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Encyklopedie - Michael Kühnen 
  

32 - ŽENSKÉ HNUTÍ 
  
   Protože národně socialistická strana (viz Národně socialistická německá 
dělnická strana) je organizována jako mužský spolek, ale národní socialismus jako 
světový názor oslovuje všechny lidové soudruhy - muže i ženy -, aby je naplnil 
politickou vůlí k zachování a rozvoji druhu, je nutné, aby se národní socialistky 
organizovaly v autonomním národně socialistickém ženském hnutí.  
   Tato dvojí organizace národního socialismu, jako mužského a ženského hnutí, 
odpovídá rozdílné biologické povaze obou pohlaví a národněsocialistické zásadě, 
že každý má podle své povahy, svých dispozic, schopností a sklonů plnit podle 
svých možností svůj úkol ve Volksgemeinschaft. 
   Národně socialistické ženské hnutí je autonomní: ženy vedou ženy. 
   Organizační práce odpovídá ženské povaze a etice, což ženám umožňuje 
zaujmout právoplatné místo v národním společenství. Zároveň je ženské hnutí 
součástí národně socialistického hnutí, jeho vůdce je rovnoprávným členem 
vedení strany a obecná linie politického boje platí stejně pro stranu i ženské hnutí. 
Národně socialistické ženské hnutí získává nejprve národní socialistky a nakonec 
všechny ženy v národním společenství pro život v souladu s přírodou a národně 
socialistickou etikou hodnotového idealismu v jeho ženské podobě jako principu 
mateřství. 
   V německém historickém národním socialismu vytvořil nejprve Národně 
socialistický ženský řád a poté Národně socialistický ženský spolek národně 
socialistické ženské hnutí, které bylo ve své době největším, nejsilnějším a 
nejúspěšnějším ženským hnutím na světě.  
   V národním socialismu nové generace tvoří od počátku let 1984/94 JdF 
Německá ženská fronta národně socialistické ženské hnutí. JdF jeFrontovou 
organizací Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. 
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33 - SVOBODA 
  
   Nacionální socialismus se považuje za hnutí za svobodu, a proto usiluje o 
osvobození árijského člověka (viz Árijec) prostřednictvím revoluce s cílem 
vybudovat Nový řád.  
   Osvobození je politicky možné pouze prostřednictvím: 
  
organizace jako nositele politické vůle a nesporného vůdce v boji za svobodu (viz 
Führerprinzip). To zaručuje národně socialistická strana (viz Národně socialistická 
německá dělnická strana) a její vůdčí sbor; 
  
uvědomění si vlastního otroctví v masách. To je úkolem lidové výchovy a 
propagandy strany; a 
  
probuzení víry v možnost a uskutečnitelnost osvobození. To vyžaduje jasnou 
strategii a taktiku boje o moc. 

  
   Myšlenkové společenství Nové fronty vytvořilo v dnešním Německu všechny tři 
podmínky, které otevírají příležitost k dlouhodobému osvobození německého lidu 
a jeho soudruhů. 
   Svoboda je však jedním z nejvíce zneužívaných pojmů v intelektuálním a 
politickém boji o budoucnost.  
   Na rozdíl od demokracie západního typu, která se svou falešnou doktrínou 
individualismu hlásá špatně chápaný pojem svobody, a tím podporuje dekadenci, 
národní socialismus chápe svobodu především jako svobodu národa, která je 
předpokladem zachování a rozvoje druhu národa. Tato svoboda je nejen právem, 
ale také povinností jednotlivého občana.  
   Tato svoboda národa je předpokladem jeho nezávislosti a suverenity. Zahrnuje: 
  
svoboda národního hospodářství (viz také autarkie a závislost na úrocích). 
  
svobodu lidového soudnictví: 
  
svobodu obrany lidu a 
  
svobodu völkisch kultury (viz také Kulturní revoluce). 

