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Kodėl esu "nacis"
Šio straipsnio autorius 2014 m. pradžioje buvo įdarbintas NSDAP/AO ir iš
karto tapo itin vertingu bendradarbiu. Šis nacionalsocialistų bendražygis atliko svarbų vaidmenį 2014 m. pavasarį įgyvendinant mūsų vaizdo projektą,
kuris savo ruožtu leido kitą pavasarį išplėsti NS NAUJIENŲ BULLETINĄ.
Niekas nenustebs labiau nei aš, kad vėlai atsivertęs į ideologiją, kuri buvo taip
išniekinta, kad visuotinai suprantama
kaip blogiausias įmanomas minties
nusikaltimas ir blogiausio žemėje
žmogaus - nacionalsocializmo ir Adolfo
Hitlerio - sumanymas.
Visą savo gyvenimą buvau atsidavęs
tiesos garbintojas, kad ir kur ji būtų ir
kokiu pavidalu ji būtų. Tai mane
nuvedė įdomiais gyvenimo keliais.
Kartais šie keliai buvo smerkiami šeimos narių, kurie buvo ne tokie sąžiningi
savo santykiuose ir, žinoma, vis labiau
apsunkino darbą pasaulyje, kuris tampa
vis labiau korumpuotas ir bedvasis.
Galiausiai pasiekiau tokį gyvenimo
etapą, kai esu tokio amžiaus ir fizinės
būklės, kad dirbti neįmanoma, tačiau
spindinti tiesa visu savo grožiu vis dar
išlieka manyje ir veiksmuose, kuriuos
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pasirenku. Ji man yra verta ir ištikima gyvenimo palydovė.
Vieną dalyką apie tiesą supratau: kol ji gyvena širdyje, ji nemiršta. Jai nereikia
ypatingų atramų ir melo bei gudrybių komplekso, kad ji ne tik egzistuotų, bet ir
klestėtų bei klestėtų. Tiesą sakant, be jos jokia teisingumo ir įstatymų sistema negali būti laikoma gyvybinga. Iš esmės jai būdingos ugnies ir oro, žemės ir vandens savybės. Jis labai panašus į gamtos jėgą, tačiau gyvena žmogaus širdyje. Ir
atvirkščiai, bet koks tiesos priešas galiausiai yra pasmerktas, tiesiog vien energijos
kiekis, kurio reikia jai slėpti, yra ilgainiui netvarus. Tiesos tarnaitė yra
"nenumatytos pasekmės", kitaip vadinamos "homeostaze", dar viena gamtos jėga.
Žvelgiant plačiau, tiesa ir tikrovė, kokia ji yra, turi nugalėti.
Nacionalsocializmo pagrindas yra nekintami gamtos dėsniai, todėl tiesa turi
neįkainojamą vertę, nes ją galima apibrėžti tik pagal tuos dėsnius. Mūsų tiesos supratimas pasikeistų tik tuo atveju, jei klystume dėl gamtos dėsnių. Taigi išmintingas vyras ar moteris peržiūri savo tiesos supratimą, kad jis atitiktų savo gamtos
stebėjimus. Kai šis supratimas yra teisingas ir atitinka šias jėgas, vadiname tai
neatimamomis tiesomis. Kai klystame, turime pareigą atitinkamai persvarstyti arba patirti pasekmes, skirtas tiems, kurie neigia gamtą ir gyvybę.
Mane, kaip ir daugumą dabartinių žmonių, išauklėjo marksistų kontroliuojama
valstybinė švietimo sistema. Ši fanatiška prieš gyvybę ir gamtą nukreipta, o pagal
apibrėžimą - prieš tiesą ir melaginga religija yra žmonių sukurtas demonas, kuriam
egzistuoti reikia milžiniškų energijos kiekių žmonių paramos pavidalu. Norint eiti
prieš pačias gyvybės ir gamtos sroves, reikia milžiniškų žmogiškojo neigimo,
baimės ir melo kiekių. Tokia sistema neišvengiamai turi veikti neefektyviai ir
turėti žmogaus sukurtų pasekmių, kurių bijoma labiau nei pačios mirties. Gali likti tik vidutinybė. Bet kokia tikrojo nuopelno sistema savo dvasia prieštarauja šiai
pabaisai. Man pasirodė, kad mano šaknys visiškai nesuderinamos su tokiu melu ir
klastomis.
Mitas, kad dauguma remia šį prieš tiesą, nuopelnus ir gyvybę nukreiptą monstrą,
verčia daugelį žmonių tyliai prisidėti. Patys geriausi mūsų rasės sportininkai ir
mokslininkai žino, kad kažkas yra labai negerai, nes jie gali tai aiškiai matyti. Šiandien geriausieji yra baudžiami. Rytoj jie gali būti išvesti ir sušaudyti. Kvestionuoti šią žmonių primestą tvarką yra neatleistina, tačiau neišvengiama ir
geriausiems protams. Nesunku pastebėti, kad pasaulis kažkaip apsivertė aukštyn
kojomis. Negerai tapo teisinga. Ateities distopija jau atėjo.
Kai toks abejojantis protas kaip mano susiduria su tuo, kas jam buvo sakoma,
kad nacionalsocializmas yra grynas blogis, ir iš tikrųjų į jį įsigilina, tarkime,
perskaito "Mein Kampf" ir randa ne bepročio kliedesius, o genialaus politinio proto įžvalgas, gali tik stebėtis, koks dar melas buvo pasakytas. Įsigilinus į to meto
kino kronikos kadrus, išvysime švarią ir tvarkingą nacionalsocialistinę visuomenę,

