(7) Ihmisen ei tarvitse olla kohtalon uhri ja passiivinen
sivustakatsoja, vaan Wyrdin ymmärryksen ja
Tahdon kautta hän voi olla aktiivinen osallistuja
evoluutioprosessissa ja saattaa alulle todellisia muutoksia.
Ymmärtämällä sivilisaation perustalla olevaa tahtoa, voimme
edistää sekä itseämme yksilöinä että kulttuuriamme. Vaatimus
tasapainon saavuttamisesta aiheuttaa Varjon palaamisen tarpeen,
sillä Pimeyden kautta voidaan aiheuttaa todellisia muutoksia.
Kertomukset Loki-jättiläisestä paljastavat, kuinka hän toimiensa
kautta käynnistää vanhan Aikakauden tuhoutumiseen johtavan
prosessin.

(8) Luonnon läpäisevän Wyrdin voimaan virittäytyneillä

henkilöillä on voima sisällään, ja he ovat siten yhteydessä
jatkuvaan evoluutioon kohti Korkeampaa Ihmistä.
Korkeammalla Ihmisellä tarkoitetaan samaa kuin Nietzschen yliihmisellä, jolla tarkoitetaan hyvän ja pahan käsitteet ylittänyttä
ja oman moraalinsa luojaksi tullutta henkilöä: ”Sana ’yli-ihminen’
tarkoittaa eräänlaista suurta saavutusta, vastakohtana modernille
ihmiselle, ’hyvälle’ ihmiselle, kristityille ja muille nihilisteille.”

Ainoa olemassa oleva korkeampi laki ja moraali ilmenee luonnossa
ja on läsnä Wyrdissä. On luonnon laki, että yksi voi kuolla, jotta
toiset voisivat elää. Tämä sama laki koskee myös sivilisaatioita.

TUNNUKSEMME
Tunnuksemme muodostuu kahdesta Iwaz-riimusta, jotka
esittävät marjakuusta Elämän ja Kuoleman puuna, ja
jotka ristikkäin ja itseään syövän käärmeen ympäröimänä
muodostavat Kosmisen Pyörän. Kokonaisuutena se edustaa
kahden polariteetin evolutiivista vuorovaikutusta.
Evoluution perustana on entropia, joka on Luonnon tuhoava
voima. Tätä voimaa kuvataan usein Ouroboroksena, omaa
häntäänsä syövänä käärmeenä, joka on sekä luova että tuhoava
voima. Itseään syövä maailmankäärme Jormungandr on siten
entropian universaali arkityyppi luomisen, tuhoamisen ja
uudelleenelpymisen kehässä.
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Kosminen Pyörä symbolina löytyy myös pyöreästä hakarististä,
joka luoden ja tuhoten pyörii samanaikaisesti sekä myötäettä vastapäivään, kuten ”valtakunnan tähdessä”, esittäen
elämän kamppailua. Tämä on kaiken elämän luominen ja
tuhoutuminen.

(9) Länsimaisen sivilisaation kohtalo on matkata tähtiin;
kehittyminen ennalta nähtävissä olevan kohtalonsa
mukaiseksi Galaktiseksi Ihmiseksi.
Galaktinen Imperiumi on arjalaisuuden äärimmäinen
ilmentymä käytännössä. Se on rotumme ainutlaatuinen
kohtalo, ja mahdollisuutemme on saavuttaa se tässä ja nyt,
teknologiamme, kekseliäisyytemme ja sankarillisuutemme kautta.
Tutkimusmatkailun ja valloittamisen jalo ja sankarillinen henki on
itsekkään materialismin tuolla puolen. Tämä on Veren ja Maan,
valloittamisen ja tutkimusmatkailun välinen hallittu
tasapaino.

Matkaaminen tähtiin ja maan vankeudesta vapautuminen on
osoitus läntisen sivilisaation kyvyistä ja sen faustisesta hengestä ottaa
askel tuntemattomaan. Tämä on sellaisen sivilisaation kohtalo,
joka on tasapainossa ja pyrkii kehittymään eteenpäin alistumatta
sisältäpäin kasvavan sairauden heikentämäksi ja tappamaksi.
Tällaisen sivilisaation on joko uudistuttava tulen kasteessa tai
sorruttava omaan heikkouteensa. Me katsomme kohti tähtiä ja
haastamme Kansamme kohti suurempia ja vielä käsittämättömiä
korkeuksia.
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PERUSPERIAATTEET

(1) Me uskomme
maailmankaikkeuden
heijastumana.

