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Enciclopédia - Michael Kühnen 
 

10 - AUTÁRQUIA 
  

   Auto-suficiência significa auto-suficiência em matérias-primas e alimentos, bem como uma 
base suficiente em população, tecnologia e ciência para assegurar a preservação e o 
desenvolvimento das espécies de um povo.  
   O Autarquia é, portanto, o pré-requisito para a soberania dos Estados, nações ou um império. 
Requer um espaço de vida suficiente para a sua realização. 
   No mundo actual menos o imperialismo concorrente das superpotências, a escravidão 
exploradora de interesses do capitalismo, as aspirações de domínio mundial do Sionismo e da 
Maçonaria (ver Domínio Mundial) e outros sistemas coercivos dogmáticos-ideológicos (ver 
Dogmatismo), resta apenas um punhado de Estados soberanos.a Alemanha perdeu a sua 
soberania em 1944/56 JdF.  
   Em contraste, o Nacional-socialismo vê-se a si próprio como um movimento de liberdade anti-
imperialista que quer e irá lutar por e devolver 
a liberdade à raça ariana (ver ariana) e aos seus 
povos. Isto requer uma política do movimento 
nacional-socialista mundial que organize o 
espaço vital ariano de tal forma que os povos 
brancos possam viver e desenvolver-se 
independentemente da economia mundial 
capitalista e livres de qualquer influência 
estranha à sua espécie - seja ela espiritual, 
política, económica, militar ou cultural - ou 
seja, tornar-se auto-suficientes.  
   Por conseguinte, a Nova Frente defende a 
todos os níveis da vida popular dos alemães 
uma política que torna possível uma maior 
autarquia, mas permanece consciente de que 
não é possível uma autarquia completa do 
povo alemão na sua área de assentamento 
ancestral - uma realização que já levou à 
exigência do ponto 3 para um espaço de vida 

#192                                                                                                                                              3 / 2023 (134) 

 



2 

suficiente no programa do partido do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.  
   A Nova Frente quer alcançar o objectivo da autarquia através da criação do Quarto Reich - 
como uma ordem superior autárquica. 

 

11 - CONSTRUÇÃO 
  
   O campesinato é a forma mais pura e original da classe trabalhadora - ou seja, daquela atitude 
para com a vida que o Nacional-Socialismo exige de todos os membros do povo e que espera 
que todos desempenhem trabalho para a preservação e desenvolvimento das espécies do seu 
povo, usando todas as suas capacidades e talentos no seu lugar.  
   Não só indirectamente, como todas as outras camadas de uma comunidade nacional, mas 
muito directamente, o camponês faz isto, que alimenta o seu povo com o seu trabalho e assim 
cria o pré-requisito de toda a vida folclórica. 
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   É por isso que o Nacional-socialismo vê no campesinato uma importante base da sua visão do 
mundo e da vida, do seu programa político e do futuro Estado do povo nacional-socialista (ver 
Estado). 
A luta por um novo, o Quarto Reich e por um espaço de vida suficiente serve não menos a auto-
suficiência no sector alimentar, o que deveria permitir ao campesinato alimentar o povo a partir 
da sua própria força. A auto-suficiência alimentar faz parte da liberdade desejada de uma nação 
e da sua economia.  
A fim de permitir ao campesinato alemão cumprir a sua tarefa também internamente, à luta pela 
auto-suficiência externa junta-se a luta por uma reforma agrária interna adaptada às 
necessidades nacionais. Portanto, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães 
exige no ponto 17 da política agrícola do seu programa partidário, acima de tudo, uma tal 
reforma agrária, que mantenha viável um campesinato saudável como base de uma comunidade 
nacional que viva de acordo com a sua espécie e natureza. 
  