2

kuri yra laiminga ir vaisinga. Tas didžiausias iš žemėje vaikščiojusių piktadarių
nesislepia už neperšaunamų skydų, bet laisvai vaikšto tarp žmonių, kurie spinduliuoja laime ir sveikata. Jo pasitikėjimas savimi yra apčiuopiamas. Tai smarkiai
kontrastuoja su mūsų dabartinio amžiaus kančia ir politikais, kurie meluoja, slepiasi už skydų ir tik kontroliuojamai pasirodo pagal scenarijų sukurtoje aplinkoje.
Ir pagalvoji, kad sąjungininkai bombardavo būtent šį miestą? Tikrai?! Tai glumina ir atstumia protą.
Rimtas žvilgsnis į žydų klausimą atskleidžia, kad svetima grupuotė, kaip maža
mažuma, iš tiesų kontroliuoja žiniasklaidą, finansus ir visus kitus valdžios svertus,
kontroliuodama net opozicijos nuomonę! Galima tik daryti išvadą, kad Hitleris
buvo kaltas tik dėl to, kad atsiskyrė nuo šių interesų vergijos jėgų ir dėl to keletą
saldžių laisvės metų mėgavosi visuotine gerove. Tik žydų vadovaujamas pasaulinis karas buvo pajėgus sunaikinti laisvos tautos galią ir poto amžinai propaguoti ją
kaip "blogį". Galutinis tikslas, be abejo, yra bet kokį pasipriešinimą paversti
neteisėtu, kaip antisemitizmą, ir už jį bausti mirtimi, kaip buvo paskutinį kartą, kai
jie turėjo visišką valdžią žydų vadovaujamo raudonojo teroro metu. Tolesnis šio
klausimo nagrinėjimas atskleidžia melo ir nepagrįstų kaltinimų kompleksą, kuris
stebina savo mastu ir gilumu. Mąstantis žmogus, visiškai įvaldęs savo gebėjimus,
gali prieiti tik prie racionalios išvados, kad tolesnis pasipriešinimas yra privalomas, jei norima, kad tiesa, laisvė ir gerovė kada nors vėl taptų prigimtine germanų
tautos teise.
Svajonė apie laisvę, gerovę ir gyvenimą harmonijoje su gamta nėra neįmanoma
svajonė. Tai vienintelė egzistuojanti svajonė. Mūsų pareiga šiandien - mokyti
jaunimą šios tiesos ir įskiepyti jiems žinojimą, kad tiesa ir laisvė yra ne tik įmanomos, bet ir vertos to, kad už jas verta kovoti protingiausiais ir veiksmingiausiais
būdais, ir galiausiai - kad už jas verta mirti. Tiesos branduolių išsaugojimas yra
labiausiai griaunantis ir gyvenimą patvirtinantis veiksmas, kurio galima imtis.
Remkite nuopelnais grindžiamas sistemas, kai tik galite ir kur tik galite. Remkite
grynąjį mokslą, remkite grožį ir pusiausvyrą, remkite gamtą, remkite tikrąjį teisingumą, o ne kerštą, remkite žodžio laisvę ir tiesą. Palaikykite savo rasinę rūšį,
kad ir kaip tai būtų įmanoma. Šiais veiksmais palaikysite gyvą ugnį, iš kurios gali
kilti visi kiti geri dalykai.
Trečiojo reicho atminties išsaugojimas yra
turtingiausias šaltinis, padedantis atkurti tai, kas prarasta. Palaikykite "Mein
Kampf"ir kitus svarbiausius nacionalsocialistų raštus. Laikykite spausdintus egzempliorius savo bibliotekose ir aptarkite juos, kai tik galite. Laikui bėgant
neišvengiamai jų vėl imsis mąstantys mūsų rasės žmonės. Visi dalykai sugrįžta
savo laiku.
Šis tikėjimas tiesa ir laisve niekada nemirs, kol paskutinis iš mūsų neišnyks iš
šios žemės paviršiaus. Tokia žemė nebus tinkama gyventi jokiai rasei, jau nekal-
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bant apie mūsų rasę. Tačiau, kol šis laikas dar neatėjo, mūsų pareiga ir toliau
stengtis. Tegul tiesos šviesa nušviečia jūsų kelią. Gamta yra nesustabdoma jėga.
Suderinkite su ja ir ateitis bus mūsų.
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Stiprybė per juoką:
Įvadas
Baronas
Visi yra girdėję beprotiškų gandų apie "slaptąsias bazes".
Pietų Amerikoje.
Pietų ašigalyje.
Tamsiojoje Mėnulio pusėje.
Ir, žinoma, Nebraskoje!

