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Miért vagyok "náci"
E cikk szerzőjét 2014 elején szervezte be az NSDAP/AO, és azonnal rendkívül
értékes munkatárssá vált. Ez a nemzetiszocialista elvtárs kulcsszerepet
játszott 2014 tavaszán a Videóprojektünkben, ami viszont lehetővé tette az NS
NEWS BULLETIN bővítését a következő tavasszal.
Senki sem lepődik meg nálam jobban azon, hogy későn térjek át egy olyan ideológiára, amelyet annyira rágalmaztak,
hogy a közvélemény a lehető
leggonoszabb gondolatbűnnek és a
földön járt leggonoszabb ember, a
nemzetiszocializmus és Adolf Hitler
agyszüleményének tartja.
Egész életemben az igazság odaadó
imádója voltam, bárhol és bármilyen
formában is legyen az igazság. Ez
néhány érdekes útra vezetett az életemben. Néha ezeket az utakat megvetették
olyan családtagok, akik nem voltak
annyira őszinték a dolgaikban, és bizonyára egyre nehezebbé tették a
munkát egy olyan világban, amely
egyre inkább korrupt és lélektelen.
Végre eljutottam az életemnek egy
olyan pontjára, amikor már olyan
korban és fizikai állapotban vagyok,

1

hogy a munka lehetetlen, de a ragyogó igazság, annak minden dicsőségében, még
mindig bennem és az általam választott cselekedetekben él. Méltó és hűséges társamnak találtam az életben.
Az igazságról azt tapasztaltam, hogy amíg egy szívben él, addig nem hal meg.
Nincs szüksége különösebb támaszokra és hazugságok és cselszövések komplexumára ahhoz, hogy ne csak létezzen, hanem virágozzon és gyarapodjon.
Valójában egyetlen igazságszolgáltatási és törvényi rendszer sem tekinthető
életképesnek nélküle. Lényegében a tűz és a levegő, a föld és a víz tulajdonságaival rendelkezik. Nagyon hasonlít a természet erejére, de az emberi szívben
lakozik. Ezzel szemben az igazság minden ellensége végső soron halálra van
ítélve, egyszerűen az elrejtéséhez szükséges puszta energiamennyiség hosszú
távon fenntarthatatlan. Az igazság szolgálóleánya a "nem szándékolt következmények", más néven a "homeosztázis", egy másik természeti erő. A dolgok
tágabb szemszögéből nézve az igazságnak és a valóságnak, ahogy van, érvényesülnie kell.
A nemzetiszocializmus alapja a természet megváltoztathatatlan törvényei, és így
az igazság felbecsülhetetlen értékű, mert csak ezek a törvények határozhatják meg.
Az igazságról alkotott felfogásunk csak akkor változik, ha a természeti törvényeket illetően tévednénk. A bölcs férfi vagy nő tehát felülvizsgálja az igazságról
alkotott felfogását, hogy az megfeleljen a természetről tett megfigyeléseinek. Ha
ezek az értelmezések helyesek és összhangban vannak ezekkel az erőkkel, akkor
ezeket elidegeníthetetlen igazságoknak nevezzük. Ha tévedünk, kötelességünk ennek megfelelően revideálni, vagy elszenvedni a következményeket, amelyeket a
természetet és az életet megtagadóknak szántak.
Engem is, mint manapság a legtöbb embert, a marxista irányítású közoktatási
rendszer nevelt. Ez a fanatikus élet- és természetellenes, és definíció szerint
igazságellenes, hamis vallás egy ember alkotta démon, amelynek létezéséhez
óriási mennyiségű energiára van szüksége emberi támogatás formájában. Az élet
és maga a természet áramlatai ellen fordulni óriási mennyiségű emberi tagadás,
félelem és hazugság szükséges. Egy ilyen rendszernek szükségszerűen nem kell
hatékonyan működnie, és az ember által tervezett következményekkel kell járnia,
amelyektől jobban félnek, mint magától a haláltól. Csak a középszerűség maradhat meg. Az igazi érdemek bármely rendszere lélekben ellene van ennek a
szörnyetegnek. Gyökerestől teljesen összeférhetetlen voltam az ilyen hazugságokkal és trükkökkel.
Az a mítosz, hogy a többség támogatja ezt az igazság-, érdem- és életellenes behemótot, sok embert néma cinkosságban tart. Fajunk legjobb atlétái és tudósai
tudják, hogy valami szörnyen rossz, mert ők vannak abban a helyzetben, hogy ezt
a legvilágosabban lássák. Ma a legjobbakat büntetik. Holnap talán kivégzik és
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lelövik őket. Megkérdőjelezni a dolgoknak ezt az ember által kikényszerített
rendjét megbocsáthatatlan, de a legjobb elmék számára is elkerülhetetlen. Nem
nehéz belátni, hogy a világ valahogy a feje tetejére állt. A rosszból lett a jó. A
jövő disztópiája a nyakunkon van.
