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Dlaczego jestem "nazistą"
Autor niniejszego artykułu został zwerbowany przez NSDAP/AO na
początku 2014 r. i od razu stał się niezwykle cennym współpracownikiem. Ten
narodowosocjalistyczny towarzysz odegrał kluczową rolę w naszym projekcie
wideo wiosną 2014 roku, co z kolei umożliwiło rozszerzenie Biuletynu NS
NEWS wiosną następnego roku.
Nikt nie jest bardziej zaskoczony niż
ja, że w późnym okresie życia nawróciłem się na ideologię, która została
tak oczerniona, że powszechnie uważa
się ją za najgorszą z możliwych zbrodni
myślowych, a jej twórcą jest najgorszy
człowiek, jaki chodził po ziemi narodowy socjalizm i Adolf Hitler.
Przez całe życie byłem gorliwym
czcicielem prawdy, gdziekolwiek ona
jest i w jakiejkolwiek formie występuje.
Zaprowadziło mnie to na kilka
ciekawych
ścieżek
życiowych.
Niekiedy te ścieżki były odrzucane
przez członków rodziny, którzy nie byli
tak uczciwi w swoich działaniach i z
pewnością utrudniały pracę w świecie,
który jest coraz bardziej skorumpowany
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i bezduszny. W końcu dotarłem do punktu w życiu, w którym jestem w takim
wieku i stanie fizycznym, że praca jest niemożliwa, ale jaśniejąca prawda, w całej
swej chwale, nadal trwa we mnie i w działaniach, które wybieram. Uznałem ją za
godną i wierną towarzyszkę życia.
O prawdzie przekonałem się, że choć żyje w jednym sercu, to nie umiera. Nie
potrzebuje specjalnego wsparcia i kompleksu kłamstw i podstępów, aby nie tylko
istnieć, ale także rozwijać się i prosperować. W rzeczywistości żaden system
sprawiedliwości i prawa nie może bez niej funkcjonować. W gruncie rzeczy ma
cechy ognia i powietrza, ziemi i wody. Jest jak siła natury, ale mieszka w ludzkim
sercu. I odwrotnie, każdy wróg prawdy jest ostatecznie skazany na zagładę, ponieważ sama ilość energii potrzebna do jej ukrycia jest na dłuższą metę nie do
utrzymania. Pomocnicą prawdy są "niezamierzone konsekwencje", inaczej zwane
"homeostazą" - kolejna siła natury. W szerszej perspektywie prawda i rzeczywistość, jaka jest, muszą zwyciężyć.
Podstawą narodowego socjalizmu są niezmienne prawa natury, a zatem prawda
ma nieocenioną wartość, ponieważ może być określona tylko przez te prawa.
Nasze rozumienie prawdy zmienia się tylko wtedy, gdy mylimy się co do praw
natury. Mądry mężczyzna lub kobieta rewiduje więc swoje rozumienie prawdy,
aby było zgodne z jego obserwacjami przyrody. Gdy te rozumienia są poprawne i
zgodne z tymi siłami, nazywamy je prawdami niezbywalnymi. Gdy błądzimy,
mamy obowiązek odpowiednio się poprawić lub ponieść konsekwencje przewidziane dla tych, którzy zaprzeczają naturze i życiu.
Ja, podobnie jak większość współczesnych ludzi, zostałem wykształcony przez
kontrolowany przez marksistów system edukacji publicznej. Ta fanatyczna,
antyżyciowa i antynaturalna, a z definicji antyprawdziwa i fałszywa religia jest
demonem stworzonym przez człowieka, który wymaga ogromnych ilości energii
w postaci ludzkiego wsparcia, aby istnieć. Podążanie pod prąd życia i natury
wymaga ogromnych ilości ludzkiego zaprzeczenia, strachu i kłamstwa. Taki system musi z konieczności działać nieefektywnie i mieć zaprojektowane przez
człowieka konsekwencje, których człowiek boi się bardziej niż samej śmierci.
Może pozostać tylko przeciętność. Każdy system oparty na prawdziwych zasługach jest z ducha przeciwny temu potworowi. Odnalazłem się w korzeniu
całkowicie niezgodnym z takimi kłamstwami i podstępami.
Mit, że większość popiera tego antyprawdziwego, antymerytorycznego i
antyżyciowego behemota, utrzymuje wielu ludzi w milczącym współudziale. Najlepsi w sporcie i nauce naszej rasy wiedzą, że coś jest strasznie nie tak, ponieważ
są w stanie dostrzec to najdobitniej. Dziś najlepsi są karani. Jutro mogą zostać
wyciągnięci na zewnątrz i rozstrzelani. Kwestionowanie tego narzuconego przez
człowieka porządku rzeczy jest niewybaczalne, ale dla najlepszych umysłów nieu-
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niknione. Nietrudno zauważyć, że świat został w jakiś sposób wywrócony do
góry nogami. Zło stało się dobrem. Przyszła dystopia jest już z nami.