Kas yra faktas? Kas yra fikcija?
Galiu padėti! Bet žinote seną posakį:

Galėčiau papasakoti.
Bet tada turėčiau tave nužudyti.
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Tai man kelia dilemą. Juk mūsų įmonėje laikomasi griežtos politikos - išlikti legaliems. O žmogžudystė Nebraskos valstijoje nėra teisėta. (Be to, jūs, žmonės, nesate
gyvulių grobstytojai!)
Todėl negaliu atskleisti per daug. Bet galiu atskleisti šiek tiek.
Pirmiausia leiskite man įrodyti, kad esu sąžiningas, ir pripažinti, kad keletas gandų
iš tiesų yra tiesa. (Be to, neigti akivaizdžius dalykus būtų kvaila ir nenaudinga.)

Turime per daug darbuotojų ir gauname per didelius atlyginimus.
(Ir, kaip teigiama, pernelyg seksualus.)
Privatūs lėktuvai, dangoraižių biurai ir gražios sekretorės iš tiesų yra gražu.
Tačiau kai kurie iš mūsų kartais dirba ir ilgas valandas.
Ir dar vienas dalykas.

Kai kurie mūsų bendradarbiai yra keistuoliai.
Ypač vyresnieji vadovai! (Ir mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus darbuotojai.)
Natūralu, kad dėl to kartais kyla trintis.
Vis dėlto
MŪSŲ MORALĖ LABAI GERA!
Juokiamės iš savęs. Ir iš savo kolegų.

"In-jokes" yra
svarbi dalis
mūsų "įmonės kultūrą".
Mūsų Žmogiškųjų išteklių skyrius suorganizavo dvi komandas. Šios komandos
varžosi. Tikslas - išsiaiškinti, kuri komanda gali labiausiai erzinti kitą komandą.

STIPRYBĖ PER JUOKĄ
yra mūsų versija
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STIPRYBĖS PER DŽIAUGSMĄ!
Dabar dalyviai turi antrąjį tikslą:

SUŽAVĖKITE JUS!
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