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Enciclopédia - Michael Kühnen 
  

24 - RENDIMENTO 
  

   As ideias básicas do socialismo völkisch e a ordem económica do 

corporativismo baseada nele são a igualdade de direitos e deveres de todos os 

camaradas nacionais, de acordo com a ética do trabalho, e a justiça de acordo com 

o princípio orientador do socialismo prussiano "para cada um dos seus" - razão 

pela qual o socialismo völkisch é frequentemente chamado "socialismo prussiano" 

na Alemanha.  

   A atitude do Nacional-socialismo em relação à natureza e extensão do 

rendimento pessoal da Volksgenossen é derivada destes dois princípios: 

   As pessoas não são iguais, mas diferentes na disposição, nos interesses, na 

vontade de actuar. São diferentes em género, carácter e tipo de pessoa (ver 

também diferenciação). Consequentemente, o rendimento não pode e não deve ser 

o mesmo para todos, mas deve recompensar de forma justa o desempenho 

concreto do indivíduo para a comunidade nacional. 

   Para que não existam limites de classe afiados com o perigo da luta de classes, 

que dilacerariam a comunidade nacional e a impossibilitariam de existir ou de 

surgir de novo, os limites de rendimento devem ser fixados no topo e na base, os 

quais não podem ser ultrapassados nem ficar aquém. 

   O montante do rendimento de um Volksgenossen não depende do facto de ser 

um chefe de empresa ou um trabalhador braçal, de ter uma educação escolar 

melhor ou pior, ou mesmo de vir de uma família rica ou pobre, mas 

exclusivamente do quanto contribui para a Volksgemeinschaft no seu lugar e de 

acordo com as suas capacidades, e de quão significativa é a responsabilidade e a 

importância do seu trabalho para ela. Basicamente:  
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   Qualquer trabalho que seja bem feito e que corresponda às próprias 

capacidades e limites de desempenho é importante para a comunidade nacional, é 

justamente recompensado e igualmente respeitado. 

   Os rendimentos pessoais devem provir exclusivamente do próprio trabalho. 

Qualquer rendimento sem trabalho ou esforço (rendimentos de juros, rendas, 

arrendamentos, heranças para além de lembranças pessoais, etc.) é eliminado, 

como também é exigido no ponto 11 do programa do partido do Partido Nacional 

Socialista dos Trabalhadores Alemães. No Nacional-Socialismo, apenas o 

indivíduo trabalha e é justamente remunerado por ele. Os seus rendimentos 

correspondem ao seu desempenho pessoal. O seu rendimento privado é o fruto do 

seu trabalho. Isto finalmente supera o capitalismo, que se baseia na ideia perversa 

de que o dinheiro também pode "trabalhar" e assim proporcionar ao seu 

proprietário um rendimento sem trabalho e sem esforço (ver também a servidão 

por juros). 

   A Volksgemeinschaft nacional-socialista, contudo, baseia-se na ética do trabalho 

e não na submissão ao poder do dinheiro. 

  

25 - ELITE 
  

   Como visão de mundo do humanismo biológico, o Nacional-Socialismo assume 

a realidade da vida tal como determinada pelas leis naturais. 

   Para além da hereditariedade e diferenciação, a selecção na luta pela existência é 

a lei mais importante da natureza para todas as formas de vida.  

   A selecção elimina tudo o que é impróprio para a vida, impulsiona a evolução e 

assim permite a preservação das espécies e o seu desenvolvimento. 

   Estas leis da vida aplicam-se também aos povos e raças da forma de vida 

humana - com a diferença de que o livre arbítrio permite ao homem viver 

temporariamente em contradição com as leis da natureza, causando assim a 

decadência e pondo em perigo a sobrevivência da sua espécie. 

   Na luta pela preservação e desenvolvimento das espécies da raça e dos povos 

dos arianos, o movimento nacional-socialista mundial com os seus partidos 

esforça-se, portanto, como portadores da vontade dos povos, por encher todos os 

povos e camaradas da raça com a vontade de viver e agir de acordo com a espécie 

e a natureza. Isto inclui medidas de higiene racial, bem como a vontade de 

comunidade (ver socialismo), por um lado, e, por outro lado, a formação de elite 

no seio de todas as comunidades de camaradas de povos. Esta formação de elite 

deve ser servida pelo Estado total nascido da revolução nacional-socialista, que 

finalmente leva à Nova Ordem.  

