nazi, tradicionalmente 
marginalizados pelos fascistas clássicos. 

Dizem-se pagões, porque tem consciência da sua condição social e europeia racista 
unida ao paganismo de recorte CELTA, Defendem que o paganismo é a única religião 

ou filosofia que defendem que o homem pertence á natureza, e que deve respeitar as 
leis da natureza acima de todas, são contras cidades babilónicas, as aberrações de 

betão, não querem ambientes claustrofóbicos, onde se viva massificado, sem 
liberdade, sem relação com o meio ambiente, querem a volta ao campo para se voltar 

a um ambiente mais social e ligação mental uns com os outros. 
Acreditam ter de se escolher e perpetuar a melhor espécie humana para que se 

continue a evoluir, querem o homem a construir família para educar em prol da luta 
pelo legado dos antepassados, não para viver de forma egoísta e associal. Defendem 

que a mulher deve ser respeitada e não usada como o novo mercado a descobrir, 
mulher que foi tirada da família, deformou-se a sua imagem de mãe, dando-lhe o 

papel de escrava do lar, submetida ao homem ao homem, herança do JUDAICO-

CRISTIANISMO e o ISLÃO, que são religiões internacionalistas, sem carácter nacional 
ou racial. Na vida do ariano existe o CLÃ, família e a terra, pilares que ergueram 

ROMA e GRÉCIA. 
Os deuses arianos reflectem grandeza heroísmo o poder da raça ariana, não 

procuram débeis, não protegem desamparados ou TIBIOS 
Sentem a necessidade de recuperar a condição cultural pagã da IBERIA, 

ressuscitando a cultura original e verdadeira da era da raça e do povo ariano 
Defendem 3 conceitos básicos: 

 
SANGUE  sangue INDO-EUROPEU, sangue ariano que se misturou com outras 

populações do neolítico peninsular de origem pré ariana, formando os HISPANICOS 
de hoje, juram pessoalmente sobre o sangue e a honra, conservar este legado e 

perpetuá-lo. 
CULTURA considera-mos a cultura paga pré-cristã como o máximo grau de expressão 

do nosso povo, defende-mos a tradição e a fé nativa dos nossos povos, condena-mos 

o judaico cristianismo como a cultura invasora da Europa, distorcendo a cultura 
nacional hispânica. 

NAÇÃO considera-mos a nossa nação como uma confederarão de tribos ibéricas. 
Pluriculturais e etnicamente raciais, descendentes de BASCOS CELTAS E IBEROS, não 

aceitam governos de estado mas irmandades, acima da política. O seu ideal cidade -
nação como PLATÃO apresentou em a REPUBLICA, acreditam no fascismo de 

MUSSULINI, no NS de HITLER, no socialismo de SPENGLER. 
São separatistas raciais, crêem em nações mono raciais e mono culturais na 

competição inter-racial como um fenómeno a favor da evolução. Defendem que a 
guerra é a única solução higiénica para salvar o mundo, que o amor e a fraternidade 

é um embuste de poetas. 
Fazem HEIL a LUCIFER ARIANO, WOTAN, ZEUS, todos considerados guerreiros 

arianos. Consiste precisamente em separar com muito cuidado da multidão aqueles 
que demonstram possuir condições para contribuir para o triunfo do movimento. 

Muitas vezes a extrema-direita usa os cabeças rapadas para trabalhos esporádicos, 

sovas intimidações, são os soldados do asfalto. São manipulados através das suas 
crenças, dos seus ideais e das suas emoções, considera-se que o skinhead adquire 

um compromisso com o neofascismo, muito maior que qualquer outro nazi. 
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SKINHEAD/ SOLDADO DO ASFALTO 
Ser skinhead não se limita pela aparência, não é uma moda passageira os skins são 
acima de tudo leais, qualquer pacto de sangue de 2 skins ao estarem num movimento 

nazi é muito mais forte que a maioria dos fascistas. Um skin não é um nazi á paisana, 
todo ele identifica a sua ideologia 24 horas por dia. 

