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Enciclopédia-Michael Kühnen 
  

17 - DECADÊNCIA 
  
   O humanismo biológico, como epistemologia científica do nacional-socialismo, 
define o homem como um ser natural auto-responsável com uma disposição 
biológica para criar cultura, que só é viável como um ser comunal.  
   Como ser natural, o homem, como toda a vida, está sujeito às leis da natureza: 
Hereditariedade, diferenciação e a luta pela existência com a sua selecção e 
extinção - para citar apenas as mais importantes.  
   Para o homem precoce ainda largamente inconsciente, esta vida e sobrevivência 
na e com a natureza é ainda bastante natural. Mas o homem também tem uma 
disposição biológica para a criação da cultura, que, como todas as disposições 
biológicas de todos os seres vivos, serve apenas um objectivo: preservação e 
desenvolvimento da espécie - isto é, sobrevivência e desenvolvimento superior da 
espécie. Esta disposição do homem torna-se historicamente poderosa com o 
abandono da vida como coletor e caçador e, ligada a ela, a transição para uma 
cultura camponesa estabelecida (ver também campesinato). Desenrola-se em 
alianças masculinas de sacerdotes e guerreiros (ver Soldatentum), o que torna 
possível o estabelecimento de uma monarquia, como forma original de estado. 
Sobre estas formas desenvolveu-se a cultura dos arianos. Como qualquer cultura, 
porém, a ariana é constantemente ameaçada pelo perigo da decadência. 
   A decadência começa assim que o desenvolvimento da cultura se desprende do 
seu objectivo de ajuda à preservação e ao desenvolvimento da espécie, torna-se 
independente e contradiz assim a vida e as leis da natureza. Assim, a decadência 
provoca a morte de uma cultura e sobretudo também das pessoas que a apoiam.   
 Assim que a cultura e a natureza entram em contradição, a decadência instala-se e 
provoca um processo de decadência inicialmente lento e invisível, depois 
constantemente acelerado, que termina no declínio desta cultura e muitas vezes na 
morte do povo (ver também pessoas).  
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   Num sentido mais restrito, a decadência é entendida como a fase final da 
decadência de uma cultura. É caracterizada por: 
  
O materialismo como o modo de vida predominante; 
Valorizar o relativismo; 
Equalização do género (ver movimento das mulheres); 
A taxa de natalidade diminui; 
Miscegenação; 
  
   Através desta fase final de decadência, a vontade de viver de um povo é 
quebrada, e por isso, normalmente não sobrevivem à destruição da sua cultura. 
   O mundo menos de hoje é dominado pelo americanismo, que se tornou a força 
motriz mundial da decadência no presente. Ameaça todas as raças, povos e 
culturas, de modo que, pela primeira vez na história, toda a humanidade é 
ameaçada pela decadência e pelas suas consequências. 
   No reino da raça ariana, por outro lado, o nacional-socialismo, como herdeiro da 
tradição idealista do homem branco (ver também valorizar o idealismo), forma 
resistência.  
   O Partido Nacional Socialista (ver Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores 
Alemão) reforça a vontade de viver do povo através de uma revolução cultural, 
remove os fundamentos do mundo governante menos o mundo através de uma 
revolução político-poder, impõe a implementação rigorosa da higiene racial 
através de leis raciais, restaura todas as expressões culturais da vida ao serviço da 
preservação e desenvolvimento da espécie, e assim supera a decadência através do 
estabelecimento da Nova Ordem. 
  

