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Enciclopédia - Michael Kühnen 
  

1 - NOBILIDADE 
  

   Todas as ordens e culturas tradicionais originais (ver tradição) baseiam-se na lei 

da vida da hereditariedade e no princípio básico da vida e, portanto, em última 

análise, "aristocrático". A forma da regra da monarquia e geralmente a regra do 

biologicamente melhor - a nobreza corresponde a isto! 

   A decadência europeia, porém, destruiu todos os alicerces da ordem tradicional e 

criou o mundo menos de hoje, no qual já não se preserva e desenvolve espécies 

pela regra de um verdadeiro sangue, povo e nobreza racial, mas prevalece uma 

selecção de vida hostil menos selecção. 

   A velha nobreza da Europa e, portanto, da raça ariana (ver ariana) como um todo 

também se desintegrou e sucumbiu predominantemente à decadência, como foi 

provado na Alemanha sobretudo pela sua elevada proporção de alta traição 

nacional durante a Segunda Guerra Mundial. Por conseguinte, tendo em conta o 

mundo menos dominante, o nacional-socialismo não pode construir sobre as 

ruínas do antigo, mas deve lançar novos alicerces: A luta do Partido Nacional 

Socialista (ver Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães) produz 

uma nova elite militante, consciente do povo e da raça, e assegura o seu domínio 

através do princípio do Führer, primeiro no partido e depois da revolução também 

no Estado. A formação consciente e constante da elite do tempo de luta e a 

construção de um Estado nacional-socialista do povo cria assim as condições para 

uma nova e verdadeira nobreza na Nova Ordem. 

 

2 - PENSÕES 
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   O nacional-socialismo baseia-se no fundamento ético do trabalho (ver Ética e 

Trabalhadorismo) e assim realiza o ditado popular: Aquele que não trabalha, não 

deve comer! Assim, o estado do povo nacional-socialista do futuro (ver Estado) 

cria justiça na base da igualdade de direitos e deveres. 

   Mas a justiça também inclui uma pensão de velhice que corresponde ao trabalho 

de vida do camarada do povo. É por isso que o programa do partido do Partido 

Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães apela no ponto 15 para uma 

generosa expansão das pensões de velhice. Desta forma, o partido expressa o seu 

extraordinário respeito pelas conquistas de vida das pessoas que cumpriram fiel e 

fielmente as suas obrigações de trabalho ao longo da sua vida adulta. Não são - 

como no capitalismo - empurradas para as margens da sociedade como comedores 

improdutivos, mas no Estado Popular Nacional Socialista gozam de uma reforma 

caracterizada pelo respeito da comunidade pelo trabalho da sua vida e podem ser 

organizadas sem preocupações financeiras. O actual sistema de pensões está em 

fase terminal de doença e é injusto. Tem de ser completamente reorganizado:  

    Michael Kühnen 
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   Uma pensão de velhice justa e generosa deve partir do princípio de que o 

camarada do povo com o seu próprio desempenho de vida também determina o 

montante da sua pensão de velhice. - Quanto melhor trabalhou no seu lugar e de 

acordo com as suas capacidades, maior foi o seu rendimento. Este rendimento 

deve ser-lhe pago após a sua reforma da vida activa em toda a sua extensão como 

pensão de velhice! Tudo o resto seria injusto, porque ele poderia compreender uma 

redução dos seus rendimentos apenas como castigo pelo destino biológico do 

envelhecimento, o que faz troça de todo o sentido de justiça. 

   Para mulheres solteiras na velhice, é introduzida uma pensão popular generosa 

como pensão padrão, cujo montante aumenta com cada filho que a mulher tenha 

dado à luz e criado ao longo da sua vida. Estes prémios para crianças também 

serão pagos a todas as mulheres que ainda vivam com o marido na velhice e que, 

portanto, não tenham direito à pensão do povo, mas que, não obstante, recebam o 

reconhecimento pelos seus feitos de mãe durante a sua vida (ver também 

Maternidade).  

   As pensões são pagas directamente a partir do orçamento do Estado. O 

Volksstaat nacional-socialista garante assim a segurança e o montante dos 

pagamentos. Os fundos necessários são obtidos através de um imposto de pensão. 

- As deduções habituais dos salários para o seguro de pensão são eliminadas. O 

novo sistema de pensões impõe encargos consideráveis à Volksgemeinschaft, 

especialmente enquanto se mantiverem as sequelas da actual taxa de natalidade em 

declínio. No entanto, estes encargos são um dever de honra para a comunidade 

nacional e serão valorizados em conformidade. 

