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Enciclopédia - Michael Kühnen 
  

43 - FAITH 
  
   A fé é a base da vida do nacional-socialista! A fé é exigida pelo Nacional-
Socialismo a todos os seus seguidores - mas especialmente aos seus soldados 
políticos da Sturm-Abteilung. Entre os 10 mandamentos do soldado político, a 
"fé" forma o primeiro mandamento. Mas será que se pode realmente exigir fé? 
Não será antes o facto de poder acreditar em grande parte ilude a força de vontade 
humana, que se ganha ou se perde a fé em algo muito independentemente de se 
querer ou não? 
   De facto, não se pode e não se deve "acreditar" na ideia nacional-socialista. Não 
se trata nem de religião, nem de ideologia. Não se ensina dogmatismo de crenças 
arbitrárias. O nacional-socialismo é muito simplesmente o reconhecimento das leis 
da vida da natureza biológica e do destino do homem no seu ambiente e a 
resolução idealista de trabalhar para a realização de uma ordem de acordo com a 
espécie e a natureza, para a preservação e desenvolvimento da espécie. Para um 
representa o humanismo biológico como uma teoria científica do conhecimento, 
para o outro a ética do idealismo de valores. Para lutar pela Nova Ordem, os 
Nacional Socialistas organizam-se no Partido Nacional Socialista - na Alemanha, 
no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E este partido exige 
agora de cada membro do partido - mas especialmente dos seus soldados políticos 
- uma fé tripla: 
  

 a fé na festa; 
 fé nos camaradas (ver camaradagem); 
 a crença em si próprio. 

  
   Este mandamento: A "fé" não exige a realização de quaisquer afirmações 
ideológicas ou outras, mas esta fé é a decisão de confiar. Não se submete aos 
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dogmas, mas exige a vontade de confiar a própria vida à comunidade, da qual 
recebe sentido e valor! 
  
   Acreditar no partido significa confiar que o partido, como a vontade 
organizada de viver do povo e a organização política de vanguarda da nação, está 
sempre certo. Nenhum Nacional-Socialista pode alguma vez ter "razão" contra o 
partido. Não porque cada decisão deve estar sempre certa, mas porque o objectivo 
é certo e sem o trabalho organizado pelo partido, sem a luta liderada pelo partido, 
este objectivo nunca seria alcançado. 
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   Fé nos camaradas significa confiar que, apesar de todas as falhas e deficiências 
humanas, os camaradas estarão sempre ao seu lado e continuarão a luta onde você 
mesmo teve de parar - e isso ao longo das gerações. 
  
   A fé em si próprio é confiança na sua própria força. O homem que acredita ser 
mais forte do que muitas vezes conhece a si próprio. Ele pode suportar tudo, desde 
que acredite! Isto permite ao nacional-socialista o seu orgulho e a sua rebeldia, que 
ele atira contra o mundo governante menos o mundo. 
  

44 - IGUALDADE 
  
   Como visão de mundo do humanismo biológico, o nacional-socialismo parte da 
realidade da vida determinada por leis naturais e rejeita qualquer dogmatismo. Tal 
dogma, porém, é a afirmação da igualdade das pessoas. Não a igualdade, mas a 
diversidade é a realidade da vida (ver tambémDiferenciação). As pessoas diferem 
biologicamente e assim também espiritualmente de acordo com as raças e os 
povos, bem como de acordo com o sexo como homem ou mulher e finalmente 
como seres humanos individuais. Esta diversidade deve ser preservada e reforçada 
a fim de servir a vida. 
   É por isso que o Nacional-socialismo luta pela imagem humana do idealismo de 
valor, que quer ver e despertar no indivíduo a mais alta encarnação do valor da 
raça e da personalidade. Ele luta pela auto-realização dos sexos (ver Männerbund 
e Mutterschaft). Acima de tudo, porém, luta pela preservação das espécies e pelo 
desenvolvimento das espécies de povos e raças. Nesta luta pela preservação e 
desenvolvimento da espécie, todos os povos têm direitos e deveres iguais - esta é a 
única igualdade:  
   Que todos têm direitos e deveres iguais no seu lugar e de acordo com as suas 
capacidades e inclinações, de modo a servir o seu povo e a sua raça da melhor 
maneira possível! 
   Portanto, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães exige no 
ponto 9 do seu programa partidário a igualdade de direitos e deveres para todos os 
Volksgenossen como cidadãos. Como primeiro dever, o ponto l0 exige 
consistentemente de cada Volksgenossen a criação mental ou física, em que a sua 
actividade deve ser no interesse da Volksgemeinschaft. Cada dever ao mesmo 
tempo inclui um direito e constitui assim a liberdade da Volksgenossen. Os mais 
importantes são: 
  
1. direito ao trabalho e dever de trabalhar para a comunidade nacional. 
  