  
   Uskutečnění těchto čtyř svobod vytváří svobodný národ. Ale pouze ve 
svobodném národě mohou být svobodní lidé. V podmaněném národě svoboda není 
- jen lidé v okovech, i kdyby byly zlaté, ale pro lidi smrtelně nebezpečné okovy 
materialismu, jako v částech Německa ovládaných liberálním kapitalismem. 
Lidoví soudruzi, kteří zde žijí, se převážně podřídili amerikanismu a jsou ve 
skutečnosti zcela nesvobodní: konzumní roboti, kteří se cítí svobodní jen proto, že 



4 

znecitlivěni blahobytem a dekadencí nikdy neměli odlišnou myšlenku. 
   Demokracie západního typu je státní formou materialismu. Proto jsou svoboda a 
demokracie vzájemně neslučitelné, a to jak na úrovni společenství národů - 
protože demokracie nemůže dlouhodobě zachovat ani obnovit skutečnou svobodu 
národa -, tak na úrovni jednotlivce, protože svobodu chápe pouze jako působení 
všech nízkých pudů, rozmanitost spotřebních možností a řešení všech hodnot a 
otázek po smyslu života (viz také hodnotový relativismus).  
   Naproti tomu skutečná svoboda národního soudruha není "svobodou od", ale 
"svobodou pro". Proto národní socialismus nabízí árijskému člověku svobodu a 
společenské příleţitosti k tomu, aby rozvinul všechny své sklony a schopnosti, aby 
tak dozrál v osobnost a v souladu s etikou hodnotového idealismu našel a zaujal 
své místo ve Volksgemeinschaft. Nacionálně socialistický lidový soudruh využívá 
těchto svobod k práci pro národní společenství (viz také dělnictvo), k podpoře jeho 
zachování a rozvoje, k úsilí o vyšší hodnoty, a tím k naplnění svého života 
smyslem a hodnotou. 
  

34 - SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ 
  
   Svobodné zednářství se jako mocensko-politický nástroj osvícenské revoluce 
organizuje v podobě tajného spolku a vytváří mužský spolek ovládající 
celosvětový systém liberálního kapitalismu. Představuje tak rozhodující mocenský 
faktor vládnoucího minusového světa a je významným ideologickým a politickým 
nepřítelem nacionálního socialismu. 
Zednáři systematicky obsazují vedoucí pozice ve vládě, obchodu, kultuře a 
masmédiích, utvářejí duchovní atmosféru západního světa a ovládají jeho 
celosvětové mocenské a vlivové prostředky.  
   Svobodné zednářství se dělí na tři jednoduché stupně, k nimž patří masa 
zednářů, kteří jsou nevědomými a zneužívanými nástroji svých tajných 
nadřízených, zatímco veškeré vědění a moc řádu se soustřeďuje ve vyšších 
stupních.  
   Cílem zednářů je světovláda - tedy liberálně-kapitalistický světový řád se 
zednáři na všech klíčových pozicích. Jeho současným mocenským nástrojem je 
politicky především imperialismus USA a kulturně amerikanismus. 
   Cíle a metody svobodného zednářství jsou tedy v mnoha oblastech paralelní s 
úsilím o světovládu sionismu, pro který je však konečný cíl svobodného 
zednářství pouze mezistupněm k výhradní nadvládě židovství jako "vyvoleného 
národa".  
   V průběhu historického vývoje se tedy zednářství, které zpočátku ještě odmítalo 
přijímat Židy, dostávalo stále více pod vliv sionismu a dnes prakticky tvoří střední 
stupeň vedení sionistického mocenského vývoje. Klíčovou roli hraje lóže Bnai-
Brith v New Yorku, která přijímá pouze Židy a slouží jako vedoucí centrum 
světového zednářstva. 
Známé "tajemství" zednářství spočívá v tom, že pracuje na svém vlastním pádu, 
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protože po uskutečnění sionistické světovlády se svým dogmatismem rovnosti 
všech lidí bude muset ustoupit násilné vládě "vyvoleného národa". 
   Svobodné zednářství, které ještě v roce 1709 zorganizovalo Francouzskou 
revoluci a všechny srovnatelné buržoazní revoluce svou vlastní silou a 
pohnutkami, umožnilo již ruskou únorovou revoluci v roce 1917 ve prospěch 
sionismu a připravilo tak cestu marxismu z hlediska mocenské politiky.  
   Pomoc zednářů marxismu však dnes již není celosvětovým vzorem, protože se 
zednářství převážně vymklo sionistické kontrole, a ztratilo tak svou přitažlivost 
jako nástroj sionismu.  
   Přímý boj proti svobodnému zednářství je velmi obtížný vzhledem k jeho 
charakteru tajné společnosti. Národní socialismus překonává zednářství politicky 
bojem proti jeho ideologii a politickým nástrojům, organizačně také jeho zákazem. 
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Zábava pod hákovým křížem 
  
Nacionálně socialistický aktivismus má i světlejší chvilky! Zde je úryvek z 
brožury Gerharda Laucka "Zábava pod hákovým křížem". 
  