   Neste sentido, o Partido Nacional Socialista educa todos os Volksgenossen - e 
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especialmente os jovens - para a ideia de comunidade e formação de elites a todos 

os níveis da vida nacional e individual. Na Alemanha, isto reflecte-se no ponto 20 

do programa do partido do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores 

Alemães. 

   A educação de elite tem lugar sem ter em conta a classe, riqueza, origem e 

profissão, apenas com base no talento e no desempenho - e desde a juventude mais 

precoce. Para este fim, após a revolução, são criadas escolas de elite pelo partido e 

pelo Estado, nas quais uma elite völkisch é educada de acordo com os princípios 

do Führerprinzip.  

Mas esta formação de elite começa já no tempo da luta. O próprio partido, em 

resistência contra a decadência do mundo governante menos, bem como contra a 

perseguição pelos opositores políticos e em luta pela revolução e a Nova Ordem, 

forma uma elite lutadora através da formação de quadros (ver também Cadre). 

  

26 - FORMAÇÃO DE ELITE 
  

   O humanismo biológico, como teoria científica do conhecimento do nacional-

socialismo, esforça-se por conhecer as leis da vida. Como força política, o Partido 

Nacional-Socialista molda então a realidade da vida do povo e a natureza e forma 

do Estado nacional, com base nestas leis.  

   Uma das leis mais importantes da vida, para além da hereditariedade e 

diferenciação, é a luta pela existência, que na natureza leva à selecção dos 

melhores e mais capazes de viver e à eliminação dos inferiores e impróprios para a 

vida. Sob as condições do desenvolvimento cultural e sob o perigo constante da 

decadência, esta lei da vida, que torna possível a preservação da espécie e o 

desenvolvimento da espécie, está ameaçada no homem por uma selecção artificial 

menos (ver também Untermensch). Dentro da raça ariana (ver ariana) este 

desenvolvimento erróneo está muito avançado. 

   Portanto, o movimento nacional-socialista mundial, como uma vontade 

organizada de viver da raça ariana, exige uma selecção criteriosa e formação de 

elite a todos os níveis da vida nacional, racial e individual, a fim de regressar a 

uma cultura de acordo com a espécie e a natureza.  

   Estes objectivos podem ser novamente encontrados nos programas partidários 

dos partidos nacional-socialistas, cada um dos quais quer criar uma elite no seu 

povo.  

   No período de luta, isto ocorre principalmente através das exigências da própria 

luta revolucionária, que produz uma elite militante. Após a revolução, forma-se 

uma elite estatal a todos os níveis - no quadro da mobilização total do Estado do 

povo nacional-socialista. A formação da elite ocorre naturalmente com ênfase na 
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crescente juventude masculina, que se torna assim o garante da marcha para a 

Nova Ordem. 

   No programa do partido do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores 

Alemães, a política educacional está estabelecida no ponto 20. De acordo com 

isto, cada rapaz dotado, independentemente do estatuto, origem e riqueza dos seus 

pais, deve ser promovido pelo Estado, para que cresça uma verdadeira elite 

völkisch - e não uma elite ligada à classe. Quem possuir talento e aptidão num 

determinado campo deve ser encorajado nele, para que todas as capacidades dos 

camaradas do povo possam ser usadas para a comunidade nacional e a própria 

juventude em crescimento possa ser formada em pessoas que amadureçam na 

encarnação do mais alto valor da raça e da personalidade, como o Führer uma vez 

exigiu no "Mein Kampf". 

   As escolas de elite do Estado Popular Nacional Socialista, tal como existiam no 

Terceiro Reich com as escolas NPEAs (conhecidas como "Napolas") e Adolf 

Hitler e que deveriam ser coroadas pela Ordem Castelos e a Escola Secundária do 

Partido, também servem este propósito. 

   A comunidade de pensamento da Nova Frente responde à exigência do programa 

do partido, bem como aos planos concretos do Terceiro Reich. Após a revolução, 

esforça-se pelo estabelecimento de: 

  

"Nationalpolitische Erziehungsanstalten" (NPEA) como escolas de elite para 

rapazes a partir dos 10 anos de idade para formar uma elite profissional para o 

estado de völkisch; 

  

"Adolf Hitler Schools" como escolas de elite para rapazes a partir dos 14 anos de 

idade que demonstram especial interesse e entusiasmo pelo Nacional-socialismo, 

pelo cultivo de uma elite simultaneamente profissional, política e militante para o 

partido; 

  

Encomendar castelos para a formação do corpo de liderança inferior e médio do 

partido e dos seus ramos (ver também Führerprinzip); 