12 - HUMANISMO BIOLÓGICO 
    
   O humanismo biológico é a teoria científica do conhecimento na qual se baseia o nacional-
socialismo. Parte da realidade biológica do homem no seu ambiente. O humanismo biológico 
define o homem do seguinte modo:  
   O homem é um ser natural auto-responsável com uma disposição biológica para criar cultura e 
só é viável como um ser comunal. 
   Reconhecer o homem como um ser natural significa aplicar o pensamento biológico, as leis 
naturais de luta e selecção, hereditariedade e diferenciação também a ele e ao seu ambiente de 
vida. Como todos os seres naturais, o homem está sujeito às leis da natureza. Ao contrário 
destas, porém, é capaz de as ignorar temporariamente e de viver em contradição com elas, 
pensando, sentindo e agindo contrariamente à natureza.  
   Ele é, portanto, auto-responsável, decide por si próprio se vive em harmonia ou em 
contradição com a sua natureza biológica e as suas leis da vida. Mas, em qualquer caso, 
permanece em última análise dependente delas. Uma vida em contradição com as leis da 
natureza como base da comunidade humana inicia a decadência desta comunidade e, em última 
análise, leva à sua morte.  
   A capacidade humana de criar cultura não altera minimamente esta situação: A cultura não 
liberta o homem da sua natureza biológica. Ela própria é o resultado de uma disposição 
biológica. A inteligência humana e o livre arbítrio como pré-requisito para a criação da cultura 
não são dons sobrenaturais, mas instrumentos da natureza na luta pela sobrevivência da espécie 
humana.  
   Afinal, o homem só é viável como um ser comunitário. Só a comunidade faz do homem um 
ser humano e, portanto, torna a sua vida valiosa e significativa. 
   Desta definição surge o objectivo de uma alta cultura de acordo com a espécie e a natureza, 
que não quer um simples "regresso à natureza" nem uma degeneração do modo de vida cultural 
em direcções hostis à vida. Isto também resulta na metodologia do pensamento nacional-
socialista e na aquisição de conhecimentos. Se surgir uma certa questão, o Nacional-Socialista 
deve primeiro interrogar-se a si próprio:  
   Trata-se de um estado de coisas que pertence à natureza biológica do homem, ou é um 
fenómeno cultural? Se é um problema da natureza biológica do homem, então será necessário 
investigar em que circunstâncias esta característica se desenvolveu e que sentido biológico tinha 
originalmente, ou se se trata de um fenómeno biológico de selecção cultural menos. O nacional-
socialismo só pode reagir a problemas e circunstâncias de natureza biológica do homem de tal 
forma que estas predisposições possam desdobrar o seu significado biológico original. Além 
disso, protege o material hereditário das comunidades humanas que lhe são confiadas por 
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medidas eugénicas (ver higiene racial).  
   O nacional-socialismo responde aos problemas decorrentes do desenvolvimento cultural do 
homem, educando as pessoas para viverem de uma forma propícia ao desenvolvimento e, em 
geral, em harmonia com a natureza, e lutando impiedosamente contra todos os fenómenos que 
ameaçam a preservação e o desenvolvimento das espécies, ou seja, que são hostis à vida.  
   Ele também pode ser neutro em relação a factos que não têm nem um efeito positivo nem 
negativo. 
   De acordo com a natureza dual do homem como ser natural com a disposição biológica para 
criar cultura, o humanismo biológico distingue as comunidades naturais e culturais na vida da 
espécie humana. As mais importantes são: 

  
A família, as pessoas e a raça como comunidades naturais. 

 
Männerbund, partido (ver National Socialist German Workers' Party), nação e 

império como comunidades culturais 
. 

   A partir destas percepções do humanismo biológico deriva o objectivo do Nacional 
Socialismo de criar uma Nova Ordem em que toda a actividade cultural cumpra o seu propósito 
biológico de possibilitar e promover a sobrevivência e o maior desenvolvimento (preservação e 
desenvolvimento de espécies) das respectivas comunidades naturais e, portanto, da espécie 
humana como um todo.  
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   Isto leva então a exigências a cada indivíduo, um imperativo biológico:  
   Aja de forma a que as suas acções não ponham em perigo mas promovam a preservação e o 
desenvolvimento das espécies a que pertence fatalmente pelo seu nascimento!  
   A partir deste imperativo biológico desenvolve-se a ética do idealismo de valores, o nacional-
socialismo como uma atitude perante a vida. Esta ética assenta organicamente nas descobertas 
científicas do humanismo biológico. Juntos formam a visão do mundo nacional-socialista e da 
vida. 