”Wyrdiin” kohtalon voimana,
luovien ja tuhoavien voimien

Suhteessa maailmankaikkeuteen olemassaolomme on yhdentekevää,
joten ihmisen olemassaolon ainoamerkityksellisyys voi syntyä
evoluution ja kehittymisen kautta. Tämä kehityksen kulku on
sopusoinnussaLuonnoksi kutsutun, ennalta määräytyvyyteen
perustuvan käsitteen kanssa, ja tämä käsite muovautuu Wyrd
–nimellä kutsumamme kohtalon kautta.
Käsitteet ”kohtalosta” ja anglosaksisesta sanasta Wyrd pitävät sisällään
suuremman merkityksen kuin pelkän ajatuksen ”ennalta määrätystä”,
joka on vain tämän moniulotteisen ja merkityksellisen sanan
pinnallinen tulkinta. Wyrd on vanhasta englanninkielestä tuleva sana
ja tarkoittaa kohtaloa. Mutta se ei merkitse pelkästään kohtaloa vaan
myös tahtoa tämän kohtalon ymmärtämiseksi. Se ei ole ainoastaan
yksilön kohtalo, vaan suuremman ihmisjoukon, jopa kokonaisen
sivilisaation kohtalo. Se on voima, joka koettelee jokaista sivilisaatiota
ja rotua niiden kelvollisuudesta olla olemassa.

(2) Meidän eetoksemme ja uskomme perustuu Luonnon
lakeihin, jotka tiede on selvittänyt ja elämä itse paljastanut
kaikissa ilmenemismuodoissaan, sopusoinnussa Wyrdin
kanssa, evoluution ja entropian ilossa.

Kausaalisen olemassaolon sykliset lait ovat entropian hallitsemia,
jokaisen olennon heiketessä ja lopulta kadotessa. Kuolema ei ole osa
tätä prosessia. Se, mitä me kutsumme kuolemaksi, on vain energian
muuttumista toiseen muotoon. Meidän ei pidä pelätä kuolemaa, vaan
nähdä se Luonnon uudistumisprosessin ilmentymänä. Katsomme
Luontoa kunnioittavalla pelolla ja näemme, kuinka se voluution
kautta pyrkii kohti täydellisyyttä. Näemme Luonnon itsensä
tahdon, sen Wyrdin. Rotu on tämän täydellisyyttä kohti pyrkivän
kamppailun kaunis ilmentymä. Yksilöinä meidän tulisi aina pyrkiä
kohti täydellisyyttä. Myös sivilisaation tulee kehittyä ja täydellistää
orgaaninen ydinolemuksensa Luonnon mystisenä heijastumana.

(3) Ykseyden tunne Luonnon kanssa Kosmisen Järjestyksen
mystisenä ilmauksena on moraalisen dualismin käsitteiden
tuolla puolen.

Luonto on numeeni. Tämän sanan merkityssisältö on moninainen,
tarkoittaen ”henkistä”, ”kaunista” tai ”kunnioitusta herättävää”; se
paljastaa jumalallisen. Luonto on ei-kausaalinen luova voima, joka
toimii fyysisen olemassaolon tasolla, aiheuttaen muutoksia kausaalisissa,
elävissä organismeissa. Ihmisinä meillä ei ole mahdollisuutta muuttaa tätä
kehitystä – voimme vain alistua siihen. Näiden muutoksen, evoluution ja
entropian lakien huomiotta jättäminen johtaa meidän omaan
tuhoutumiseemme, heikentyessämme ja tullessamme toisista riippuvaisiksi,
kykenemättä selviämään omillamme. Luonto ei ota huomioon kenenkään
yksilöllistä elämää, vaikka se on olemassa kaikessa orgaanisessa ja ilmentää
itsensä lajien ja rotujen kautta.
Luonto on elävä ja muuttuva voima. Lajien evoluution kautta Luonto
vahvistaa orgaanisen, luovan ja muuttuvan muotonsa. Se on olemassaolon
muoto, elävä, orgaaninen olento. Orgaanisen ja aina muuttuvan muodon
pitää kyetä kehittymään suuremman kohtalonsa mukaisesti. Tässä
prosessissa Luonto innoittaa meitä ja osoittaa, kuinka meidän ihmisinä
tulee edelleen kehittyä.

