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Encyklopedia - Michael Kühnen 
  

32 - RUCH KOBIECY 
  
   Ponieważ Partia Narodowo-Socjalistyczna (patrz Narodowo-Socjalistyczna 
Niemiecka Partia Robotnicza) jest zorganizowana jako stowarzyszenie męskie, ale 
narodowy socjalizm jako światopogląd zwraca się do wszystkich towarzyszy ludu 
- zarówno mężczyzn, jak i kobiet - aby napełnić ich wolą polityczną dla 
zachowania i rozwoju gatunku, konieczne jest, aby narodowe socjalistki były 
zorganizowane w autonomiczny narodowo-socjalistyczny ruch kobiecy.  
   Ta podwójna organizacja narodowego socjalizmu, jako stowarzyszenia 
mężczyzn i jako ruchu kobiet, odpowiada różnej biologicznej naturze płci i 
narodowosocjalistycznej zasadzie, że każdy, zgodnie ze swoją naturą, swoimi 
dyspozycjami, zdolnościami i skłonnościami, powinien w miarę swoich 
możliwości spełniać swoje zadanie wVolksgemeinschaft. 
   Narodowosocjalistyczny ruch kobiecy jest autonomiczny: kobiety przewodzą 
kobietom. 
   Praca organizacyjna odpowiada naturze i etyce kobiecej, co umożliwia kobietom 
zajęcie należnego im miejsca w społeczności narodowej. Jednocześnie ruch 
kobiecy jest częścią ruchu narodowosocjalistycznego, jego przywódca jest 
równoprawnym członkiem kierownictwa partii, a ogólna linia walki politycznej 
dotyczy w równym stopniu partii i ruchu kobiecego. Narodowosocjalistyczny ruch 
kobiecy zwycięża najpierw narodowe socjalistki, a w końcu wszystkie kobiety w 
społeczności narodowej dla życia zgodnego z naturą i narodowosocjalistycznej 
etyki idealizmu wartości w jej kobiecej formie jako zasady macierzyństwa. 
   W historycznym niemieckim narodowym socjalizmie najpierw 
Narodowosocjalistyczny Zakon Kobiet, a następnie Narodowosocjalistyczne 
Towarzystwo Kobiet tworzyły narodowosocjalistyczny ruch kobiecy, który w 
swoim czasie był największym, najpotężniejszym i odnoszącym największe 
sukcesy ruchem kobiecym na świecie.  
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   W narodowym socjalizmie nowej generacji od początku 1984/94 JdF Niemiecki 
Front Kobiet tworzy narodowosocjalistyczny ruch kobiecy. DFF jest organizacją-
frontem Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. 
  

33 - WOLNOŚĆ 
  
   Narodowy socjalizm postrzega siebie jako ruch wolnościowy i dlatego dąży do 
wyzwolenia człowieka aryjskiego (patrz Aryjczyk) poprzez rewolucję, której 
celem jest budowa Nowego Porządku.  
   Wyzwolenie staje się politycznie możliwe tylko poprzez: 
  
organizacja jako nosiciel woli politycznej i przez niekwestionowane przywództwo 
w walce o wolność (patrz Führerprinzip). Gwarantuje to Partia Narodowo-
Socjalistyczna (zob. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza) i jej 
korpus przywódców; 
  
uświadomienie sobie własnej służebności wśród mas. To jest zadanie powszechnej 
edukacji i propagandy partii; oraz 
  
obudzenie wiary w możliwość i realność wyzwolenia. Wymaga to jasnej strategii i 
taktyki w walce o władzę. 

  
   W dzisiejszych Niemczech wspólnota myśli Nowego Frontu stworzyła 
wszystkie trzy warunki, otwierając możliwość wyzwolenia narodu niemieckiego i 
jego towarzyszy w dłuższej perspektywie. 
   Wolność jest jednak jednym z najbardziej nadużywanych terminów w 
intelektualnych i politycznych zmaganiach o przyszłość.  
   W przeciwieństwie do demokracji typu zachodniego, która ze swoją fałszywą 
doktryną indywidualizmu głosi źle rozumiane pojęcie wolności i tym samym 
sprzyja dekadencji, narodowy socjalizm rozumie wolność przede wszystkim jako 
wolność narodu jako warunek zachowania i rozwoju gatunku narodu. Wolność ta 
jest dla pojedynczego obywatela nie tylko prawem, ale i obowiązkiem.  
   Ta wolność narodu jest warunkiem jego niepodległości i suwerenności. 
Obejmuje ona: 
  
wolność gospodarki narodowej (patrz też autarkia i służebność wobec odsetek). 
  