 

CORDEIROS COM PELE DE LOBO 
Depois de serem apanhados pela lei ou pela família, vestem-se de cordeirinhos. 

Dizem tornar-se passivos organizados, dizem não se importar que haja morenos no 
seu país, desde que venham para trabalhar e depois voltem para donde vieram, 

macacos no seu galho vem só quando dono disser. Respeitam mais um moreno puro 
que um filho de moreno e mulher do seu pai cruzamentos é que não. 

Depois de skin sempre skin, esta no coração o que pode acontecer é mostra-se mais 
light,”CASUAL” . 

Passam de skinheads a neonazis,de soldados a fascistas. Os skinheads são a 

essência, a base e o pilar do movimento nazi, tropa de infantaria. Jovens em busca 
de um líder que os guie, desejam um messias, um dirigente, um apóstolo do IV 

REICH capaz de unir todos os neonazis do mundo em busca da vitória final. 
Entretanto, esperam geração atrás de geração os cabeças rapadas aguardam o 

precursor que guiara os seus passos, para recuperarem as ruas da cidades brancas, 
uma revolução contra a democracia, capitalismo, e o poder de SIÃO. 

Enquanto esperam é renovado o ódio contra negros, judeus ou mouros, ódio contra 
as prostitutas os homossexuais e progressistas. Ódio contra tudo o que não seja 

como eles próprios. 
 

IRA/ ÉTICA 
Os lideres dos partidos de extrema-direita apresentam uma aparência respeitável e 
Dialogante, aspiram o poder pela democracia, mesmo sem acreditar nela, sabem que 

os votos dos skinheads serão válidos nas urnas, porque só os skins dão a cara pelos 
partidos de extrema-direita. 

Mas a margem da carapaça democratica, as pessoas que compõem os partidos 
políticos de direita são esculpidos da mesma maneira que qualquer skinhead. A sua 

agressividade, a sua forma de entender autoridade e propriedade, a sua aceitação da 
violência, são as mesmas que o skin de rua. 

Mas esses dirigentes que não se rapam, nem vestem botas militares, ja conseguem 
aceder aos grandes meios de comunicação social. O que não dizem é que apoiam e 

participam em acampamentos paramilitares, com lições de artes marciais, rapel, 
sobrevivência, marchas de uniformes negros, formações marciais a quem apoiar a 

causa NS. Preparam jovens para a violência caso a VASCONGADAS ou CATALUNHA 

conseguirem a independência, com formas de luta que levam ate ameaças de morte 
aos políticos responsáveis pela independência. 

É certo que alguns skins utilizam a estética como elemento provocador. Gostam de 
sentir o temor que inspira uma estética nazi ,a força do clã que leva qualquer NS 

convicto de que a revolução NS é uma causa transcendente e real, acreditam ser 
como só TEMPLARIOS,CRUZADOS de uma luta mística entre a luz do FUHRER e as 

trevas do sistema democrático sionista. Estes novos dirigentes da luta NS aconselham 
os jovens NEONAZIS antes de se tornarem NS a que leiam HOMERO, CALDERON, 

SHAKESPEARE, UNAMUNO, que ouçam WAGNER ou MOZART antes de conhecer 
HITLER. E muito importante que arranjem namorada e trabalho. Tentam desmarcar-

se dos cabeças rapadas e da sua violência de rua, o que não os impede de trocar 
fanzines, participar em acções comuns ou mesmo financiar individualmente. 

