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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 
  
   O nacional-socialismo baseia-se no 
fundamento ético do trabalho (ver Ética e 
Trabalhadorismo) e assim realiza o ditado 
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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 - empurrados 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 organizados 
sem preocupações financeiras. O actual sistema de pensões está em fase terminal de doença e é 
injusto. Tem de ser completamente reorganizado:  
   Uma pensão de velhice justa e generosa deve partir do princípio de que o camarada do povo 
com o seu próprio desempenho na 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 de hoje. 
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 aos povos, 
raça, cultura e tradição; é assim também uma das várias manifestações do internacionalismo, 
que culmina na ideia de "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 
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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 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! 

 

4 - ANTISEMITISMO 
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   A raça Semita - também chamada raça do Próximo Oriente - é uma raça mista peculiar, cuja 
principal área de povoamento é o Norte de África e Próximo da Ásia e que se empurra para esta 
área como tampão, bem como mediadora entre as três grandes raças (branca, negra, amarela). A 
raça Semita tem características claras, biologicamente estáveis, físicas e mentais, deve ser 
considerada, portanto, oposta às outras raças como não relacionada com a espécie.  
   O tipo de raça semita corresponde consequentemente também a uma visão de mundo, atitude 
de vida e religiosidade próprias da raça. Na medida em que estes servem para a preservação e 
perfeição da própria espécie, como por exemplo para os árabes semíticos, o Islão, não resulta daí 
qualquer problema para pessoas de diferentes tipos. 
No entanto, ao longo da história cultural europeia, as influências espirituais emanaram do 
Judaísmo Semita, que se tornou cada vez mais forte e deve ser chamado de desastroso. Estas 
incluem sobretudo o dogmatismo, o fanatismo, a ideologia da igualdade e o individualismo, 
todos eles estranhos ao espírito e à alma ariana (ver ariana) e promovem a sua decadência. Estas 
influências concretizam-se em correntes espirituais ou políticas como o cristianismo, marxismo, 
capitalismo liberal, psicanálise e afins, para finalmente acabar, completamente esvaziadas de 
qualquer conteúdo espiritual, no materialismo. 
   É contra estas influências e correntes que se dirige a luta intelectual defensiva do anti-
semitismo, que na Alemanha encontra a sua expressão política no ponto 24 do programa 
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partidário do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, no qual a luta contra o 
"espírito materialista judeu dentro e fora de nós" é descrita como um pré-requisito para a 
recuperação da comunidade nacional. Assim, o anti-semitismo é uma componente essencial do 
nacional-socialismo - do nacional-socialismo, tanto como uma visão do mundo como um modo 
de vida.  
   Estas influências e correntes de pensamento e sentimento semítico são, contudo, não só 
resultados acidentais do encontro de diferentes raças, mas também armas políticas do judaísmo 
na sua luta pelo domínio mundial. O portador deste esforço político do judaísmo no presente é o 
sionismo como uma potência organizada da judiaria mundial e, portanto, como um movimento 
nacional judeu. 
   Contra isto, o Partido Nacional-Socialista organiza a sua luta política defensiva. Uma vez que 
nesta luta o mundo islâmico e os árabes semitas não representam uma ameaça adicional mas um 
parceiro de aliança desejável, é aconselhável usar o termo anti-Judaismo para a luta defensiva 
intelectual e anti-sionista para a luta defensiva política e deixar que o termo histórico "anti-
semitismo" recue para segundo plano. 
   O objectivo do nacional-socialismo nesta luta é a eliminação do perigo espiritual e político 
que emana dos judeus através de uma solução final da questão judaica, que, ao contrário da 
habitual propaganda atroz, não significa o extermínio ou perseguição do povo judeu, mas apenas 
tornar possível e restaurar a liberdade dos povos arianos de acordo com a sua própria forma de 
pensar, sentir e viver. 
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As minhas experiências no 
Metropolitano Nacional Socialista 
na Alemanha na década de 1970 

  

por Gerhard Lauck 
    

Continuação da Edição Anterior 
  
   Alguns camaradas não confiam em ninguém até APÓS se terem embebedado juntos.   
   Outros camaradas não confiam em ninguém que beba demasiado.   
   Nos primeiros dias, tenho de ter isto em consideração durante o primeiro encontro com um 
camarada.   
   Mais tarde, isto torna-se desnecessário. 
   Em todo o caso, eu gosto de muita cerveja e vinho alemães bons! 
  
