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Proč jsem "nacista"
Autor tohoto článku byl přijat do NSDAP/AO na začátku roku 2014 a okamžitě se stal mimořádně cenným spolupracovníkem. Tento národněsocialistický soudruh sehrál klíčovou roli v našem videoprojektu na jaře 2014, což
následně umožnilo rozšíření NS NEWS BULLETIN na jaře následujícího
roku.
Nikoho nepřekvapí víc než mě, že
jsem v pozdním věku konvertoval k ideologii, která byla tak očerňována, že je
všeobecně chápána jako nejhorší možný
myšlenkový zločin a dítě nejhoršího
člověka, který kdy chodil po zemi,
národního socialismu a Adolfa Hitlera.
Po celý svůj život jsem oddaným
ctitelem pravdy, ať už je kdekoli a má
jakoukoli podobu. To mě v životě
přivedlo na několik zajímavých cest.
Někdy byly tyto cesty odsuzovány členy
rodiny, kteří nebyli ve svém jednání tak
čestní, a rozhodně mi ztěžovaly práci ve
světě, který je stále více zkažený a
bezduchý. Nakonec jsem dospěl do
životního bodu, kdy jsem ve věku a fyzickém stavu, kdy je práce nemožná, ale
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zářivá pravda v celé své kráse stále přetrvává ve mně a v činech, které se rozhoduji dělat. Našla jsem v ní důstojného a věrného společníka na cestě životem.
O pravdě jsem zjistil, že dokud žije v jednom srdci, neumírá. Nepotřebuje žádné
zvláštní podpory a komplex lží a úskoků, aby nejen existovala, ale i vzkvétala a
prosperovala. Ve skutečnosti bez ní nelze žádný systém spravedlnosti a zákonů
považovat za životaschopný. V podstatě má vlastnosti ohně a vzduchu, země a
vody. Velmi se podobá přírodní síle, ale přebývá v lidském srdci. Naopak každý
nepřítel pravdy je nakonec odsouzen k zániku, už jen samotné množství energie
potřebné k jejímu skrývání je dlouhodobě neudržitelné. Služebnicí pravdy jsou
"nezamýšlené důsledky", jinak známé jako "homeostáza", další síla přírody. V
širším pohledu na věc musí pravda a realita - taková, jaká je - zvítězit.
Základem národního socialismu jsou neměnné přírodní zákony, a proto má pravda neocenitelnou hodnotu, protože ji lze definovat pouze těmito zákony. Naše
chápání pravdy se mění pouze v případě, že bychom se v přírodních zákonech
mýlili. Moudrý muž či žena tedy reviduje své chápání pravdy tak, aby odpovídalo
jejich pozorování přírody. Pokud jsou tato chápání správná a odpovídají těmto
silám, nazýváme je nezcizitelnými pravdami. Když se mýlíme, máme povinnost
je odpovídajícím způsobem revidovat, nebo nést následky určené těm, kdo
popírají přírodu a život.
Stejně jako většina dnešních lidí jsem byl vzdělán marxisty ovládaným veřejným
vzdělávacím systémem. Toto fanatické protiživotní a protipřírodní a z definice
protipravdivé a falešné náboženství je démon vytvořený lidmi, který ke své existenci potřebuje obrovské množství energie v podobě lidské podpory. Jít proti samotným proudům života a přírody vyžaduje obrovské množství lidského popírání,
strachu a lží. Takový systém musí nutně fungovat neefektivně a mít člověkem
navržené důsledky, kterých se člověk bojí více než samotné smrti. Zůstat může
jen průměrnost. Jakýkoli systém skutečných zásluh je v duchu proti tomuto monstru. Zjistil jsem, že jsem v kořenech naprosto neslučitelný s takovými lžemi a
úskoky.
Mýtus, že většina lidí podporuje tuto protipravdivou, protizásluhovou a protiživotní bestii, udržuje mnoho lidí v tiché spoluvině. Ti nejlepší sportovci a vědci
naší rasy vědí, že je něco strašně špatně, protože to vidí nejzřetelněji. Dnes jsou ti
nejlepší trestáni. Zítra mohou být vyvedeni a zastřeleni. Zpochybňovat tento lidmi vynucený řád věcí je neodpustitelné, avšak pro nejlepší mozky nevyhnutelné.
Není těžké pochopit, že svět se nějak obrátil vzhůru nohama. Špatné se stalo
správným. Budoucí dystopie je na dosah.
Když se tázající se mysl, jako je ta moje, setká s tím, co jí bylo řečeno, že je v
nacionálním socialismu čiré zlo, a skutečně se do něj podívá - řekněme, že si
přečte Mein Kampf a nenajde v něm blouznění šílence, ale odměřené postřehy
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brilantního politického mozku, může se jen divit, jaké další lži byly vyřčeny. Při
hlubším pohledu do dobových kronikářských záběrů se ukazuje čistá a spořádaná
nacionálně socialistická společnost, která je šťastná a plodná. Ten největší ze
zlých lidí, kteří chodili po zemi, se neskrývá za neprůstřelnými štíty, ale volně se
prochází mezi lidmi, kteří jsou zářivě šťastní a zdraví. Jeho sebevědomí je
hmatatelné. To ostře kontrastuje s bídou naší současné doby a s politiky, kteří lžou
a skrývají se za štíty a jen kontrolovaně vystupují ve scénáři.
A to je to, co spojenci bombardovali? Opravdu?! To se člověku jenom zdá a odpuzuje ho to.
Seriózní pohled na židovskou otázku odhaluje cizí kabalu, která jako nepatrná
menšina skutečně ovládá média a finance, stejně jako všechny ostatní mocenské
páky, a kontroluje dokonce i opoziční názory! Nezbývá než dojít k závěru, že Hitler se provinil pouze tím, že se od těchto zájmových mocností odpojil a užil si díky tomu několik sladkých let svobody a všeobecné prosperity. Pouze Židy vedená
světová válka byla schopna zničit mocenské zázemí svobodného národa a poté je
navždy propagovat jako "zlo". Konečným cílem je jistě to, aby byl jakýkoli odpor
postaven mimo zákon jako antisemitismus a trestán smrtí, jako tomu bylo naposledy, když měli úplnou moc během Židy vedeného rudého teroru. Další pátrání
po této problematice odhaluje komplex lží a nepodložených obvinění, které jsou
svým rozsahem a hloubkou ohromující. Myslící člověk, který plně ovládá své
schopnosti, může dojít pouze k racionálnímu závěru, že další odpor je povinný, má
-li se pravda, svoboda a prosperita někdy znovu stát přirozeným právem
germánského národa.
Sen o svobodě, prosperitě a životě v souladu s přírodou není nesplnitelný. Je to
jediný sen, který existuje. Naší povinností je dnes učit naši mládež této pravdě a
vštěpovat jim vědomí, že pravda a svoboda jsou nejen možné, ale stojí za to za ně
co nejinteligentněji a nejefektivněji bojovat, a ano, nakonec stojí za to za ně i
zemřít. Udržovat jádra pravdy při životě je ta nejpodvratnější a život podporující
činnost, jakou lze podniknout. Podporujte systémy založené na zásluhách, kdykoli
a kdekoli můžete. Podporujte čistou vědu, podporujte krásu a rovnováhu, podporujte přírodu, podporujte skutečnou spravedlnost namísto pomsty, podporujte
svobodu slova a podporujte pravdu. Podporujte svůj rasový druh, jakkoli a kdykoli je to možné. Těmito činy udržujete při životě oheň, z něhož mohou vzejít
všechny další dobré věci. Udržování paměti Třetí říše je nejbohatším zdrojem obnovy toho, co bylo ztraceno, jaký existuje. Podpořte zachování Mein Kampfu a
dalších zásadních spisů národního socialismu. Uchovávejte jejich tištěné kopie ve
svých knihovnách a diskutujte o nich, kdykoli to bude možné. Časem je nevyhnutelné, že se jich opět chopí myslící lidé naší rasy. Všechny věci přicházejí
znovu ve svůj čas.
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Tato víra v pravdu a svobodu nikdy nezemře, dokud z této země nezmizí i ten
poslední z nás. Taková země nebude vhodná k životu pro žádnou rasu, natož pro
tu naši. Dokud však tato doba nenastane, je naší povinností pokračovat v úsilí o
její záchranu. Ať vám na cestu svítí světlo pravdy. Příroda je nezastavitelná síla.
Spojte se s ní a budoucnost je naše.
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Síla skrze smích:
Úvod
Baron
Každý už slyšel divoké zvěsti o "tajných základnách".
V Jižní Americe.
Na jižním pólu.
Na temné straně Měsíce.
A samozřejmě v Nebrasce!