  
21. 

  
   Kdysi dávno (zatraceně dávno) mi kamarádi, kterým v roce 1940 vymyli mozek 
pro válku, říkali "nácku!". Nebylo snadné se té vlně hlouposti postavit. Pak jsem 
v roce 1942 vstoupil k námořnictvu CB jako hloupá volba proti odvodním 
papírům, které ze mě mohly udělat balíka. Poslán na Guadalcanal jsem přišel o 
ruku, oko a o velkou část zraku na druhém oku. Jediná trvalá věc, kterou jsem si z 
války přivezl, byla horoucí touha (nikdy neuskutečněná) pochcat hrob FDR. 
   Po mnoha peripetiích osudu jsem se v roce 1970 stal úředníkem (pracovník Tex-
aské komise pro zaměstnanost). Při pohledu na pracovní místo, které nabízelo 
fantastický plat a výhody, jsem napsal přes celý list: "POUZE ČERNOCHI NE-
BO MEXIČANÉ!". 
   Žena v kanceláři si přehodila paruku. "To nemůžete, protože je to nezákonné!" 
Moje odpověď, že je to pravda, nepomohla. Příkaz byl přepsán. A tak jsem, dokud 
mi ležela na stole, riskoval tu skvělou práci tím, že jsem bělošským uchazečům 
říkal: "Jé, já vám nemůžu nabídnout nic jiného než minimální mzdu, protože 
nemáte tu správnou barvu pleti." A tak jsem se rozhodl, že se na to vykašlu. Pak 
jsem jim to ukázal. Dvakrát muži vybuchli:  "Kdybych věděl, jak se s nimi spojit, 
přidal bych se k nacistům nebo ke Ku-klux-klanu!". Řekl jsem jim, jestli to myslí 
upřímně, a pak jsem jim podstrčil dvě adresy, které jsem měl po ruce, a zároveň 
jsem každému z nich řekl, že pokud řeknou, že je mají ode mě, tak to jen popřu.  
Nikdy jsem to nenásledoval. 
   Jeden liberál z úřadu poslal anonymní dopis oblastnímu nadřízenému s kopií 
dopisu redaktorovi v Dallasu a naznačil, že člověk s mými názory by neměl být 
státním zaměstnancem. Byl naštvaný, ale neměl důvod k propuštění. Kromě toho 
jsem byl členem všech tří hlavních veteránských organizací a on věděl, že pro-
puštění invalidního veterána by způsobilo problémy. Šokoval jsem úřednictvo 
tím, že jsem řekl, že na úřadě je zbabělý bodák do zad. Proč? Protože v dopise by-
la adresa mého bydliště - ne místa, kde jsem v tom městě pobýval -, tak proč to 
jméno, kromě toho, že ho znali? Pak to poslali oblastnímu vedoucímu místo na 
státní ústředí a málokdo mimo úřad věděl, kudy vede řetězec velení. Od té doby 
se mě zatraceně báli a chovali se, jako by chodili po vejcích. Kromě toho se z 
většiny z nich stali dobří přátelé. Po čtyřech a půl letech jsem docela s perfektním 
záznamem a doporučením pro opětovné přijetí, kdybych si to někdy rozmyslel. 
   Tak jsem se vrátil na farmu a napsal tolik dopisů redakci, že mi jeden dallaský 
Žid adresoval dopis jako agentovi propagandy OOP v mém rodném městě. 
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Můžete se vsadit, že pošťák věděl, komu ho má doručit. 
   Pak mi začala psát jedna "milá křesťanka", která byla odhodlaná "zachránit mě 
před hříchem antisemitismu". V jednom dopise jsem však vyjádřil názor, že 
špinavý, proradný a chlípný starý FDR je největší darebák, který kdy unikl katově 
oprátce. Když mi sdělila, že je hříšné mluvit zle o mrtvých, kteří se již nemohou 
bránit, řekl jsem jí, že jsem to v Bibli nikdy neviděl. Požádal jsem ji tedy, zda by 
mi neposlala knihu, kapitolu a verš, ale tato informace mě potěšila dvojnásob, pro-
tože jsem v ní objevil jednoho člověka, který by nikdy neřekl nic špatného o 
nebohém starém Adolfu Hitlerovi, jenž také jako mrtvý už nemohl hájit své 
jméno. Překvapení! Už mi nikdy nenapsala. Zřejmě mě považovala za dostatečně 
"spaseného" a trávila čas s jinými ubohými hříšníky. 
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