Alimentam e espalham a historia do NS que em 60 70 tinha mais facilidades do que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A3o
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/protagoras/links/homero21.htm


hoje, mas dava mais trabalho ,a opinião das pessoas do movimento NS era bem 

melhor ,não havia ódio contra os nazis, as pessoas comuns estavam mais próximas 
do pais e das ideias nacionalistas, o que evitava a sua corrupção social ,havia 

trabalho e era difícil perde-lo na época FRANQUISTA o que fazia com que os jovens 
saíssem mais a rua e dar a cara pelo que acreditavam, perante isso na época 

FRANQUISTA era tudo proibido, e cada vez que se publicava algo contra o sistema 
social podia-se ir para a prisão, não havia internet, editar era caro, encontrar 

empresas que se atrevessem a colaborar. 
O NS actual tem a fama que merece, as mensagens são cheias de violência. Antes 

falava-se do que era positivo, íamos á montanha, ouvíamos concertos de música 
clássica, líamos poesia, até alguns anos as NS era coisas de pessoas de estilo pacífico 

e românticas, não se pensava andar com cara de brigão de terceira e agredir um 
mouro, um homossexual isolado, o futebol não interessava como forma de odiar. Ser 

NS é ser homem do povo, sem seitas nem bandos e mantendo a ética da nossa raça 
ser honrado, responsável, decente, mais nada não é nada de especial, as pessoas é 

que já não o tem, devido á influência sionista. 

Muitos jovens skins deixam o futebol e a musica OI e juntam-se á militância NS, mas 
o fenómeno skin foi uma desgraça para o NS, porque rompeu o carácter popular de 

NS e levou-o para a marginalidade, separou-se da comunidade e formou tribos. 
Um dos erros actual é que os camaradas se centram muito nas SS, no racismo ou em 

Politicas histéricas e se esquecem da base socialista. Quando se bebe se dança se 
anda na rua todo o dia orienta-se a vida como qualquer pessoa integrada no sistema. 

De que serve pensar politicamente como nazi? 
Existem vários partidos de direita com pilares NS, todos os que combatem o sistema, 

o capitalismo que não estejam ligados a actividades ou pessoas corruptas. Não 
interessa que as ideias não sejam as nossas, o interesse é o fim do capitalismo e a 

liberdade da raça ariana. Há partidos com êxitos eleitorais na base de uma direita 
conservadora, xenófoba e critica do sistema mas de modo algum anti-sistema, 

revolucionaria, socialista, neste sentido estes partidos são úteis como barreira contra 
o pensamento único que o sistema impõe mas pouco mais podem fazer, todos 

acabam integrados nas normas demo-capitalistas. 

 

NACIONALISMO/SOCIALISMO/PROPAGANDA 
Do Chile sai a mais forte e respeitada propaganda NS. 
O próprio nazismo europeu deste século foi buscar o que necessitava para justificar a 

herança ariana e a sua missão mística na NOVA ERA .Seus dirigentes não são fachos 
marginais, nem um cabeça rapada sem formação cultural, tem como objectivo a 

descoberta e divulgação de maneiras de atrair tropas para a força NS com pilares de 

tradição da antiguidade remota, porque só assim há fundamentos sobre o que 
defender para sempre . 

Prepara-se para a guerra HARMOMASICA mental, só os mais poderosos mentalmente 
serão capazes de neutralizar o inimigo, tem de se fortalecer os mais fortes que já são 

NS do que recrutar muitos novos. Acreditam que Hitler não queria ganhar a guerra 
fisicamente, porque não queria destruir o mundo, já misturado e abastardado, 

deixando esse trabalho para os judeus, terminar com o KALIYUGA. 
Depois virá a idade de ouro, dentro do eterno retorno dos ciclos cósmicos. 

E aqueles que combaterem até ao final no ULTIMO BATALHÃO aqui na terra, 
reencarnarão na IDADE DE OURO. 

Hitler é um deus para os NS, miticamente comparado com Maomé pelo prof. JUNG, e 
também comparado com KRISHNA ( AVATAR) por SAVITIR DEVI. 

 
EXCERTOS DO LIVRO : DIARIO DE UM SKIN          AUTOR : ANTONIO SALLAS 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kali_Yuga