Co je skutečnost? Co je fikce?
Mohu vám pomoci! Ale znáte to staré přísloví:

Mohl bych vám to říct.
Ale to bych tě musel zabít.
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To pro mě představuje dilema. Koneckonců, naše firma má přísnou zásadu
ZŮSTAT LEGÁLNÍ. A vražda není ve státě Nebraska legální. (Kromě toho, vy
nejste zloději dobytka!)
Nemohu tedy prozradit příliš mnoho. Ale něco málo prozradit mohu.
Nejprve mi dovolte, abych prokázal svou upřímnost a přiznal, že některé z těchto
fám jsou skutečně pravdivé. (Kromě toho by bylo naprosto hloupé a kontraproduktivní popírat to, co je zřejmé.)

Máme nadbytek zaměstnanců a jsme přepláceni.
(A údajně přehnaně sexuální.)
Soukromé tryskáče, kanceláře v mrakodrapech a krásné sekretářky jsou vskutku
příjemné.
Někteří z nás však občas pracují i dlouhé hodiny.
A je tu ještě jedna věc.

Někteří naši spolupracovníci jsou divní.
Zejména vedoucí pracovníci! (A lidi z oddělení výzkumu a vývoje.)
To samozřejmě někdy způsobuje třenice.
Nicméně
NAŠE MORÁLKA JE VELMI DOBRÁ!
Smějeme se sami sobě. A našim kolegům.

"In-jokes" jsou
důležitou součástí
naší "firemní kultury".
Naše oddělení lidských zdrojů zorganizovalo dva týmy. Tyto týmy soutěží. Cílem
je zjistit, který tým dokáže nejvíce poškádlit druhý tým.
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SÍLA SKRZE SMÍCH
je naše verze
SÍLU SKRZE RADOST!
Soutěžící mají nyní DRUHÝ cíl:

ZAJÍMEJTE SE O VÁS!
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