 

13 - REFORMA AGRÁRIA 
  
   O nacional-socialismo baseia-se no fundamento ético do trabalho e visa criar uma comunidade 
popular socialista (ver Trabalhadorismo, Ética, Socialismo). 
   O campesinato, também, deve ser capacitado e desenvolver a vontade de assumir e cumprir o 
lugar natural e as tarefas do camponês na comunidade nacional. Este objectivo é servido pelas 
exigências da política agrícola do ponto 17 do programa do partido do Partido Nacional 
Socialista dos Trabalhadores Alemães. Este ponto do programa também esclarece o problema da 
propriedade privada de terras em geral. 
   A terra deve ser em última análise propriedade de toda a Volksgemeinschaft e nunca deve 
servir o enriquecimento sem trabalho e sem esforço de indivíduos. Para evitar isto, o NSDAP 
exige a criação de condições legais para a expropriação sem pagamento, com a ajuda da qual a 
comunidade popular recuperará o seu próprio espaço de vida e a sua própria base alimentar e de 
vida. Esta expropriação afectará, como regra, todos aqueles que, sem trabalharem eles próprios, 
na e para a terra, obtêm rendimentos da terra. Eticamente justificada na comunidade popular 
socialista é apenas a propriedade privada da propriedade e da terra para aqueles que asseguram a 
alimentação do povo através do seu próprio trabalho árduo - precisamente os camponeses.  
   A propriedade rural é preservada e não só é aceite pela comunidade nacional, mas também é 
afirmada e promovida de todo o coração. Pode também ser herdada a fim de ligar mais 
firmemente os camponeses ao Scholle e preservar o modo de vida dos camponeses.  
   Esta garantia e promoção de um campesinato saudável é, no entanto, precedida por uma 
reforma agrária abrangente adaptada às necessidades nacionais. Isto afecta todos aqueles cujas 
propriedades fundiárias são demasiado grandes para poderem cultivar pelos seus próprios 
esforços, o que leva ao uso indevido de partes dessas propriedades arrendando-as com o 
objectivo de obter um rendimento sem trabalho e sem esforço. E afecta aqueles que não vivem 
nem trabalham na terra em si. Esta terra é expropriada e distribuída a novos agricultores 
dispostos a trabalhar e àqueles cujas explorações agrícolas não são suficientes para a 
subsistência. 
   Em resumo, o programa de política agrícola do NSDAP é: criação de um campesinato 
saudável através de uma reforma agrária generosa, supressão de trabalho e rendimentos sem 
esforço também na terra e através da propriedade da terra, preservação e promoção da 
propriedade privada camponesa da terra de acordo com as necessidades nacionais.  
   As necessidades nacionais incluem também o maior grau de auto-suficiência possível para  
a comunidade nacional (ver autarquia). 
  

14 - POLÍTICA DE ALIANÇA 
  

   Tendo em conta a grande fraqueza do nacional-socialismo da nova geração, em comparação 
com o nacional-socialismo histórico do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, 
as tácticas do trabalho político dos nacional-socialistas na Alemanha de hoje devem prosseguir 
todos os caminhos para alcançar as massas e ganhar influência sobre elas.  
   Por esta razão, as organizações de fachada da Nova Frente desenvolvem uma política de 
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aliança bem pensada. Ao fazê-lo, porém, a Nova Frente, apesar de toda a flexibilidade táctica, 
adere aos dois princípios do trabalho do partido nacional-socialista estabelecido pelo líder Adolf 
Hitler em 1934/45 JdF no Congresso do Partido Reich daquela época: 
  

 O Partido Nacional Socialista é suposto ser um verdadeiro partido Weltanschauung. 
 O Partido Nacional Socialista luta pelo poder total e irrestrito no Estado. 

  
   Não há compromisso para os nacional-socialistas em nenhum dos princípios. A política de 
aliança da Nova Frente compreende, portanto, sempre e em todas as circunstâncias, três etapas 
sucessivas: 

  
1. Reconhecimento: Os nacional-socialistas devem estar sempre presentes onde o povo 

está insatisfeito por qualquer razão, devem promover ali o clima de rebelião e finalmente 
de revolução, e para este fim juntam-se a organizações de massas ou chamam alguns 
para serem eles próprios. Em regra, estes não poderão ser nacional-socialistas; basta aos 
quadros da Nova Frente que exprimam e reforcem o descontentamento. Devem 
simplesmente não contradizer descaradamente os objectivos ideológicos e devem estar 
preparados para reconhecer os nacional-socialistas como aliados e companheiros de luta. 
Em troca, a Nova Frente pode fazer concessões externas consideráveis, pois a proibição 
nazi tornar-se-á tanto mais frágil quanto mais os Volksgenossen e grupos reconhecerem 
o nacional-socialismo da nova geração como uma força política e parceiro de aliança. 

