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Enciclopédia - Michael Kühnen 
  

32 - MOVIMENTO DE MULHERES 
  

   Dado que o Partido Nacional Socialista (ver Partido Nacional Socialista dos 

Trabalhadores Alemães) está organizado como uma associação de homens, mas o 

Nacional Socialismo como uma perspectiva mundial dirige-se a todos os 

camaradas do povo - tanto homens como mulheres - a fim de os preencher com a 

vontade política para a preservação e desenvolvimento da espécie, é necessário 

que as mulheres Nacional Socialistas se organizem num movimento de mulheres 

Nacional Socialistas autónomo.  

   Esta dupla organização do Nacional Socialismo, como associação de homens e 

como movimento de mulheres, corresponde à diferente natureza biológica dos 

sexos e ao princípio Nacional Socialista de que cada um, de acordo com a sua 

natureza, as suas disposições, capacidades e inclinações, deve, na medida das suas 

capacidades, cumprir a sua tarefa na Volksgemeinschaft. 

   O movimento nacional-socialista das mulheres é autónomo: as mulheres 

lideram as mulheres. 

   O trabalho de organização corresponde à natureza e ética feminina, o que 

permite às mulheres ocuparem o seu devido lugar na comunidade nacional. Ao 

mesmo tempo, o movimento de mulheres faz parte do movimento nacional-

socialista, o seu líder é um membro igual da liderança do partido, e a linha geral 

de luta política aplica-se igualmente ao partido e ao movimento de mulheres. O 

movimento de mulheres nacional-socialista ganha primeiro a mulher nacional-

socialista e finalmente todas as mulheres da comunidade nacional por uma vida de 

acordo com a natureza e a ética nacional-socialista do idealismo de valor na sua 

forma feminina como princípio da maternidade. 
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   No histórico nacional-socialismo alemão, primeiro a Ordem Nacional Socialista 

das Mulheres, depois a Sociedade Nacional Socialista das Mulheres formou o 

movimento nacional-socialista das mulheres, que na sua época era o maior, mais 

poderoso e mais bem sucedido movimento de mulheres do mundo.  

   No Nacional Socialismo da Nova Geração, desde o início de 1984/94 JdF a 

Frente Alemã das Mulheres forma o movimento de mulheres nacional-socialistas. 

A DFF é uma organização de vanguarda da Gesinnungsgemeinschaft der Neuen 

Front. 

  

33 - LIBERDADE 
  

   O nacional-socialismo vê-se a si próprio como um movimento de liberdade e por 

isso luta pela libertação do homem ariano (ver Ariano) através de uma revolução 

com o objectivo de construir a Nova Ordem.  

   A libertação só se torna politicamente possível através de um processo de liber-

tação: 

  

uma organização como portadora da vontade política e por uma liderança 

incontestável na luta pela liberdade (ver Führerprinzip). Isto é garantido pelo 

Partido Nacional Socialista (ver Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores 

Alemães) e pelo seu corpo de líderes; 

  

a realização da própria servidão entre as massas. Esta é a tarefa da educação 

popular e da propaganda do partido; e 

  

o despertar da fé na possibilidade e viabilidade da libertação. Isto requer uma 

estratégia e tácticas claras na luta pelo poder. 

  

   Na Alemanha de hoje, a comunidade de pensamento da Nova Frente criou as três 

condições, abrindo a oportunidade para a libertação do povo alemão e dos seus 

camaradas a longo prazo. 

   A liberdade, contudo, é um dos termos mais mal utilizados nas lutas intelectuais 

e políticas para o futuro.  

   Ao contrário da democracia do tipo ocidental, que com a sua falsa doutrina do 

individualismo prega um conceito de liberdade mal compreendido e assim 

promove a decadência, o Nacional-socialismo entende a liberdade antes de mais 

como a liberdade da nação como um pré-requisito para a preservação e 

desenvolvimento das espécies de uma nação. Esta liberdade não é apenas um 

direito, mas também um dever para o cidadão individual.  
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   Esta liberdade da nação é uma condição prévia para a sua independência e 

soberania. Ela inclui: 

  

a liberdade da economia nacional (ver também autarquia e servidão ao interesse). 

  

a liberdade da jurisprudência dos povos: 

  

a liberdade da defesa do povo; e 

  

a liberdade da cultura völkisch (ver também Revolução Cultural). 