Kiedy taki dociekliwy umysł jak mój skonfrontuje się z tym, co wmawiano mu
jako czyste zło w narodowym socjalizmie, i naprawdę się temu przyjrzy - na
przykład przeczyta Mein Kampf i nie znajdzie w nim bredzenia szaleńca, ale wyważone obserwacje błyskotliwego umysłu politycznego - może się tylko
zastanawiać, jakie jeszcze kłamstwa zostały wypowiedziane. Gdy spojrzy się
głębiej na ówczesne kroniki filmowe, dostrzeże się czyste i uporządkowane
społeczeństwo narodowosocjalistyczne, szczęśliwe i płodne. Ten największy ze
złych ludzi, jacy chodzili po ziemi, nie chowa się za kuloodpornymi tarczami, ale
swobodnie przechadza się wśród ludzi, którzy są promiennie szczęśliwi i zdrowi.
Jego pewność siebie jest namacalna. Kontrastuje to wyraźnie z nędzą naszych
czasów i polityków, którzy kłamią i chowają się za tarczami, a jedynie występują
w kontrolowanych wystąpieniach w oskryptowanych środowiskach.
I pomyśleć, że to właśnie to zostało zbombardowane przez aliantów? Naprawdę?!
To zadziwia i odpycha umysł.
Poważne spojrzenie na kwestię żydowską ujawnia obcą kabałę, która jako
maleńka mniejszość naprawdę kontroluje media i finanse, a także wszystkie inne
dźwignie władzy, kontrolując nawet opozycyjne punkty widzenia! Można jedynie
dojść do wniosku, że Hitler był winny jedynie odłączenia się od tych potęg niewolnictwa interesów i cieszenia się w rezultacie kilkoma słodkimi latami wolności
i powszechnego dobrobytu. Tylko wojna światowa prowadzona przez Żydów była
w stanie zniszczyć potęgę wolnego narodu, a następnie na zawsze propagować go
jako "złego". Ostatecznym celem jest z pewnością zdelegalizowanie wszelkiego
rodzaju oporu jako antysemityzmu i karanie go śmiercią, tak jak to miało miejsce
ostatnim razem, gdy mieli oni pełną władzę podczas kierowanego przez Żydów
Czerwonego Terroru. Dalsze dociekania w tej sprawie ujawniają kompleks kłamstw i bezpodstawnych zarzutów, których zakres i głębokość są zdumiewające.
Człowiek myślący, w pełni panujący nad swoimi możliwościami, może jedynie
dojść do racjonalnego wniosku, że dalszy opór jest konieczny, jeśli prawda,
wolność i dobrobyt mają kiedykolwiek ponownie stać się prawem narodzin
narodu germańskiego.
Marzenie o wolności, dobrobycie i życiu w harmonii z naturą nie jest marzeniem
niemożliwym do spełnienia. Jest to jedyne marzenie, jakie istnieje. Naszym
obowiązkiem jest uczenie młodych ludzi tej prawdy i wpajanie im wiedzy, że
prawda i wolność są nie tylko możliwe, ale że warto o nie walczyć w najbardziej
inteligentny i skuteczny sposób, a w ostatecznym rozrachunku warto za nie umrzeć. Podtrzymywanie przy życiu jąder prawdy jest najbardziej wywrotowym i
wspierającym życie działaniem, jakie można podjąć. Wspierajcie systemy oparte
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na zasługach, gdziekolwiek i kiedykolwiek możecie. Wspieraj czystą naukę,
wspieraj piękno i równowagę, wspieraj naturę, wspieraj prawdziwą sprawiedliwość ponad zemstę, wspieraj wolność słowa i wspieraj prawdę. Wspieraj swoją
rasę, jakkolwiek i kiedykolwiek jest to możliwe. W ten sposób podtrzymujesz
ogień, z którego mogą powstać wszystkie inne dobre rzeczy. Podtrzymywanie
pamięci o Trzeciej Rzeszy jest najbogatszym źródłem odbudowy tego, co zostało
utracone, jakie istnieje. Wspierajcie udostępnianie Mein Kampf i innych
najważniejszych pism narodowego socjalizmu. Przechowujcie twarde kopie w
swoich bibliotekach i omawiajcie je, kiedy tylko możecie. Z czasem nieuchronnie
zostaną one ponownie podjęte przez myślących ludzi z naszej rasy. Wszystkie
rzeczy wracają w swoim czasie.
Ta wiara w prawdę i wolność nigdy nie umrze, dopóki ostatni z nas nie zniknie z
powierzchni ziemi. Taka ziemia nie będzie nadawała się do życia dla żadnej rasy,
a tym bardziej dla naszej. Ale dopóki ten czas nie nadejdzie, naszym
obowiązkiem jest trwać w niej nadal. Niech światło prawdy oświetla waszą
drogę. Natura jest siłą nie do zatrzymania. Dostosuj się do niej, a przyszłość
będzie nasza.
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Siła przez śmiech:
Wprowadzenie
Baron
Wszyscy słyszeli dzikie plotki o "tajnych bazach".
W Ameryce Południowej.
Na biegunie południowym.
Po ciemnej stronie księżyca.
I, oczywiście, w Nebrasce!