 

3 - AMERICANISMO 

  

   O americanismo é a manifestação mais extrema da atitude burguesa-materialista 

em relação à vida (ver burguesia e materialismo) e, portanto, a principal força da 

decadência actual. Contudo, este não é um processo natural de decadência dos 

povos antigos, mas um desenvolvimento propositado e controlado com o objectivo 

de destruir os povos adultos e de criar um homem uniforme mundial, facilmente 

controlável e manipulável numa civilização materialista do mundo. 

   Os detentores do poder do americanismo e da civilização mundial planeada são 

os EUA, após cujo modelo se vai formar. O americanismo é assim a arma 

espiritual do capitalismo liberal e permite um colonialismo cultural do seu 

principal poder - os EUA - que forma o terreno fértil do imperialismo us-

americano. O americanismo quer, em última análise, transformar todos os povos 

em consumidores de massa sem interesses superiores e sem qualquer apego a 

pessoas, raça, cultura e tradição; é assim também uma das várias manifestações do 
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internacionalismo, que culmina na ideia do "um mundo único", que só pode ser 

alcançado através da dominação mundial. 

   Nascido originalmente do motivo de lucro dos capitalistas americanos que 

sonhavam com um mundo de consumidores de massa manipulados, esta 

manifestação especificamente americana de materialismo também se tornou cada 

vez mais a ferramenta dos objectivos finais do Sionismo na sua luta pelo domínio 

mundial.  

   Enquanto outras manifestações de internacionalismo utilizam principalmente 

meios coercivos, o americanismo procura o consentimento e a aquiescência do 

povo, cuja vontade corrompe por um apelo aos instintos mais baixos - 

possessividade, egoísmo, inveja, etc. - corrompe. O americanismo é assim o 

inimigo mais perigoso dos povos, uma vez que destrói não só a sua liberdade, mas 

também e antes de mais nada a sua alma e vontade. O seu equivalente na esfera 

política é a democracia do tipo ocidental, na qual se pode desenvolver de forma 

mais eficaz e sem perturbações e desdobrar e completar o seu trabalho de 

destruição. A decadência acelerada a uma velocidade vertiginosa pelo 
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americanismo não está, portanto, fadada, mas sim artificialmente produzida. Aqui, 

portanto, a vontade natural dos povos de sobreviver instala-se e combate o 

americanismo por uma revolução cultural völkische. 

   O portador da revolução cultural alemã é a Nova Frente, cuja luta contra o 

americanismo constitui uma parte essencial das suas tácticas políticas. Uma vez 

que na RFA o americanismo desde 1945/56 JdF avançou mais longe fora dos EUA 

e teve o efeito mais devastador, a revolução cultural contra este americanismo é 

também aqui mais importante e mais urgente, se o povo alemão quiser sobreviver! 
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Diversão sob a suástica 
  
O activismo nacional-socialista também tem os seus momentos mais leves! 
Aqui está um excerto da brochura de Gerhard Lauck "Diversão sob a Suás-
tica". 
   

6. 
  
   A província mais setentrional da Alemanha Ocidental é Schleswig-Holstein, 
cujos habitantes são conhecidos pelas suas inclinações nacionalistas e nacional-
socialistas. Muitos vikings estabeleceram-se lá. E muitos dos invasores saxões/
alemães de Inglaterra vieram de lá. 
   São uma raça dura. 
   Um amigo meu, Uwe, estava numa rixa com comunistas. Um vermelho bateu-
lhe na cabeça com uma garrafa (de trás).  Uwe virou-se lentamente. Ele abanou a 
cabeça e os fragmentos de vidro voaram do seu cabelo curto. Depois agarrou o 
vermelho e pô-lo inconsciente com um único golpe. 
   Terminada essa tarefa menor, retomou a luta contra os outros vermelhos. 
   Não se consegue manter um bom homem em baixo. 
  

  
7. 

  
   O meu camarada Bob e eu tínhamos lamentado durante muito tempo que o FBI 
nunca tivesse enviado uma bela agente feminina para nos seduzir para in-
formação. Teríamos cooperado de bom grado (pelo menos durante a primeira 
metade). 
   Um dia o nosso desejo tornou-se finalmente realidade...quase. 
   Uma jovem atraente agente feminina loira do FBI veio à porta. Infelizmente, eu 
não estava em casa! 
   Em vez disso, a minha namorada respondeu à porta. Por coincidência, ela esta-
va a usar uma blusa cáqui com epaulets e calções cáqui. A sua roupa parecia um 
uniforme auxiliar de mulher NS! Só faltava a braçadeira suástica. 
   A partir desse dia insisti que o FBI tinha agora provas de que ela era a verdadei-
ra mentora por detrás do movimento nazi local, não eu. 
   Além disso... todos sabem que a fêmea é a mais mortífera da espécie.  
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