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Waarom ik een "Nazi" ben
De auteur van dit artikel werd begin 2014 door de NSDAP/AO gerekruteerd
en werd onmiddellijk een uiterst waardevolle medewerker. Deze nationaalsocialistische kameraad speelde een sleutelrol in ons Videoproject in het voorjaar van 2014, dat op zijn beurt de uitbreiding van het NS NIEUWS BULLETIN in het daaropvolgende voorjaar mogelijk maakte.
Niemand is meer verbaasd dan ik dat
ik mij in een laat stadium heb bekeerd
tot een ideologie die zo verguisd is dat
zij in de volksmond wordt gezien als de
meest kwaadaardige gedachte-misdaad
die mogelijk is en het geesteskind van
de meest kwaadaardige man die op
aarde heeft rondgelopen, het nationaalsocialisme en Adolf Hitler.
Ik ben mijn hele leven een toegewijd
aanbidder van de waarheid geweest,
waar die ook moge zijn en in welke
vorm zij ook moge zijn. Dit heeft me
op een aantal interessante paden in het
leven gebracht. Soms werden deze
paden verguisd door familieleden die
niet zo eerlijk waren in hun omgang en
het zeker steeds moeilijker maakten om
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te werken in een wereld die steeds corrupter en ziellozer wordt. Ik ben uiteindelijk
op een punt in het leven gekomen waar ik een leeftijd en een lichamelijke toestand
heb bereikt dat werken onmogelijk is, maar de stralende waarheid, in al haar glorie, verblijft nog steeds in mij en de daden die ik kies. Ik heb het een waardige en
trouwe metgezel door het leven gevonden.
Eén ding heb ik ontdekt over de waarheid: hoewel ze in één hart leeft, sterft ze
niet. Zij heeft geen speciale ondersteuning nodig en geen complex van leugens en
uitvluchten om niet alleen te bestaan, maar te gedijen en te bloeien. In feite kan
geen systeem van recht en wetten als levensvatbaar worden beschouwd zonder
haar. In wezen heeft het de kenmerken van vuur en lucht, aarde en water. Het
lijkt veel op een natuurkracht, maar het verblijft in het menselijk hart. Omgekeerd
is elke vijand van de waarheid uiteindelijk gedoemd te verdwijnen, alleen al de
hoeveelheid energie die nodig is om haar te verbergen is op de lange duur onhoudbaar. Het dienstmeisje van de waarheid is "onbedoelde gevolgen", ook bekend als
"homeostase", een andere kracht van de natuur. In een breder perspectief moeten
de waarheid en de realiteit-zoals-ze-is de overhand krijgen.
De grond van het nationaal-socialisme zijn de onveranderlijke natuurwetten, en
daarom is de waarheid van onschatbare waarde, want zij kan alleen door die wetten worden gedefinieerd. Ons begrip van de waarheid verandert alleen als we ons
vergissen in de natuurwetten. De wijze man of vrouw herziet dus zijn of haar begrip van waarheid om in overeenstemming te komen met zijn of haar waarnemingen van de natuur. Wanneer deze inzichten juist zijn en in overeenstemming met
deze krachten, noemen wij dit onvervreemdbare waarheden. Wanneer wij ons
vergissen, hebben wij de plicht om dienovereenkomstig te herzien of de gevolgen
te ondergaan die bestemd zijn voor hen die de natuur en het leven ontkennen.
Ik ben, net als de meeste mensen vandaag de dag, opgeleid door het marxistisch
gecontroleerde openbare onderwijssysteem. Deze fanatieke anti-leven en antinatuur, en per definitie anti-waarheid, en valse religie is een door mensen gemaakte demon die enorme hoeveelheden energie in de vorm van menselijke steun nodig
heeft, om te kunnen bestaan. Om tegen de stromingen van het leven en de natuur
zelf in te gaan, zijn enorme hoeveelheden menselijke ontkenning, angst en leugens
nodig. Zo'n systeem moet noodzakelijkerwijs inefficiënt werken en door mensen
ontworpen gevolgen hebben die meer worden gevreesd dan de dood zelf. Alleen
middelmatigheid kan overblijven. Elk systeem van echte verdienste is, in de
geest, tegengesteld aan dit monster. Ik vond mezelf in de grond volkomen onverenigbaar met dergelijke leugens en uitvluchten.
De mythe dat de meerderheid deze anti-waarheid, anti-verdienste, anti-leven kolos steunt, houdt veel mensen in stille medeplichtigheid. De allerbesten in atletiek
en wetenschap van ons ras weten dat er iets vreselijk mis is, want zij zijn in de
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positie om het het duidelijkst te zien. Vandaag worden de besten gestraft. Morgen
worden ze misschien doodgeschoten. Deze door mensen afgedwongen orde in
twijfel trekken is onvergeeflijk, maar onvermijdelijk voor de besten van geest.
Het is niet moeilijk in te zien dat de wereld op de een of andere manier op zijn kop