  

a escola secundária do partido para a formação do corpo superior de liderança do 

partido, sob a forma de uma academia para a vida e liderança estatal; 

  

bem como uma riqueza de outras escolas e instituições educacionais, todas elas e a 

todos os níveis servem a desejada educação de elite völkisch e assim asseguram o 

futuro da nação. 
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27 - SOLUÇÃO FINAL 
  

   A necessidade da solução final da questão judaica surge da forte e fatal 

influência judaica na vida espiritual da raça ariana (ver arianos), do esmagador 

poder mundial dos judeus na política, economia, alta finança, meios de 

comunicação e cultura, bem como do objectivo final da luta judaica - o domínio 

mundial - que ameaça a liberdade de todos os povos. O sionismo, enquanto 

movimento nacional do povo judeu, luta pela unificação de todas as forças 

nacionais e de todo o poder judaico para alcançar este objectivo. Ao fazê-lo, 

depende, por um lado, da soberania estatal do Estado pirata de Israel e, por outro, 

das comunidades judaicas espalhadas por todo o mundo, da organização sionista 

mundial e de indivíduos influentes.  

   A solução final do problema resultante exige uma luta defensiva mundial de 

todos os povos que lutam pela liberdade, com a qual a esmagadora maioria das 

nações representadas na ONU se comprometeu quando ilegalizaram solenemente 

o sionismo. 

   Na Alemanha, o programa do partido do Partido Nacional Socialista dos 

Trabalhadores Alemães contém as condições prévias para a solução final da 

questão judaica com as exigências de separação racial de judeus e arianos e para a 

desresponsabilização do sionismo e dos seus ajudantes através de uma liderança 

estatal nacional. Esta fragilização é assegurada por uma economia nacional (ver 

também autarquia), pela defesa, jurisdição e cultura de um povo nacional, e pela 

recuperação do controlo sobre os meios de comunicação social. O programa do 

partido resume tudo isto na formulação da luta contra o "espírito materialista judeu 

dentro e fora de nós" (ponto 24 - ver também anti-semitismo). 

   A solução final real só pode ter lugar em todo o mundo. A Nova Frente advoga o 

"Plano Colombo" para este fim.  

   O Plano Colombo prevê o assentamento fechado do povo judeu nos EUA, onde 

a maioria dos judeus já vive de qualquer forma. No território dos EUA deve ser 

formado um Estado judeu autónomo, no qual os judeus possam viver segundo a 

sua própria espécie e tradição, sem ameaçar a liberdade de outros povos. Ao 

mesmo tempo, o Estado pirata de Israel será liquidado e a reivindicação mundial 

de poder do sionismo será quebrada. 

   Assim, ao contrário da habitual propaganda atroz do Holocausto, a Solução 

Final Nacional Socialista da Questão Judaica não prevê o extermínio do povo 

judeu, nem a perseguição de judeus individuais, mas apenas permite a liberdade e 

o desenvolvimento apropriado das espécies dos povos, o que incluiria um povo 

judeu - como um povo normal como todos os outros - que deixaria de ser um 

pesadelo e uma desgraça para o mundo. 
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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". 
  
  

17. 
  
   Perguntado por um repórter por uma auto-descrição, Lauck respondeu: "Eu sou 
apenas um símbolo sexual e um burocrata. ” 
  

  
18. 

  
   Estávamos a conduzir no centro da cidade na carrinha da festa com bandeiras 
suásticas orgulhosamente hasteadas. Ao passarmos o banco, um homem sorriu e 
fez-nos a saudação de White Power. Quando reparou no idiota que estava ao seu 
lado dando-nos o dedo, virou-se e bateu-lhe. 
   É a isso que eu chamo apoio público...em acção! 
  
  

 19. 
  
   Nunca esquecerei o meu primeiro comício de festa. Conduzimos através de um 
oceano de Negros até uma pequena ilha de lares Brancos. Eu estava na fila com os 
Stormtroopers quando um orador da festa falou sobre o Poder Branco a cerca de 
300 brancos, que tinham vindo ao parque para nos ouvir. 
   Depois, apressaram-se a avançar. "Oh, oh! Eles vêm para nos apanhar!" Pensei 
por um instante. Mas não, eles tinham vindo à frente para apanhar avidamente a 
literatura do Poder Branco que tínhamos trazido para distribuição. 
   Não sei se fiquei mais espantado ou mais satisfeito. Mas fiquei contente por a 
minha primeira impressão estar errada! 
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