(4) Moraalimme perustuu näkemykseen siitä, että lajeihin,
rotuihin, sivilisaatioihin ja yksilöihin heijastuvia, organismia
vahvistavia ja kehittäviä ajatuksia ja toimintoja tulee rohkaista
siitäkin huolimatta, että ne voidaan yksiulotteisesti katsottuna
nähdä niille vastakkaisina. Se, mikä ei tapa, vahvistaa meitä.

Todellinen valaistuminen löytyy hyvän ja pahan käsitteiden tuolta
puolen. Korkeampi Ihminen on noussut moraalisen kahtiajaon
yläpuolelle ja kykenee noudattamaan Luonnon todellisuuden ja
elämästä kamppailun heijastamia korkeampia lakeja. Valaistuminen
on Valon ja Pimeyden tuolla puolen.
”Hyvää” on se, mikä vahvistaa organismia. Tämä merkitsee myös
sitä heikentämään pyrkivien voimien tuhoamista. Yksilölliset elämät
ovat vähemmän tärkeitä Kansan selviämisen kannalta. Oman elämän
uhraaminen Kansan puolesta on lahja Mystisen vahvistamiseksi
ja elämistä Arjalaisuuden ihanteiden mukaan. Voittaminen
vastakkaisuuden kautta on tapa selvitä nykyisen, rappeutuneen
ajan häpeästä. Selviämällä sitä tuhoavasta myrkystä, organismi
muodostuu entistäkin vahvemmaksi ja kykeneväksi taistelemaan
sairauden juurisyitä vastaan.

(5) Näkemyksemme mukaan Luonto ja jokainen
sivilisaatio toimii syklisesti ja on siten syntymän, kasvun
ja rappeutumisen kiertokulun alainen.
Tämä on sekä idän että lännen esoteerisen koulukuntien muinainen
viisaus, ja osoittautuu todeksi kaikkia menneitä sivilisaatioita
tarkastelemalla. Nämä sivilisaatiot ovat ei-kausaalisen energian
ilmentymiä kausaalisessa sekä olemisen ja ajan ilmentymiä. Ne
tunnetaan esoteerisella nimellä ”aionit”, aikakaudet. Me elämme tällä
hetkellä rappeutumisen aikaa, jota Vedoissa kutsutaan ”ongelmien
ajaksi”. Tämä on vaihe, jossa sivilisaatio muuttuu epäyhtenäiseksi
ja tuhoutuu, ja korvautuu lopulta uudella Aikakaudella. Jokainen
sivilisaatio, joka kieltäytyy seuraamasta kohtaloaan Wyrdin
mukaisesti, tulee lopulta tuhoamaan itsensä.

(6) Maailmakaikkeus toimii vastakohtien kautta,
ja näiden vastakohtien vuorovaikutus käynnistää
muutoksen jaevoluution. Näitä polariteetteja kuvataan
sellaisten vastakohtien kuin tulen ja jään, maskuliinisen
ja feminiinisen, ja valon ja pimeyden kautta. Ilman
vastakkaisuutta ei ole edistystä.
Esi-isiemme muinaisessa kosmologiassa on nähtävissä kahden
elementaalisen voiman läsnäolo, niiden ollessa kaiken kehittymisen
lähde. Tuli ja jää esittävät kipinää, joka sytyttää kehityksen prosessin
käyntiin. Tämä on myös lajien, ja siten koko ihmiskunnan,
kehittymisen taustalla oleva perustavanlaatuinen totuus.
Maskuliinisen ja feminiinisen liittäminen yhteen synnyttää uutta
elämää Kansan uudistumiseksi.

