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Hvorfor jeg er en "nazist
Forfatteren af denne artikel blev rekrutteret af NSDAP/AO i begyndelsen af
2014 og blev straks en yderst værdifuld bidragyder. Denne nationalsocialistiske kammerat spillede en afgørende rolle i vores videoprojekt i foråret 2014,
som igen muliggjorde udvidelsen af NS NEWS BULLETIN det følgende forår.
Ingen er mere overrasket end jeg over, at jeg er en sen konvertit til en ideologi,
der er blevet så bagatelliseret, at den i
folkemunde betragtes som den værste
forbrydelse, man kan forestille sig, og
som opfundet af den ondeste mand på
jorden, nationalsocialismen og Adolf
Hitler.
Hele mit liv har jeg været en trofast
tilbeder af sandheden, uanset hvor den
findes og i hvilken form den måtte
være. Det har ført mig ind på nogle interessante veje i livet. Nogle gange blev
disse
veje
foragtet
af
familiemedlemmer, der ikke var så ærlige,
og det gjorde det helt sikkert stadig
vanskeligere at arbejde i en verden, der
er mere og mere korrupt og sjælløs. Jeg
er endelig nået til et punkt i livet, hvor
jeg har nået en alder og er i en fysisk
tilstand, hvor det er umuligt at arbejde,
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men den strålende sandhed i al sin herlighed bor stadig i mig og i de handlinger,
jeg vælger. Jeg har fundet, at den er en værdig og trofast følgesvend gennem livet.
En ting, jeg har fundet ud af om sandheden, er, at den lever i hjertet, men at den
ikke dør. Den har ikke brug for nogen særlig støtte eller noget kompleks af løgne
og undvigelser for ikke blot at eksistere, men også for at trives og blomstre. Faktisk kan intet retssystem eller lov betragtes som levedygtigt uden den. Det har i
bund og grund egenskaberne fra ild og luft, jord og vand. Den er meget lig en
naturkraft, men den bor i menneskets hjerte. Omvendt er enhver fjende af
sandheden i sidste ende dømt til undergang, for den blotte mængde energi, der
kræves for at skjule den, er uholdbar i det lange løb. Sandhedens tjenerinde er
"utilsigtede konsekvenser", også kendt som "homeostase", en anden naturkraft. I
det store hele skal sandheden og virkeligheden, som den er, have forrang.
Nationalsocialismens grundlag er de uforanderlige naturlove, og derfor er
sandheden uvurderlig, fordi den kun kan defineres ved hjælp af disse love. Vores
forståelse af sandheden ændrer sig kun, når vi tager fejl af naturlovene. Så den
kloge mand eller kvinde reviderer sin forståelse af sandheden for at bringe den i
overensstemmelse med sine observationer af naturen. Når disse forståelser er
korrekte og i overensstemmelse med disse kræfter, kalder vi dem ukrænkelige
sandheder. Hvis vi tager fejl, har vi pligt til at rette op på det, ellers må vi tage de
konsekvenser, der er fastsat for dem, der fornægter naturen og livet.
Jeg blev ligesom de fleste mennesker i dag uddannet gennem det marxistisk
kontrollerede offentlige uddannelsessystem. Denne fanatiske antiliv, anti-natur og
pr. definition anti-sandhed og falske religion er en menneskeskabt dæmon, som
kræver enorme mængder energi i form af menneskelig støtte for at eksistere. At
gå imod livets og naturens strømme kræver enorme mængder af menneskelig
benægtelse, frygt og løgne. Et sådant system må uundgåeligt fungere ineffektivt
og have menneskeligt udtænkte konsekvenser, som frygtes mere end selve døden.
Kun middelmådighed kan forblive. Ethvert system, der er baseret på ægte
fortjeneste, er i ånden det modsatte af dette uhyre. Jeg har fundet ud af, at jeg er
grundlæggende uforenelig med sådanne løgne og bedrag.
Myten om, at flertallet støtter dette monstrum, der er imod sandheden, imod
fortjeneste og imod livet, fastholder mange mennesker i tavs medskyldighed. De
allerbedste atleter og videnskabsmænd i vores race ved, at der er noget helt galt,
fordi de er i stand til at se det tydeligst. I dag bliver de bedste straffet. I morgen
kan de blive taget ud og skudt. At sætte spørgsmålstegn ved denne menneskeligt
påtvungne orden er utilgiveligt, men uundgåeligt for de bedste hjerner. Det er ikke
svært at se, at verden på en eller anden måde er blevet vendt på hovedet. Det forkerte er blevet det rigtige. Fremtidens dystopi har nået os.
Når et spørgende sind som mit konfronterer det, som det fik at vide var det rene
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onde i nationalsocialismen, og virkelig ser nærmere på det - f.eks. læser Mein
Kampf og finder ikke en gal mands udskejelser, men de velovervejede observationer fra et genialt politisk sind, kan man kun undre sig over, hvilke andre løgne
der blev fortalt. Hvis man ser nøje på de nyhedsfilm fra denne periode, ser man et
rent og velordnet nationalsocialistisk samfund, lykkeligt og frugtbart. Den største
skurk, der nogensinde har levet på jorden, gemmer sig ikke bag skudsikre skjolde,
men færdes frit blandt mennesker, der er strålende glade og sunde. Hans selvtillid
er håndgribelig. Dette står i skarp kontrast til vor tids elendighed og de politikere,
der lyver og gemmer sig bag et beskyttende skjold og kun optræder kontrolleret i
skripterede omgivelser.
Og tænk, at de allierede bombede det med brandbomber? Virkelig?! Det er
utroligt og frastødende for sindet.
En seriøs undersøgelse af det jødiske spørgsmål afslører en udenlandsk klike,
der som et lille mindretal faktisk kontrollerer medierne og finanserne og alle andre
magtmidler og endda kontrollerer oppositionens synspunkter! Man kan kun
konkludere, at Hitler kun var skyldig i at bryde med disse interesseslaverimagter
og dermed nyde nogle få gode år med frihed og generel velstand. Kun en jødisk
ledet verdenskrig var i stand til at ødelægge et frit folks kraftcenter og derefter
propagere det for evigt som "ondt". Det endelige mål er helt sikkert at gøre modstand af enhver art ulovlig som antisemitisme og straffe den med døden, som det
var tilfældet sidste gang de havde fuld magt under den jødisk ledede røde terror.
Yderligere forskning om dette emne afslører et kompleks af løgne og grundløse
påstande, som er forbløffende i omfang og dybde. Et tænkende menneske, der har
fuld kontrol over sine evner, kan kun komme til den rationelle konklusion, at yderligere modstand er nødvendig, hvis sandhed, frihed og velstand nogensinde igen
skal blive det germanske folks førstefødselsret.
Drømmen om frihed og velstand og et liv i harmoni med naturen er ikke en
umulig drøm. Det er den eneste drøm, der findes. Vores opgave i dag er at lære
vores unge denne sandhed og give dem viden om, at sandhed og frihed ikke blot er
muligt, men også værd at kæmpe for på den mest intelligente og effektive måde,
og ja, i sidste ende værd at dø for. At holde sandhedens kerner i live er den mest
undergravende og livsbekræftende handling, man kan foretage. Støt meritokratiske systemer, når og hvor du kan. Støt ren videnskab, støtte skønhed og balance,
støtte naturen, støtte sand retfærdighed i stedet for hævn, støtte ytringsfrihed og
støtte sandheden. Støt dine løb, uanset hvordan og hvornår du kan. Med disse
handlinger holder du en ild i live, som alt andet godt kan udspringe af. At holde
mindet om Det Tredje Rige i live er den mest frugtbare kilde til genopbygning af
det tabte, der findes. Støt videreformidlingen af Mein Kampf og andre vigtige nationalsocialistiske skrifter. Opbevar trykte eksemplarer på jeres biblioteker, og
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diskuter dem, når I kan. Med tiden er det uundgåeligt, at de vil blive taget op til
fornyet overvejelse af de tænksomme mennesker i vores race. Alle ting kommer
tilbage på deres egen tid.
Denne tro på sandhed og frihed vil aldrig dø, før den sidste af os er forsvundet
fra jordens overflade. En sådan jord vil ikke være værd at leve på for nogen race,
og slet ikke for vores. Men indtil den tid kommer, er det vores pligt at kæmpe
videre. Lad sandhedens lys oplyse din vej. Naturen er en ustoppelig kraft. Forbind jer med den, og fremtiden er vores.
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Styrke gennem latter:
Introduktion
Baron
Alle har hørt de vilde rygter om "hemmelige baser".
Sydamerika.
På Sydpolen.
På den mørke side af månen.
Og i Nebraska, selvfølgelig!