wolność ludów orzecznictwo: 
  
wolność obrony narodu; oraz 
  
wolność kultury völkisch (zob. też rewolucja kulturalna). 
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   Realizacja tych czterech wolności tworzy wolny naród. Ale tylko w wolnym 
narodzie mogą istnieć wolni ludzie. W podporządkowanym narodzie nie ma 
wolności - tylko ludzie w łańcuchach, nawet jeśli są to złote, ale dla narodu 
śmiertelne łańcuchy materializmu, jak w części Niemiec zdominowanej przez 
liberalny kapitalizm. Żyjący tu towarzysze ludowi w przeważającej mierze 
poddali się amerykanizmowi i są tak naprawdę całkowicie niewolni: 
konsumenckie roboty, które czują się wolne tylko dlatego, że znieczulone przez 
dobrobyt i dekadencję, nigdy nie miały odmiennej myśli. 
   Demokracja typu zachodniego jest państwową formą materializmu. Dlatego 
wolność i demokracja są ze sobą nie do pogodzenia, zarówno na poziomie 
wspólnoty narodów - ponieważ demokracja nie może ani zachować, ani 
przywrócić prawdziwej wolności narodu na dłuższą metę - jak i na poziomie 
jednostki, ponieważ rozumieją wolność jedynie jako działanie wszystkich niskich 
instynktów, różnorodność możliwości konsumpcyjnych oraz rozwiązanie 
wszystkich wartości i pytań o sens życia (patrz też relatywizm wartości).  
   Natomiast prawdziwa wolność towarzysza narodowego to nie "wolność od - 
lecz "wolność dla". Dlatego narodowy socjalizm oferuje człowiekowi aryjskiemu 
wolność i możliwości społeczne, aby mógł on rozwinąć wszystkie swoje 
skłonności i zdolności, a tym samym dojrzeć do osobowości i zgodnie z etyką 
idealizmu wartości znaleźć i zająć swoje miejsce w Volksgemeinschaft. 
Narodowosocjalistyczny towarzysz ludowy wykorzystuje te wolności do pracy na 
rzecz wspólnoty narodowej (patrz też workerism), do działania na rzecz jej 
zachowania i rozwoju, do dążenia do wyższych wartości i w ten sposób wypełnia 
swoje życie sensem i wartością. 
  

34 - MASONERIA 
  
   Masoneria, jako narzędzie siłowo-polityczne rewolucji oświeceniowej, 
organizuje się w formie tajnego stowarzyszenia i tworzy męski związek 
dominujący w światowym systemie liberalnego kapitalizmu. Tym samym stanowi 
ona decydujący czynnik siły rządzącego świata minus i jest ważnym 
ideologicznym i politycznym wrogiem narodowego socjalizmu. 
Masoni systematycznie zajmują kierownicze stanowiska w rządzie, biznesie, 
kulturze i środkach masowego przekazu, kształtując duchową atmosferę świata 
zachodniego i kontrolując jego światowe środki władzy i wpływów.  
   Masoneria dzieli się na trzy proste stopnie, do których należy masa masonów, 
którzy są nieświadomymi i nadużywanymi narzędziami swoich tajnych 
przełożonych, podczas gdy cała wiedza i władza Zakonu skupiona jest w 
wyższych stopniach.  
   Celem masonerii jest dominacja światowa - to znaczy: liberalno-kapitalistyczny 
porządek świata z masonami na wszystkich kluczowych stanowiskach. Jej 
obecnym narzędziem władzy jest politycznie przede wszystkim imperializm USA 
i kulturowo amerykanizm. 
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   Tak więc cele i metody masonerii biegną w wielu dziedzinach równolegle do 
dążenia do światowej dominacji syjonizmu, dla którego ostateczny cel masonerii 
stanowi jednak tylko etap pośredni aż do wyłącznej dominacji judaizmu jako 
"narodu wybranego".  
   Dlatego w toku rozwoju historycznego masoneria, która na początku jeszcze 
odmawiała przyjmowania Żydów, coraz bardziej ulegała wpływom syjonizmu i 
dziś praktycznie stanowi środkowy szczebel kierownictwa syjonistycznego 
rozwoju władzy. Kluczową rolę odgrywa loża Bnai-Brith w Nowym Jorku, która 
przyjmuje tylko Żydów i służy jako centrum przywódcze światowej masonerii. 
Słynna "tajemnica" masonerii polega na tym, że działa ona na rzecz własnego 
upadku, gdyż po zrealizowaniu syjonistycznej dominacji światowej ze swoim 
dogmatyzmem równości wszystkich ludzi będzie musiała ustąpić miejsca 
przymusowym rządom "narodu wybranego". 
   Masoneria, która jeszcze własną siłą i popędem zorganizowała rewolucję 
francuską z 1709 roku i wszystkie porównywalne rewolucje burżuazyjne, już 
umożliwiła w imieniu syjonizmu rosyjską rewolucję lutową z 1917 roku i w ten 
sposób utorowała drogę marksizmowi w zakresie polityki władzy.  
   Jednak pomoc masonerii dla marksizmu nie jest już dziś wzorem światowym, 
ponieważ ten ostatni w przeważającej mierze wymknął się spod kontroli 
syjonistów i tym samym stracił swoją atrakcyjność jako narzędzie dla syjonizmu.  
   Bezpośrednia walka z masonerią jest bardzo trudna ze względu na jej tajny 
charakter. Narodowy socjalizm pokonuje masonerię politycznie poprzez 
zwalczanie jej ideologii i jej narzędzi politycznych, organizacyjnie również 
poprzez jej delegalizację. 
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Zabawa pod swastyką 
  
Aktywizm narodowosocjalistyczny ma też swoje lżejsze momenty! Oto frag-
ment książeczki Gerharda Laucka "Zabawa pod swastyką". 
  