Amikor a magamfajta kérdező elme szembesül azzal, amit a nemzetiszocializmusban a tiszta gonoszságnak mondtak neki, és valóban megvizsgálja azt mondjuk, elolvassa a Mein Kampfot, és nem egy őrült őrjöngését, hanem egy
briliáns politikai elme megfontolt megfigyeléseit találja benne, akkor csak csodálkozni tud, milyen hazugságokat mondtak még. Ha jobban belenézünk a korabeli
filmhíradó felvételeibe, akkor egy tiszta és rendezett nemzetiszocialista társadalmat látunk, amely boldog és gyümölcsöző. A földön járt legnagyobb gonosz ember nem bújik golyóálló pajzsok mögé, hanem szabadon sétál a sugárzóan boldog
és egészséges emberek között. Magabiztossága tapintható. Ez éles ellentétben áll
a mi jelenlegi korunk nyomorúságával és a politikusokkal, akik hazudnak és pajzsok mögé bújnak, és csak irányítottan, forgatókönyvek alapján lépnek fel.
És ha belegondolok, hogy ezt a szövetségesek tűzbombázták? Tényleg?! Ez
megdöbbenti és elborzasztja az elmét.
A zsidókérdés komoly vizsgálata egy idegen összeesküvést tár fel, amely egy
aprócska kisebbségként valóban ellenőrzi a médiát és a pénzügyeket, valamint a
hatalom minden más eszközét, és még az ellenzéki nézeteket is ellenőrzi! Az ember csak arra a következtetésre juthat, hogy Hitler csak abban volt bűnös, hogy elszakadt ezektől az érdekrabszolgaságot folytató hatalmaktól, és ennek következtében élvezte a szabadság és a széles körű jólét néhány édes évét. Csak egy zsidó
vezetésű világháború volt képes arra, hogy egy szabad nép hatalmi erőterét
elpusztítsa, majd utánaörökre "gonoszként" propagálja. A végső cél minden bizonnyal az, hogy mindenféle ellenállást törvénytelenné, antiszemitizmusként és
halállal büntethetővé tegyenek, mint ahogyan legutóbb a zsidók által vezetett
Vörös Terror idején volt teljes hatalmuk. A kérdés további vizsgálata hazugságok
és alaptalan állítások olyan komplexumát tárja fel, amelyek terjedelmükben és mélységükben megdöbbentőek. Egy gondolkodó, képességeinek teljes birtokában
lévő ember csak arra a racionális következtetésre juthat, hogy a további ellenállás
kötelező, ha az igazság, a szabadság és a jólét valaha is újra a germán nép születési
joga lesz.
A szabadságról, a jólétről és a természettel harmóniában élésről szóló álom nem
lehetetlen álom. Ez az egyetlen létező álom. A mi feladatunk ma az, hogy megtanítsuk fiataljainknak ezt az igazságot, és beléjük neveljük azt a tudást, hogy az
igazság és a szabadság nemcsak lehetséges, hanem megéri a lehető legokosabb és
leghatékonyabb módon harcolni érte, és igen, végső soron érdemes meghalni érte.
Az igazság magvainak életben tartása a legfelforgatóbb és legéletigenlőbb
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cselekedet, amit csak tehetünk. Támogassátok az érdemeken alapuló rendszereket,
amikor és ahol csak tudjátok. Támogassátok a tiszta tudományt, támogassátok a
szépséget és az egyensúlyt, támogassátok a természetet, támogassátok a valódi
igazságot a bosszúállással szemben, támogassátok a szólásszabadságot és támogassátok az igazságot. Támogassátok faji fajtársaitokat, bárhogyan és amikor csak
lehet. Ezekkel a cselekedetekkel életben tartjátok a tüzet, amelyből minden más jó
dolog fakadhat. A Harmadik Birodalom emlékének életben tartása a leggazdagabb
forrás az elveszett dolgok újjáépítésére. Támogassák a Mein Kampf és más
nemzetiszocialista írások hozzáférhetővé tételét. Tartsanak nyomtatott példányokat könyvtáraikban, és amikor csak tehetik, vitassák meg ezeket. Idővel elkerülhetetlen, hogy fajunk gondolkodó emberei újra elővegyék őket. Minden dolog
újra eljön a maga idejében.
Az igazságba és a szabadságba vetett hit nem hal meg addig, amíg az utolsó
közülünk el nem tűnik a föld színéről. Egy ilyen föld nem lesz alkalmas az életre
egyetlen faj számára sem, nemhogy a miénknek. De amíg ez az idő el nem
érkezik, kötelességünk, hogy tovább küzdjünk. Az igazság fénye világítsa meg
utatokat. A természet megállíthatatlan erő. Igazodjatok hozzá, és a jövő a miénk.
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Erő a nevetésen keresztül:
Bevezetés
Báró
Mindenki hallotta már a "titkos bázisokról" szóló vad pletykákat.
Dél-Amerikában.
A Déli-sarkon.
A Hold sötét oldalán.
És természetesen Nebraskában!