18 - DEMOCRACIA 
  
   A forma de estado da democracia moderna é o resultado da revolução do Século 
das Luzes. Os seus apoiantes concebem-na e elogiam-na como a regra do povo, na 
qual a soberania do Estado já não está investida no governante, como estava na 
monarquia, mas sim no povo. 
   O problema da democracia é como a vontade do povo pode ser tornada visível e 
expressa, até que ponto deve ou pode ser sujeita a quaisquer restrições e/ou ligada 
a valores mais elevados, ou se é absoluta e irrestrita. As várias respostas a estas 
questões dão origem a formas muito diferentes de democracia. 
   A democracia do tipo ocidental combinou-se com o liberalismo para formar o 
parlamentarismo e assim cai presa para valorizar a decadência (ver relativismo de 
valores) e o materialismo, pois a vontade e o fragmento de determinação e o 
Estado torna-se presa de grupos de interesse interessados apenas nos seus 
objectivos egoístas e no seu próprio bem-estar.  
   A democracia de tipo oriental (democracia popular) liga a soberania popular ao 
papel de liderança do partido comunista e à ideologia supostamente científica do 
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marxismo. 
   Nenhuma forma de democracia, contudo, é capaz de dominar os problemas do 
presente e do futuro e de permitir a sobrevivência, ou mesmo um maior 
desenvolvimento, das comunidades humanas, porque todas elas, através do seu 
dogmatismo, julgam mal a realidade do homem, a sua natureza biológica, bem 
como da vida e das suas leis. O problema básico da raça ariana (ver ariana) - a 
decadência - não está ultrapassado, mas agravado.  
   Isto é especialmente verdade para a democracia ocidental, que, tal como a forma 
económica e social, o capitalismo liberal, ao qual está normalmente associado, 
conduziu na prática ao mundo materialista e decadente menos o mundo de hoje - 
e, portanto, à falência histórica da burguesia. A última fase de decadência deste 
desenvolvimento é o americanismo. 
   Por todas estas razões, o Nacional-socialismo rejeita a democracia e a ideia de 
soberania popular e reconhece o soberano apenas na nação, cujo portador da 
vontade é o Partido Nacional-socialista (ver Partido Nacional-socialista dos 
trabalhadores alemães). A única coisa que o Nacional-Socialismo tem em comum 
com a democracia do tipo ocidental é a sua determinação em utilizar os seus 
mecanismos para provocar uma revolução legal através da participação na luta 
partidária, e a convicção de que a Nova Ordem não pode ser construída sobre 
coacção, mas requer o consentimento das massas. É por isso que o Partido 
Nacional Socialista procura o consentimento de uma maioria em democracia, a 
fim de abolir a democracia e estabelecer um Estado Nacional Socialista do povo. 

 

19 - ALEMANHA 
  
   A Alemanha é a área de povoamento do povo alemão, no meio da Europa, 
fechada. Os alemães são o povo principal da família dos povos germânicos (ver 
povos germânicos). 
   A Alemanha actual compreende os três estados artificiais estabelecidos pelas 
potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, a RFA, a RDA e a RF Áustria, 
que não podem ser considerados como estados reais, uma vez que a RFA e a RDA 
não têm qualquer soberania, enquanto a Áustria é privada do direito de 
autodeterminação pelo seu tratado de estado (proibição de Anschluss).  
   Outras partes da Alemanha caíram em várias ocasiões para os estados vizinhos a 
norte, oeste e sul (Schleswig Norte para a Dinamarca, Eupen-Malmedy para a 
Bélgica, Alsace-Lorraine para França e Tirol Sul para Itália). Finalmente, a antiga 
área de colonização dos alemães inclui, mesmo que a maioria dos alemães lá tenha 
sido expulsa após a guerra, os territórios orientais separados do Império Alemão, 
que são ocupados e administrados por russos, polacos e checos. 
   Esta descrição da desunião e opressão da Alemanha deixa bem clara a 
necessidade de um nacionalismo alemão que restabeleça a liberdade e soberania 
do povo alemão, una toda a Alemanha numa só nação, e faça dela a fundação do 
próximo Quarto Reich. 
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   A encarnação deste nacionalismo alemão é o Partido Nacional Socialista dos 
Trabalhadores Alemães, como portador da vontade do povo alemão. 