Co jest faktem? Co jest fikcją?
Mogę pomóc! Ale znasz to stare powiedzenie:

Mógłbym ci powiedzieć.
Ale wtedy musiałbym cię zabić.
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Stawia mnie to przed dylematem. W końcu nasza firma ma ścisłą politykę, aby
pozostać legalną. A zabójstwo nie jest legalne w stanie Nebraska. (Poza tym wy
nie jesteście poganiaczami bydła!).
Dlatego nie mogę zdradzić zbyt wiele. Ale mogę ujawnić trochę.
Po pierwsze, pozwólcie, że udowodnię swoją uczciwość, przyznając, że kilka z
tych plotek jest rzeczywiście prawdziwych (poza tym zaprzeczanie temu, co
oczywiste, byłoby głupie i przyniosłoby efekt odwrotny do zamierzonego).

Mamy za dużo pracowników i za dużo płacimy.
(I podobno nadmiernie seksowny).
Prywatne odrzutowce, biura w drapaczach chmur i piękne sekretarki są rzeczywiście miłe.
Niektórym z nas zdarza się jednak pracować przez długie godziny.
I jest jeszcze jedna rzecz.

Niektórzy z naszych współpracowników są dziwni.
Zwłaszcza kadra kierownicza wyższego szczebla! (Oraz pracownicy Działu Badań i Rozwoju).
Naturalnie, czasami powoduje to tarcia.
Niemniej jednak
NASZE MORALE SĄ BARDZO DOBRE!
Śmiejemy się z samych siebie. I z naszych kolegów.

"Żarty" to
ważna część
nasza "kultura korporacyjna".
Nasz Dział Kadr zorganizował dwie drużyny. Drużyny te rywalizują ze sobą.
Celem jest sprawdzenie, która drużyna potrafi najbardziej dokuczyć drugiej
drużynie.
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SIŁA PRZEZ ŚMIECH
to nasza wersja
SIŁA DZIĘKI RADOŚCI!
Zawodnicy mają teraz DRUGI cel:

ZABAW SIĘ!
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