Vrnitev v svet zdrave pameti:
Manifest Legitimistične Zveze
»Prišel bo čas za prvi udarec posvečenega meča, ki bo prebil temo kot strela. Iz tega razloga
imajo posamezniki dolžnost živeti v zavezništvu z drugimi in zbirati zaklad nove vladavine
prava ...«
– Ernst Jünger, Auf den Marmorklippen (1939)

Po veliki bratomorni vojni, ki je človeštvo strgala med skrajnostma kaotične anarhije in temeljne
nečloveške podrejenosti, so se pojavili moški in ženske z veliko moralno jasnostjo, junaškimi
dejanji in skrbjo za prihodnost sveta, ki ga je zaznamovala neizrekljiva grozota. Ti Legitimisti,
vam bodo ponudili prepričanje v vladavino naravnega moralnega zakona kot luč razdrobljenemu
in temačnem svetu, zagotovili prepričljivo vizijo skupnega dobrega, in čeprav je njihovo delo
danes v veliki meri zavrnjeno in opuščeno, ni pozabljeno. Ta manifest je povabilo vsem ljudem
dobre volje, da se pridružijo zavezništvu za ohranitev vladavine naravnega prava in za ponovno
vzpostavitev države in družbe, ki je v njeni ustrezni zvezi, o čemer nas je seznanila naša
perspektivna sub specie Æternitatis; nikoli ne vložimo upanja v raj na tem svetu, ampak v
večnost. V tej mračni in kaotični, a usodni noči modernosti gremo naprej, zasnovani z
osemkrako zvezdo, ki predstavlja luč naših osmih temeljnih in večnih načel, Avtoritete, Vere,
Odgovornosti, Obnove, Tradicije, Resnice, Svobode in Plemenitosti, skozi katere iščemo v
najvišje dobro in vrhunski konec človeka v politični družbi.

Osem točk Legitimistične Zveze:
Avtoriteta - Človek, Božja podoba, je sam po sebi nadarjen z Avtoriteto; hierarhija skupnosti
odraža hierarhijo dobrin, ki jim je skupnost urejena. Izvajati jo mora oseba za Skupnost.
Vera - Vsa avtoriteta izhaja iz vere, od zaupanja in od božanskega stvarnika. Brez Vere ni
vrhunskega dobrega v človekovem obstoju in s tem tudi ne moralne odgovornosti.
Odgovornost - Avtoriteta in vera pomenita odgovornost, obstoj moralnih in pravnih pravic, ki
jih moramo izpolnjevati v dobro Skupnosti in za svojo osebo.
Obnavljanje - V tem padlem svetu ni dobrega brez propadanja. Tako smo kot skupnost
odgovorni za obnovitev dobrega in boj proti propadu, dokler nismo priča Božjega Stvarjenja
novih Nebs in nove Zemlje.
Tradicija - Človek ne obstaja kot posameznik, temveč kot Oseba, ki vsebuje celoto sebe in vse
svoje odnose z drugimi osebami. Ti so izraženi kot Tradicija, katere družina je glavni skrbnik in
oddajnik.
Resnica - Za človeka tradicije in vere resnica ne obstaja le kot moralna resničnost, ampak kot
temeljni vidik resničnosti, ki mora najti svoje mesto tudi v političnem življenju. Beseda človeka
je sveta, tudi ta ki pripada politiku in laganje je oblika bogokletstva.
Svoboda - Politična svoboda je nujno sredstvo za resnično Svobodo Osebe, ki nikakor ni
anarhija, temveč gre za polnost pripadanja, oseba ki ji je bila odrejena oblast Razuma in Vere.
Plemenitost - Služba za skupno dobro v političnem življenju ni "delo" ali poklicna pot, temveč
božanska poklicanost. To je resnični pomen plemenitosti; dati svoje življenje za skupno dobro in
za to so čast in privilegiji pravično podeljeni in bi se morali, dokler so prejemniki vredni,
prenašati skozi družino kot dobra in sveta Tradicija.

Skupaj ta načela tvorijo skupni moralni okvir, Civilizacijo, ki jo vzdržujeta stalna budnost in
žrtvovanje. Le znotraj te Civilizacije je mogoče doseči najbolj Božansko aktivnost Človeka:
razglabljanje in sodelovanje v Večni resnici. Stojimo skupaj kot zavezniki proti prikriti temi
nihilizma in lažnim obljubam totalitarizma in se stojimo združeni kot eden, ki ohranja svoj lasten
plamen v imitaciji jutranje zvezde, ki v upanju čaka prihodnjo zoro.
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