is gezet. Fout is goed geworden. De toekomstige dystopie staat voor de deur.
Wanneer een vragende geest als de mijne de confrontatie aangaat met wat hem is
voorgehouden als het pure kwaad in het nationaal-socialisme en er werkelijk naar
kijkt - bijvoorbeeld Mein Kampf leest en niet het geraaskal van een gek aantreft,
maar de weloverwogen observaties van een briljante politieke geest, dan kan hij
zich alleen maar afvragen welke leugens er nog meer zijn verteld. Wie dieper
kijkt in de journaalbeelden van die tijd, ziet een schone en ordelijke nationaalsocialistische samenleving, die gelukkig en vruchtbaar is. De grootste boosdoener
op aarde verschuilt zich niet achter kogelvrije schilden, maar loopt vrij rond tussen
de mensen die stralend gelukkig en gezond zijn. Zijn zelfvertrouwen is voelbaar.
Dit staat in schril contrast met de ellende van onze huidige tijd en de politici die
liegen en zich verschuilen achter schilden en slechts gecontroleerde verschijningen
doen in gescripte omgevingen.
En dan te bedenken dat de geallieerden dit hebben beschoten? Werkelijk?! Het
verbijstert en stoot de geest af.
Een serieuze blik op het Joodse vraagstuk onthult een vreemde cabal die als een
kleine minderheid werkelijk de media en de financiële wereld controleert, evenals
alle andere hefbomen van de macht, en zelfs de gezichtspunten van de oppositie
beheerst! Men kan alleen maar tot de conclusie komen dat Hitler alleen maar
schuldig was aan het zich losmaken van deze machten van de belangen slavernij
en het genieten van een paar zoete jaren van vrijheid en wijdverspreide welvaart
als gevolg daarvan. Alleen een door Joden geleide wereldoorlog was in staat om
de krachtpatser van een vrij volk te vernietigen en het daarna voor altijd als
"slecht" te propaganderen. Het uiteindelijke doel is zeker om verzet van welke
aard dan ook illegaal te maken, als antisemitisme, en strafbaar met de dood, zoals
dat ook het geval was de laatste keer dat zij de volledige macht hadden tijdens de
door Joden geleide Rode Terreur. Verder onderzoek van de kwestie onthult een
complex van leugens en ongegronde beschuldigingen die verbazingwekkend zijn
in hun omvang en diepte. Een weldenkend mens die zijn vermogens ten volle beheerst, kan niet anders dan tot de rationele conclusie komen dat verder verzet geboden is, willen waarheid, vrijheid en welvaart ooit weer het geboorterecht van het
Germaanse volk worden.
De droom van vrijheid en welvaart en leven in harmonie met de natuur is geen
onmogelijke droom. Het is de enige droom die er is. Het is vandaag onze plicht
onze jongeren deze waarheid bij te brengen en hen te doen inzien dat waarheid en
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vrijheid niet alleen mogelijk zijn, maar ook de moeite waard zijn om op de meest
intelligente en efficiënte manier voor te vechten en ja, uiteindelijk, de moeite
waard zijn om voor te sterven. Het levend houden van de kern van waarheid is de
meest subversieve en levensbevestigende actie die kan worden ondernomen.
Steun op verdienste gebaseerde systemen waar en wanneer je maar kunt. Steun
zuivere wetenschap, steun schoonheid en evenwicht, steun de natuur, steun ware
gerechtigheid boven wraak, steun vrijheid van meningsuiting, en steun de waarheid. Steun je rasgenoten waar en wanneer je maar kunt. Door deze daden houdt
u een vuur in leven waaruit alle andere goede dingen kunnen ontspringen. Het levend houden van de herinnering aan het Derde Rijk is de rijkste bron van
wederopbouw van wat verloren is gegaan die er is. Steun het beschikbaar houden
van Mein Kampf en andere belangrijke nationaal-socialistische geschriften. Bewaar gedrukte exemplaren in uw bibliotheken en bespreek ze wanneer u maar
kunt. Het is onvermijdelijk dat ze na verloop van tijd opnieuw zullen worden opgenomen door de oplettende mensen van ons ras. Alle dingen komen op hun tijd
weer terug.
Dit geloof in waarheid en vrijheid zal nooit verdwijnen tot de laatste van ons van
deze aarde is verdwenen. Zo'n aarde is voor geen enkel ras geschikt om op te leven, laat staan voor het onze. Maar tot die tijd is gekomen, is het onze plicht om
door te gaan. Laat het licht van de waarheid uw weg verlichten. De natuur is een
niet te stoppen kracht. Sluit je bij haaraan en de toekomst is van ons.
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Kracht door lachen:
Inleiding
Baron
Iedereen heeft de wilde geruchten gehoord over geheime basissen.
In Zuid-Amerika.
Op de Zuidpool.
Aan de donkere kant van de maan.
En, natuurlijk, in Nebraska!