2. a  supremacia: A Nova Frente nunca deve parar no reconhecimento que alcançou 
como aliada política. Uma vez assegurada, os seus quadros treinados devem esforçar-se 
por conquistar a supremacia política no seio das organizações de massas. Isto será feito 
através de uma dedicação incansável e exemplar como activistas, que também ganhará a 
admiração e aprovação dos não nacional-socialistas e para os quais os quadros nacional-
socialistas são particularmente adequados devido à sua ética de soldado político. Além 
disso, a supremacia deve ser conquistada ocupando os postos funcionais mais 
importantes - embora nem sempre visíveis -, o que assegurará influência sobre as listas 
de membros, publicidade, e finanças. 

3. controlo: Logo que o domínio seja assegurado, os quadros nacional-socialistas assumem 
o controlo total das organizações de massas, que assim se tornam oficialmente 
subdivisões da Nova Frente e do futuro NSDAP, reconhecendo abertamente e 
promovendo activamente a sua reivindicação à liderança política. 

  
   Esta política de aliança só é possível se os quadros se caracterizarem por uma disciplina total e 
realizarem cada balanço táctico, mesmo que não o compreendam e não lhes possa ser explicada 
abertamente no início, e permanecerem sempre ferramentas fiáveis da liderança (ver 
Führerprinzip). 
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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 Suástica". 
  

12. 
  
   Schleswig-Holstein é uma bela província "nazi". Mesmo com a polícia na minha cauda, 
ocasionalmente desisti de reuniões públicas de grupos legalistas e nacionalistas frequentadas 
pelo nosso tipo de pessoas. É claro que um camarada entrava primeiro para verificar as coisas, e 
eu não ficava muito tempo. 
   Um dia, passei na festa de Natal provincial da NPD, que contou com a presença de algumas 
centenas de pessoas.  
   O meu "guarda-costas" tinha 6 pés e 6 polegadas de altura, pesava 240 libras e tinha a ex-
pressão facial "Posso matá-los agora, chefe?  Decidiu sair à frente do corredor para fumar, onde 
logo viu outro camarada que estava a chegar. (Este último camarada, aliás, tinha dado o nome 
de "Adolf" ao seu filho). 
   "Olá, que se passa", o meu guarda-costas saudou o recém-chegado.  
   "A Polícia estava em minha casa. Estavam à procura de Gerhard". 
   "Descobriram alguma coisa?" 
   "Não, eu disse-lhes que não sabia onde ele estava. A propósito, sabe onde ele está?" 
   "Sim, ele está dentro a beber café". 
   Um olhar surpreendido apareceu-lhe na cara. Uma piada? Mas não, entrou no corredor, encon-
trou-me e contou-me o que tinha acontecido com uma gargalhada. 
   Pouco depois, um homem aproximou-se da minha cadeira e perguntou-me: "Não és o Gerhard 
Lauck? 
   Referindo-se a um artigo de jornal ligeiramente impreciso - ou pelo menos prematuro - re-
spondi, "Não, li no jornal que ele foi deportado". 
   ...Na verdade, evadi a polícia por mais um mês, durante o qual organizei o contrabando de ma-
terial de propaganda para a Alemanha. Depois decidi sair com um estrondo: Anunciei que ia 
fazer um discurso com o título "Porque não reconheço a minha ordem de deportação"! A polí-
cia não esperava que eu realmente aparecesse, pelo que apenas enviaram alguns homens para a 
sala de reuniões. Mas eu apareci. De facto, eu tinha mais homens do que eles - companheiros 
maiores. O meu maior companheiro sobrepujou o seu maior homem, que parecia claramente 
com medo. O meu companheiro acabou de lhe dar o ar de "posso matá-lo agora, chefe". Eles 
não me prenderam; pediram-me que, por favor, viesse comigo. 
   Na esquadra da polícia apresentei o meu bilhete de avião e expliquei que tinha de apanhar o 
comboio em trinta minutos para poder fazer o meu voo. Tive uma escolta policial até à estação 
de comboios de Hamburgo...mas eu estava sozinho desde Hamburgo até ao aeroporto do Lux-
emburgo! Quando os comunistas souberam disso, publicaram um artigo alegando que a "polícia 
fascista alemã" me tinha permitido, o "malvado nazi", escapar; chegaram mesmo a avisar que eu 
ainda andava pela Alemanha! Ao ler esse artigo muitas semanas mais tarde em Lincoln, recebi 
mais uma gargalhada às custas do inimigo.  
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