Hvad er fakta? Hvad er fiktion?
Jeg kan hjælpe dig! Men du kender jo det gamle ordsprog:

Jeg kunne fortælle dig det.
Men så ville jeg være nødt til at dræbe dig.
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Dette stiller mig over for et dilemma. Vores virksomhed har trods alt en streng
politik om at forblive lovlig. Og mord er ikke lovligt i staten Nebraska. (Desuden
er I ikke tyveknægte!).
Så jeg kan ikke afsløre for meget. Men jeg kan godt give lidt væk.
Lad mig først bevise min ærlighed ved at indrømme, at nogle af rygterne faktisk er
sande (det ville desuden være direkte dumt og kontraproduktivt at benægte det
indlysende).

Vi har for mange ansatte og er overbetalt.
(Og angiveligt overseksualiseret.)
De private jetfly, kontorerne i skyskrabere og de smukke sekretærer er virkelig
dejlige.
Nogle af os arbejder dog også af og til længe.
Og der er noget andet.

Nogle af vores medarbejdere er mærkelige.
Især de øverste ledere! (Og fyrene i forsknings- og udviklingsafdelingen).
Det fører naturligvis nogle gange til gnidninger.
Ikke desto mindre
VORES MORAL ER MEGET GOD!
Vi griner af os selv. Og på vores kolleger.

"In-jokes" er en
vigtig del af
vores "virksomhedskultur".
Vores HR-afdeling har organiseret to hold. Disse hold konkurrerer mod hinanden.
Målet er at se, hvilket hold der kan irritere det andet hold mest.
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STYRKE GENNEM LATTER
er vores version af
STYRKE GENNEM GLÆDE!
Kandidaterne har nu et ANDET mål:

UNDERHOLDE DEM!
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