Mi a tény? Mi a fikció?
Segíthetek! De ismered a régi mondást:

Elmondhatnám.
De akkor meg kellene ölnöm téged.
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Ez dilemmát jelent számomra. Végül is, cégünknek szigorú politikája van arra,
hogy LEGÁLIS maradjon. És az emberölés nem legális Nebraska államban.
(Amellett, maguk nem marhatolvajok!)
Ezért nem árulhatok el túl sokat. De egy keveset elárulhatok.
Először is, hadd bizonyítsam be őszinteségemet azzal, hogy elismerem, hogy
néhány pletyka valóban igaz. (Emellett, egyenesen ostobaság és kontraproduktív
lenne tagadni a nyilvánvalót.)

Túl vagyunk terhelve és túl vagyunk fizetve.
(És állítólag túlszexelt.)
A magánrepülők, a felhőkarcolós irodák és a gyönyörű titkárnők valóban szépek.
Néhányan közülünk azonban időnként hosszú órákat is dolgoznak.
És van még valami.

Néhány munkatársunk furcsa.
Különösen a felsővezetők! (És a srácok a kutatási és fejlesztési osztályon.)
Természetesen ez néha súrlódásokat okoz.
Mindazonáltal
A MORÁLUNK NAGYON JÓ!
Magunkon nevetünk. És a kollégáinkon.

Az "in-jokes" egy
fontos része a
a "vállalati kultúránk".
Humánerőforrás osztályunk két csapatot szervezett. Ezek a csapatok
versenyeznek. A cél az, hogy melyik csapat tudja a másik csapatot a legtöbbet
ugratni.
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ERŐ A NEVETÉSEN KERESZTÜL
a mi változatunk a
ERŐT AZ ÖRÖM ÁLTAL!
A versenyzőknek most van egy MÁSODIK céljuk:

FELÜGYELJÜK TÉGED!
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