  

   A realização destas quatro liberdades cria uma nação livre. Mas só numa nação 

livre é que pode haver pessoas livres. Num povo subjugado não há liberdade - 

apenas pessoas acorrentadas, mesmo que sejam o dourado, mas para um povo 

cadeias mortais de materialismo, como nas partes da Alemanha dominadas pelo 

capitalismo liberal. Os camaradas do povo que vivem aqui submeteram-se 

predominantemente ao americanismo e são, na verdade, completamente 

desprovidos de liberdade: robôs consumidores que se sentem livres apenas porque, 

anestesiados pela prosperidade e decadência, nunca tiveram um pensamento 

dissidente. 

   A democracia do tipo ocidental é a forma estatal de materialismo. Portanto, 

liberdade e democracia são incompatíveis entre si, tanto a nível da comunidade 

das nações - uma vez que a democracia não pode preservar nem restaurar a 

verdadeira liberdade de uma nação a longo prazo - como a nível do indivíduo, uma 

vez que entendem a liberdade como mera actuação de todos os instintos baixos, a 

variedade de possibilidades de consumo e a solução de todos os valores e questões 

sobre o sentido da vida (ver também o relativismo dos valores).  

   Em contraste, a verdadeira liberdade do camarada nacional não é uma "liberdade 

de - mas uma "liberdade para". Portanto, o Nacional-socialismo oferece ao homem 

ariano liberdade e oportunidades sociais para desenvolver todas as suas 

inclinações e capacidades, amadurecer assim para uma personalidade e, de acordo 

com a ética do idealismo de valores, encontrar e ocupar o seu lugar na 

Volksgemeinschaft. O camarada do povo nacional-socialista utiliza estas 

liberdades para trabalhar para a comunidade nacional (ver também o operariado), 

para promover a sua preservação e desenvolvimento, para lutar por valores mais 

elevados e assim encher a sua vida de significado e valor. 

  

34 - MAÇONARIA LIVRE 
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   A Maçonaria, como instrumento político de poder da revolução do Iluminismo, 

organiza-se sob a forma de uma sociedade secreta e forma a associação de homens 

que domina o sistema mundial do capitalismo liberal. Assim, representa um factor 

de poder decisivo do mundo governante menos o mundo e é um importante 

inimigo ideológico e político do Nacional-Socialismo. 

Os maçons ocupam sistematicamente posições de liderança no governo, nos 

negócios, na cultura e nos meios de comunicação social, moldando a atmosfera 

espiritual do mundo ocidental e controlando os seus meios mundiais de poder e 

influência.  

   A Maçonaria está dividida em três graus simples, aos quais pertence a massa de 

Maçons, que são ignorantes e abusaram das ferramentas dos seus superiores 

secretos, enquanto todo o conhecimento e poder da Ordem está concentrado nos 

graus superiores.  

   O objectivo da Maçonaria é o domínio mundial - ou seja: uma ordem mundial 

liberal-capitalista com Maçons livres em todas as posições-chave. O seu actual 

instrumento de poder é politicamente acima de tudo o imperialismo dos EUA e 

culturalmente americano. 

   Assim, os objectivos e métodos da Maçonaria correm paralelamente em muitas 

áreas à luta pelo domínio mundial do Sionismo, para o qual o objectivo final da 

Maçonaria, no entanto, representa apenas uma fase intermédia até ao domínio 

exclusivo do Judaísmo como o "povo escolhido".  

   No decurso do desenvolvimento histórico, portanto, a Maçonaria, que a 

princípio ainda se tinha recusado a admitir judeus, veio mais e mais sob a 

influência do sionismo e hoje praticamente forma o nível médio de liderança do 

desenvolvimento sionista do poder. Um papel fundamental é desempenhado pela 

Loja Bnai-Brith em Nova Iorque, que admite apenas judeus e serve como o centro 

de liderança da Maçonaria mundial. 

O famoso "segredo" da Maçonaria consiste no facto de estar a trabalhar para a sua 

própria queda, uma vez que após a realização do domínio do mundo sionista com 

o seu dogmatismo da igualdade de todas as pessoas, terá de ceder à regra coerciva 

de um "povo escolhido". 

   A Maçonaria, que ainda organizava a Revolução Francesa de 1709 e todas as 

revoluções burguesas comparáveis pelo seu próprio poder e impulso, já tornou 

possível a Revolução Russa de Fevereiro de 1917 em nome do Sionismo e assim 

abriu o caminho para o Marxismo em termos de política de poder.  