 

20 - DIFERENCIAÇÃO 
  
   O humanismo biológico, como teoria científica do conhecimento do nacional-
socialismo, esforça-se por conhecer a natureza e as suas leis da vida e transfere-as 
para a vida social do homem ariano (ver ariano), a fim de criar, através do 
pensamento biológico e da acção biopolítica, o pré-requisito para a preservação e 
o desenvolvimento da raça ariana.  
   As mais importantes destas leis da vida são a hereditariedade, a diferenciação e a 
luta pela existência com a sua selecção e erradicação.  
   Enquanto que a hereditariedade representa o elemento estático da vida, que 
prevalece politicamente nas comunidades tradicionais (ver tradição) e se realiza na 
monarquia, na nobreza e numa sociedade de castas ou de classes hereditárias, a 
diferenciação representa o elemento dinâmico da vida.  
   A transmissão do material hereditário nunca se realiza como uma cópia exacta, 
mas sim como uma renovação constante e com pequenas alterações constantes 
causadas por mutações e adaptação a condições de vida em mudança. Se se 
revelarem na luta pela vida, estabilizam-se geneticamente e podem finalmente 
aumentar até ao aparecimento de novas espécies e formas de vida. Assim, a 
infinita variedade da vida desenvolveu-se e desenvolve-se, o que se expressa com 
os seres humanos em primeiro lugar nas raças, povos e tribos. 
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   É por isso que o dogmatismo da igualdade de todas as pessoas, que caracteriza a 
maior parte das ideologias prevalecentes hoje em dia, é tão hostil à vida.  
   Onde realmente se afirma, isto só pode levar ao empobrecimento e padronização 
- ao ser humano de massa padronizado - uma vez que caracteriza a imagem do 
homem acima de tudo do capitalismo liberal e do marxismo.  
   Em contraste, o Nacional-socialismo reconhece a diversidade da vida e protege o 
material hereditário da mistura, padronização e empobrecimento biológico através 
de leis raciais e de higiene racial. Desta forma, transfere a lei da diferenciação 
vital para a vida comunitária da raça ariana, cria as condições para a sobrevivência 
racial e para um maior desenvolvimento de acordo com a espécie e a natureza, 
tornando-se assim a vontade organizada de viver dos arianos. 
   Na nova ordem, ganha pela revolução nacional-socialista, uma comunidade 
ariana de povos florescerá como uma civilização avançada, que fará justiça à 
diversidade da vida e tornará possível que cada camarada racial, cada povo ariano 
e a raça ariana como um todo viva e se desenvolva livremente de acordo com a 
sua natureza biológica. Esta é a forma mais elevada e a única compreensão natural 
da liberdade. 
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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 Suásti-
ca". 
  
  

14. 
  
   Uma tarde, enquanto estava sentado na secretária do Duty Officer em Rockwell 
Hall, em Chicago, ouvi uma batida à porta. Assim que respondi à porta. Para min-
ha surpresa, estava ali um guia turístico com cerca de uma dúzia de pessoas com 
as mandíbulas penduradas em espanto, porque nunca pensaram ver algo como 
Rockwell Hall ou um Stormtrooper nazi a responder à porta com o uniforme vesti-
do completo. Assim, quando o guia turístico me perguntou se estava tudo bem se 
eles entrassem, eu disse que sim, que entrassem imediatamente. Ao entrarem na 
área de encontro, entreguei a cada um deles alguma literatura nacional-socialista e 
respondi a perguntas como "És um nazi REAL? " e "Os nazis alemães gastavam 
judeus?" 
   No final da linha, havia este pequeno judeu vestido com uma camisa florida com 
algumas calças de vómito verde-esverdeada, cinto branco e sapatos. Ao olhar para 
mim, dei-lhe o "mau-olhado" que o meu camarada Max me tinha ensinado. O 
judeu passou por mim e murmurou algo sobre o Holocausto. Eu respondi: "Sim, 
isso nunca aconteceu! " Então o judeu começou a dizer ao resto do povo que éra-
mos assassinos. 
   Nesta altura um dos nossos oficiais já tinha entrado na área de reuniões. Havia 
alguns de nós por perto nesse dia a fazer T-shirts White Power na sala dos fundos. 
Este judeu começou a uivar sobre o "holocausto". Quando dei a volta, o meu ofi-
cial superior agarrou o judeu pelas costas do colarinho e pelo cinto e atirou-o para 
fora da porta da rua 71st . O resto da excursão saiu atrás dele enquanto eu segurava 
a porta aberta dizendo-lhes para estarem presentes na reunião de sexta-feira à no-
ite. 
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