2. direito à livre escolha de criação e fundação de famílias (ver família) e dever de 
manter o corpo do povo puro de acordo com as leis eugénicas e raciais (ver 
também higiene racial). 
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3. o  direito à liberdade para a auto-realização da própria personalidade e o dever 
de vincular esta liberdade à preservação e desenvolvimento das espécies do povo e 
da raça. 
  
   Estes direitos e deveres criam igualdade entre as pessoas na ética das suas vidas, 
respeitando ao mesmo tempo a desigualdade biológica fundamental de todos os 
seres humanos. 
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45 - PROPAGANDA DE ATROCIDADES 
  
   Desde a fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, 
em 24.2.1920/30 JdF e especialmente após a derrota do Terceiro Reich na Segunda 
Guerra Mundial, a propaganda atroz tem sido uma arma constante e eficaz do lado 
inimigo na sua luta contra o Nacional-Socialismo. A propaganda atroz conseguiu 
assim pintar um quadro completamente distorcido e arrepiante da ideia e do 
partido, que se estendeu também ao Nacional-Socialismo da nova geração e ainda 
hoje determina a imagem pública. 
   Os "argumentos" mais importantes da propaganda atroz são a mentira do 
extermínio planeado dos judeus (o Holocausto, ver também Solução Final), a 
mentira da culpa de guerra, o slogan da ditadura pretendida, que alegadamente se 
esconde por detrás da mobilização völkisch no Estado total, bem como a 
afirmação de que os nacional-socialistas viram nos membros das raças 
estrangeiras apenas sub-humanos - embora o nacional-socialismo, com o seu 
pensamento biopolítico, não afirme a diferença de raças e povos, mas estabeleça a 
sua diferença (ver também Diferenciação). Com tudo isto, desde o fim da guerra, a 
propaganda atroz conseguiu de facto eliminar completamente o Nacional-
socialismo da luta de formação política e colocar o movimento Völkische como 
um todo na defensiva. 
   A educação popular da historiografia revisionista, apoiada por toda a oposição 
nacional, é dirigida contra a propaganda atroz. Isto também conta com a 
aprovação da comunidade da Nova Frente, mas recusa-se a fazer da defesa contra 
a propaganda atroz um foco da sua própria propaganda.  
   Pelo contrário, ignora-os e, por seu lado, entra na ofensiva em vez de se 
defender para sempre de qualquer atrocidade. Assim, a propaganda atroz do 
inimigo perde o seu significado psicológico primordial e acaba por se tornar 
ineficaz pelo processo de inversão psicológica em massa que a estratégia da Nova 
Frente irá provocar. 

 

46 - SAÚDE 
  
   A Salvação é um conceito antigo do conceito de vida e do mundo conceptual dos 
povos germânicos. O significado incluído: Felicidade, sentido da vida, 
prosperidade da nação, clã, família e indivíduo, acordo com os deuses, afirmação 
do destino, alegria de viver. Do mundo conceptual dos povos germânicos, este 
termo encontrou o seu caminho para o movimento Völkische alemão e finalmente 
para o do nacional-socialismo, que adoptou o desejo de salvação na sua saudação, 
como a saudação alemã. 
   Este desejo de salvação baseia-se na consciência de quão longe está o velho 
conceito de salvação do mundo actual menos: caído na decadência, afastado da 
tradição, alienado das leis da vida por uma vida contrária às espécies e à natureza, 
doente e à mercê das espécies ameaçadoras de morte do homem ariano (ver 
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ariano), cuja sobrevivência e renovado florescimento do Nacional-Socialismo quer 
no entanto tornar possível. É por isso que o desejo de salvação é um conceito 
central da atitude nacional-socialista em relação à vida, uma declaração de guerra 
contra o velho mundo e um compromisso com a Nova Ordem. 
   O nacional-socialismo define a salvação concretamente como a unidade de 
conhecimento, vontade e acção do homem ariano ao serviço de uma ideia de alta 
qualidade ética. Esta unidade permite que o homem se torne uma personalidade e 
é um pré-requisito para ela. O conhecimento, a vontade e a acção - isto é, o 
conhecimento, a vontade e a acção - são assim o fundamento do conceito nacional
-socialista de personalidade: 
  