   No entanto, a ajuda da Maçonaria para o Marxismo já não é hoje um modelo 

mundial, porque este último saiu predominantemente do controlo sionista e perdeu 

assim a sua atractividade como instrumento para o Sionismo.  

   Uma luta directa contra a Maçonaria é muito difícil devido ao seu carácter 
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secreto de sociedade. O nacional-socialismo vence politicamente a Maçonaria 

lutando contra a sua ideologia e os seus instrumentos políticos, organizando-se 

também proibindo-a. 
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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". 
  

  
21. 

  
   Há muito (demasiado tempo) fui chamado de "nazi!" por colegas lavados ao 
cérebro por causa da guerra em 1940. Não foi fácil contornar a maré de estupidez. 
Depois, em 1942, entrei para os CB da Marinha como a escolha estúpida contra os 
documentos de esboço que poderiam ter-me feito um burro de carga. Enviado para 
Guadalcanal, perdi uma mão, um olho, e muita visão no outro olho. A única coisa 
permanente que trouxe de volta da guerra foi um desejo ardente (nunca realizado) 
de mijar na sepultura do FDR. 
   Depois de muitas voltas do destino, tornei-me um burocrata (entrevistador de 
colocação para a Texas Employment Commission) em 1970. Olhando para um 
emprego de acção afirmativa oferecendo remunerações e benefícios fantásticos, 
escrevi ao longo da folha "APENAS PRETO OU MEXICANO"! 
   Uma mulher no escritório virou a sua peruca. "Não pode fazer isso, porque isso 
é ilegal!" A minha resposta de que era a verdade não serviu de nada. A ordem foi 
reescrita. Assim, enquanto ficou na minha secretária, arrisquei aquele belo tra-
balho dizendo aos candidatos brancos: "Caramba, não lhe posso oferecer nada 
além de salário mínimo, porque não é a cor certa". Depois mostrei-lhes. Por duas 
vezes, os homens explodiram:  "Se soubesse como contactá-los, juntava-me aos 
nazis ou KKK!" Disse-lhes se fossem sinceros e depois dei-lhes os dois endereços 
que mantive à mão enquanto dizia a cada um que, se dissessem que os tinham 
recebido de mim, eu só o negaria.  Nunca dei seguimento. 
   Um liberal no escritório enviou uma carta anónima ao supervisor da área com 
uma cópia de uma carta para o editor em Dallas e sugerindo que uma com a minha 
opinião não deveria ser um funcionário do estado. Ele estava louco, mas não tinha 
qualquer base para despedimento. Além disso, eu pertencia às três principais or-
ganizações de veteranos e ele sabia que despedir um veterinário deficiente causar-
ia problemas. Chocou-me a força do gabinete ao dizer que havia um esfaqueador 
cobarde de costas no gabinete. Porquê? Porque a carta tinha o meu endereço de 
casa - não o lugar onde fiquei naquela cidade - então porque é que este nome, ex-
cepto que eles sabiam? Depois foi enviada para o supervisor da área em vez de pa-
ra a sede do estado e poucos fora do escritório sabiam para onde corria a cadeia de 
comando. Tinham tanto medo de mim que a partir daí agiram como se estivessem 
a andar sobre ovos. Além disso, a maioria deles tornaram-se bons amigos. Depois 
de 4 ½ anos, tenho um registo perfeito e recomendações para recontratar se algu-
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ma vez mudar de ideias. 
   Assim, voltei à quinta e escrevi tantas cartas para o editor que um judeu de Dal-
las me dirigiu uma carta como agente de propaganda para a OLP na minha cidade 
natal. Pode apostar que o carteiro sabia a quem a entregar. 
   Então uma "senhora cristã simpática" começou a escrever-me enquanto estava 
determinada a "salvar-me do pecado do anti-semitismo". No entanto, numa carta, 
expressei a opinião de que o velho FDR sujo, traiçoeiro e lascivo era o maior 
canalha de sempre para escapar ao laço do carrasco. Quando ela me informou que 
era pecaminoso dizer mal dos mortos que já não eram capazes de se defenderem, 
disse-lhe que nunca tinha visto isso na Bíblia. Por isso perguntei-lhe se ela me en-
viaria Livro, Capítulo e Verso, mas a informação agradou-me duplamente, pois 
descobri nela uma pessoa que nunca diria mal do pobre Adolph Hitler, que tam-
bém estando morto já não conseguia defender o seu nome. Surpresa! Ela nunca 
mais me escreveu. Ela deve ter-me considerado suficientemente "salvo" e passado 
tempo com outros pobres pecadores. 
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