    

Parte V: 
As Experiências de outros Camaradas 

  
   A polícia militar questiona um camarada conhecido por ser um nacionalista.  Informam-no de 
que um cartaz da NSDAP/AO tinha aparecido na parede de um quartel militar.  Ele diz-lhes 
sinceramente que não faz ideia de quem o colocou lá.  Na semana seguinte, coloca um au-
tocolante da suástica NSDAP/AO no mesmo local.  O camarada desconhecido saberá que há 
outro nacional-socialista na base. 
   Não é raro que os camaradas vejam autocolantes de suástica que não tenham colado ali.  Eles 
sabem: Nós não estamos sozinhos! 
  
   Um dos funcionários civis da Bundeswehr tem uma fotografia de Groβadmiral Karl Dönitz na 
sua secretária. Não há problema! 
  
   Um nacional-socialista casa com um comunista.  Em 1933 ele tira-a da prisão.  Em 1945, ela 
tira-o da prisão.  Um acordo prático!   
  
   Um nacional-socialista coloca uma enorme bandeira suástica no topo de uma alta chaminé in-
dustrial.  No caminho para baixo, remove vários anéis de degraus.  Na manhã seguinte, esta 
bandeira é visível em toda a cidade.  Os bombeiros demoram várias horas a retirá-la. 
  
   O meu motorista aponta para a colina gramada ao lado da Autobahn.  "Há anos, os camaradas 
queimaram uma suástica de cinquenta metros na relva de lá.  Estava visível durante quilómet-
ros". 
  
  Um camarada diz ter assistido a uma festa de aniversário de Hitler (Führersgeburtstagfeier).  
Toda a aldeia estava lá.  Incluindo o presidente da câmara.      
  
   Um camarada é convidado a juntar-se à escola de oradores públicos de um partido nacional-
ista.   Mas ele não pode dizer "democrático nacional".  Ele só pode dizer "nacional-socialista". 
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   Outro camarada torna-se porta-voz público de um partido político nacionalista.  Ele usa sem-
pre um alfinete suástica no interior da lapela do seu casaco.  Durante uma entrevista televisiva, a 
lapela é virada ao contrário.   A suástica é visível.   Na televisão. 
  
   Um membro do Parlamento alemão (Bundestag) tem demasiado para beber.  Ele caminha pela 
rua abaixo.  Canta uma canção nacional-socialista.  E é preso. 
  
   Um camarada está a colocar autocolantes suásticos NSDAP/AO no estádio de Nuremberga.  
Ele vê três polícias a aproximarem-se.  Demasiado tarde para correr.  Ele fica de costas para a 
parede.  Espera esconder os autocolantes.  A polícia pede-lhe que se afaste.  Ele faz isso.  E es-
pera ser imediatamente preso.    
   Os três polícias estão atentos.  Clique nos seus calcanhares.  Faça continência ao Hitler.   
Dêem a volta.  E afastem-se.  
  



8 

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 Suástica". 
   

6. 
  
   A província mais setentrional da Alemanha Ocidental é Schleswig-Holstein, cujos habitantes 
são conhecidos pelas suas inclinações nacionalistas e nacional-socialistas. Muitos vikings es-
tabeleceram-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 úni-
co 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 informação. 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 estava 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 verdadeira mentora por 
detrás do movimento nazi local, não eu. 
   Além disso... todos sabem que a fêmea é a mais mortífera da espécie.  
  

  
 8. 

  
   O oficial de serviço da sede do partido atendeu o telefone. O preto do outro lado tinha obvia-
mente marcado o número errado. Pensou ter o seu chefe em linha e estava a pedir desculpa por 
chegar atrasado ao trabalho...mais uma vez. 
   Depois de ter terminado, disse o oficial de serviço: "NÃO venha trabalhar. Estás FOGIDO"! 
Então ele bateu com o telefone. 
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