Wat is een feit? Wat is fictie?
Ik kan helpen. Maar je kent het oude gezegde:

Ik zou het je kunnen vertellen.
Maar dan zou ik je moeten doden.
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Dit stelt me voor een dilemma. Immers, onze firma heeft een strikt beleid om legaal te blijven. En moord is niet legaal in de staat Nebraska. (Trouwens, jullie zijn
geen veedieven!)
Dus ik kan niet te veel onthullen. Maar ik kan wel een beetje onthullen.
Laat mij eerst mijn eerlijkheid bewijzen door toe te geven dat een paar geruchten
inderdaad waar zijn. (Bovendien zou het ronduit dwaas en contraproduktief zijn
om het voor de hand liggende te ontkennen).

We zijn overbezet en overbetaald.
(En naar verluidt oversekst.)
De privéjets, wolkenkrabberkantoren, en mooie secretaresses zijn inderdaad leuk.
Sommigen van ons werken echter ook af en toe lange uren.
En er is nog iets.

Sommige van onze collega's zijn vreemd.
Vooral de Senior Executives! (En de jongens in de afdeling onderzoek en ontwikkeling.)
Natuurlijk veroorzaakt dit soms wrijving.
Niettemin
ONS MOREEL IS ERG GOED!
We lachen om onszelf. En om onze collega's.

"In-jokes" zijn een
belangrijk onderdeel van
onze "bedrijfscultuur".
Onze afdeling Personeelszaken heeft twee teams georganiseerd. Deze teams nemen het tegen elkaar op. Het doel is te zien welk team het andere team het meest
kan plagen.
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KRACHT DOOR LACHEN
is onze versie van
KRACHT DOOR VREUGDE!
De deelnemers hebben nu een TWEEDE doel:

AMUSEER JE!
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