  
21. 

  
   Dawno (za cholernie dawno) temu zostałem nazwany "nazistą!" przez kolegów 
poddanych praniu mózgu na potrzeby wojny w 1940 roku. Nie było łatwo prze-
ciwstawić się fali głupoty. Następnie w 1942 roku wstąpiłem do CB marynarki 
wojennej jako głupi wybór przeciwko papierom poborowym, które mogły zrobić 
ze mnie dupka. Wysłany na Guadalcanal straciłem rękę, oko, a w drugim oku 
znacznie wzrok. Jedyną trwałą rzeczą, jaką wyniosłem z wojny, było palące prag-
nienie (nigdy nie zrealizowane), by nasikać na grób FDR. 
   Po wielu perypetiach zostałem w 1970 roku biurokratą (przeprowadzającym 
wywiady kwalifikacyjne dla Texas Employment Commission). Patrząc na pracę 
w ramach akcji afirmatywnej, oferującą fantastyczne wynagrodzenie i korzyści, 
napisałem w poprzek kartki "BLACK OR MEXICAN ONLY!". 
   Kobieta w urzędzie odwróciła perukę. "Nie może pan tego robić, bo to jest 
niezgodne z prawem!". Moja odpowiedź, że to prawda, nic nie dała. Zamówienie 
zostało napisane na nowo. Więc kiedy pozostało ono na moim biurku, zaryzy-
kowałem tę świetną pracę mówiąc Białym kandydatom, "Rety, nie mogę 
zaoferować ci nic poza minimalną płacą, ponieważ nie jesteś odpowiedniego ko-
loru". Potem im to pokazałem. Dwa razy mężczyźni eksplodowali:  "Gdybym 
wiedział jak się z nimi skontaktować, dołączyłbym do nazistów lub KKK!". 
Powiedziałem im, czy są szczerzy, a następnie podsunąłem im dwa adresy, które 
trzymałem pod ręką, mówiąc jednocześnie każdemu z nich, że jeśli powiedzą, że 
dostali je ode mnie, to tylko zaprzeczę.  Nigdy nie podjąłem dalszych działań. 
   Liberał w biurze wysłał anonimowy list do przełożonego rejonu z kopią listu do 
redaktora w Dallas i sugestią, że ktoś z moimi poglądami nie powinien być pra-
cownikiem państwowym. Był wściekły, ale nie miał podstaw do zwolnienia. Poza 
tym należałem do wszystkich trzech głównych organizacji weteranów i wiedział, 
że zwolnienie niepełnosprawnego weterana spowodowałoby kłopoty. Zaszokow-
ałem pracowników biura, mówiąc, że w biurze jest tchórzliwy pchacz kuli u nogi. 
Dlaczego? Ponieważ list miał mój adres domowy - nie miejsce, w którym przeby-
wałem w tym mieście - więc dlaczego to nazwisko, oprócz tego, że oni wiedzieli? 
Następnie został wysłany do nadzorcy obszaru zamiast do centrali stanowej i 
niewielu poza biurem wiedziało, gdzie przebiega łańcuch dowodzenia. Od tej 
pory tak cholernie się mnie bali, że zachowywali się, jakby chodzili po jajkach. 
Poza tym większość z nich została dobrymi przyjaciółmi. Po 4 ½ roku wyszedłem 
całkiem z doskonałym rekordem i rekomendacjami do ponownego zatrudnienia, 
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gdybym kiedykolwiek zmienił zdanie. 
   Wróciłem więc na farmę i napisałem tyle listów do redakcji, że pewien Żyd z 
Dallas zaadresował do mnie list jako do agenta propagandy OWP w moim rodzin-
nym mieście. Możesz się założyć, że listonosz wiedział, do kogo go dostarczyć. 
   Potem zaczęła do mnie pisać "miła chrześcijańska pani", która była zdecydowa-
na "uratować mnie od grzechu antysemityzmu". Jednak w jednym liście wyra-
ziłem opinię, że brudny, zdradziecki, lubieżny stary FDR był największym łajda-
kiem, jaki kiedykolwiek uniknął stryczka. Kiedy poinformowała mnie, że 
grzechem jest mówić źle o zmarłych, którzy nie są już w stanie się bronić, 
powiedziałem jej, że nigdy nie widziałem tego w Biblii. Zapytałem więc, czy 
mogłaby mi przesłać księgę, rozdział i werset, ale ta informacja ucieszyła mnie 
podwójnie, ponieważ odkryłem w niej osobę, która nigdy nie powiedziałaby nic 
złego o biednym, starym Adolfie Hitlerze, który również będąc martwym nie mógł 
już bronić swojego imienia. Niespodzianka! Nigdy więcej do mnie nie napisała. 
Musiała uznać mnie za wystarczająco "zbawionego" i spędzać czas z innymi 
biednymi grzesznikami. 
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