O reconhecimento é transmitido pela epistemologia nacional-socialista do 
humanismo biológico; 
  
a vontade é o pré-requisito decisivo para o movimento de luta política, o Partido 
Nacional Socialista Alemão (ver Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores); 
  
A escritura realiza-se como uma luta pela existência, que assegura a preservação e 
o desenvolvimento das espécies da comunidade nacional e assim realiza uma nova 
alta cultura. 

  
   Tudo isto faz parte da ética nacional-socialista do idealismo de valores. 
   Desta forma, o Nacional-Socialismo forma pessoas que podem ser novamente 
portadoras de salvação para a sua raça e o seu povo, dando assim continuidade à 
tradição do conceito germânico de salvação; pessoas que, segundo as palavras do 
Führer Adolf Hitler, encarnam "o mais alto valor da raça e da personalidade" como 
Nacional-Socialistas. 
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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". 
  
  

  
28. 

  
   De alguma forma consegui colocar um autocolante NSDAP/AO mesmo à entra-
da da movimentada estação ferroviária principal de Hamburgo sem ser apanhado. 
Caminhei cerca de 100 pés de distância e depois virei-me lentamente para ver se 
estava a ser seguido pela polícia ou pelos vermelhos (tudo estava bem)...e para ver 
se havia alguma reacção ao autocolante. 
   Quase imediatamente um homem mais velho, andando mais devagar do que a 
maioria das pessoas, parou em frente ao autocolante e olhou fixamente para ele. 
Em seguida, ele meteu-se no seu bolso e tirou o que parecia ser papel e caneta. 
Com certeza, ele estava a escrever algo, provavelmente o endereço NSDAP/AO 
do autocolante, presumo eu. 
   Mais tarde, o NSDAP/AO recebeu uma carta de um alemão que escreveu que 
tinha recebido o nosso endereço de um autocolante que tinha visto na estação de 
comboios de Hamburgo, e que desejava receber a nossa literatura. 
  

  
29. 

  
   Como filho de uma das principais bandas desenhadas de Vaudeville, o fundo 
teatral do Comandante Rockwell era visível em muitas acções públicas que ele 
sonhava. Ele sabia que o riso comum dos nossos inimigos negros e judeus de-
sarmava o seu poder de intimidar e ajudava a juntar o nosso lado em humor 
partilhado. Durante algumas manifestações de rua, por exemplo, ele incluía fre-
quentemente um Stormtrooper vestido com uma roupa de gorila de tamanho nor-
mal com um cartaz dizendo "Eu sou pela Igualdade! 
   Numa reunião secreta da Sociedade inter-racial homossexual de Matachine Soci-
ety, discretamente realizada num hotel exclusivo de Nova Iorque, Rockwell teve 
uma corrida de Stormtrooper no átrio lotado de socialites bem enfeitadas, gritando 
no topo dos seus pulmões que tinha "um carregamento de emergência para a Con-
venção dos Queers". Nas suas mãos estava uma grande caixa cor-de-rosa amarrada 
com um laço cor-de-rosa e presa a uma leitura de cartão em negrito, "Rush - uma 
caixa de vaselina para a Convenção dos Queers! 
   Alguns dos artigos produzidos pela Rockwell para o Partido Nazi Americano al-
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cançaram grande popularidade. Pelo menos um milhão de exemplares foram im-
pressos e distribuídos do seu famoso "Bilhete de Barco", intitulando cada negro a 
uma viagem de ida num barco com fugas para África. Tinha até um cupão para 
salva-vidas, $500,00 por peça do grande Izzy Pilebaum. 
   Um único disco de 45 rpm lançado em 1965 por "G.L. Rockwell and the Coon-
hunters" apresentava um par de canções que foram directamente para o topo do 
Hootenanny Hit Parade: "Ship those Blacks back!" e "We're non-violent Blacks". 
Embora a música fosse estritamente folclórica, a letra não era convencional. 
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