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De ce sunt un "nazist"
Autorul acestui articol a fost recrutat de NSDAP/AO la începutul anului 2014
și a devenit imediat un colaborator extrem de valoros. Acest tovarăș naționalsocialist a jucat un rol-cheie în proiectul nostru video din primăvara anului
2014, care, la rândul său, a permis extinderea NS NEWS BULLETIN în
primăvara următoare.
Nimeni nu este mai surprins decât
mine să mă aflu un convertit târziu la o
ideologie care a fost atât de denigrată
încât a fost înțeleasă în mod popular ca
fiind cea mai malefică crimă de gândire
posibilă și creația celui mai malefic om
care a pășit pe pământ, naționalsocialismul și Adolf Hitler.
Am fost, de-a lungul întregii mele
vieți, un adorator devotat al adevărului,
oriunde ar fi el și sub orice formă ar lua.
Acest lucru m-a condus pe niște căi interesante în viață. Uneori, aceste căi au
fost denigrate de membri ai familiei
care nu au fost atât de cinstiți în relațiile
lor și, cu siguranță, au făcut din ce în ce
mai dificilă munca într-o lume din ce în
ce mai coruptă și lipsită de suflet. Am
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ajuns în cele din urmă la un punct în viață în care am ajuns la o vârstă și o stare
fizică în care munca este imposibilă, dar adevărul strălucitor, în toată splendoarea
lui, încă mai rămâne în mine și în acțiunile pe care aleg să le întreprind. Am găsit
în el un tovarăș demn și credincios în viață.
Un lucru pe care l-am aflat despre adevăr este că, deși trăiește într-o inimă, nu
moare. Nu are nevoie de suporturi speciale și nici de un complex de minciuni și
subterfugii pentru a nu doar exista, ci și pentru a prospera și a se dezvolta. De
fapt, niciun sistem de justiție și de legi nu poate fi considerat viabil fără el. În
esență, are caracteristicile focului și ale aerului, ale pământului și ale apei.
Seamănă foarte mult cu o forță a naturii, dar locuiește în inima omului. În schimb,
orice dușman al adevărului este în cele din urmă condamnat, doar cantitatea pură
de energie necesară pentru a-l ascunde este nesustenabilă pe termen lung. Servitoarea adevărului este "consecințele neintenționate", cunoscute și sub numele de
"homeostazie", o altă forță a naturii. În viziunea mai largă a lucrurilor, adevărul și
realitatea - așa cum este - trebuie să prevaleze.
Temeiul național-socialismului îl constituie legile imuabile ale naturii și, prin urmare, adevărul are o valoare inestimabilă, deoarece nu poate fi definit decât de
aceste legi. Înțelegerea noastră a adevărului se schimbă doar dacă ne-am înșelat în
privința legilor naturii. Omul sau femeia înțeleaptă își revizuiește astfel
înțelegerea adevărului pentru a se conforma cu observațiile sale asupra naturii.
Atunci când aceste înțelegeri sunt corecte și se aliniază cu aceste forțe, le numim
adevăruri inalienabile. Când greșim, avem datoria de a ne revizui în consecință
sau de a suferi consecințele destinate celor care neagă natura și viața.
Eu, ca și majoritatea oamenilor din ziua de azi, am fost educat de sistemul public
de învățământ controlat de marxiști. Această religie fanatică anti-viață și antinatură și, prin definiție, anti-adevăr și falsă, este un demon creat de om, care are
nevoie de cantități enorme de energie sub formă de sprijin uman, pentru a exista.
Pentru a merge împotriva însuși curenților vieții și a naturii, este nevoie de cantități enorme de negare, frică și minciună umană. Un astfel de sistem trebuie în
mod necesar să funcționeze ineficient și să aibă consecințe proiectate de om, care
sunt temute mai mult decât moartea însăși. Numai mediocritatea poate rămâne.
Orice sistem de merit adevărat este, în spirit, împotriva acestui monstru. M-am
găsit la rădăcină complet incompatibil cu astfel de minciuni și subterfugii.
Mitul conform căruia majoritatea sprijină acest mastodont anti-adevăr, antimerit, anti-viață îi menține pe mulți oameni într-o complicitate tăcută. Cei mai
buni atleți și școlari ai rasei noastre știu că ceva este teribil de greșit, deoarece sunt
în poziția de a vedea cel mai clar acest lucru. Astăzi, cei mai buni sunt pedepsiți.
Mâine, ei pot fi scoși afară și împușcați. A pune la îndoială această ordine a lucrurilor impusă de oameni este de neiertat, dar, totuși, inevitabilă pentru cele mai
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bune minți. Nu este greu de observat că lumea a fost cumva întoarsă cu susul în
jos. Răul a devenit corect. Viitoarea distopie a venit peste noi.
Când o minte care pune întrebări ca a mea se confruntă cu ceea ce i s-a spus că
este răul pur în național-socialism și se uită cu adevărat la el - de exemplu, când
citește Mein Kampf și nu găsește delirul unui nebun, ci observațiile cumpătate ale
unei minți politice strălucite, nu poate decât să se întrebe ce alte minciuni au fost
spuse. Privind mai adânc în imaginile de la jurnalele de știri ale vremii, descoperă
o societate național-socialistă curată și ordonată, fericită și rodnică. Cel mai mare
dintre oamenii răi care au pășit pe pământ nu se ascunde în spatele unor scuturi antiglonț, ci se plimbă liber printre oameni care sunt radianți de fericiți și sănătoși.
Încrederea sa este palpabilă. Acest lucru contrastează puternic cu mizeria epocii
noastre actuale și cu politicienii care mint și se ascund în spatele scuturilor și fac
doar apariții controlate în medii scenarizate.
Și când te gândești că asta au bombardat aliații? Serios?! Este uimitor și
respingător.
O privire serioasă asupra chestiunii evreiești dezvăluie o cabală extraterestră
care, ca minoritate minusculă, controlează cu adevărat mass-media și finanțele,
precum și toate celelalte pârghii de putere, controlând chiar și punctele de vedere
ale opoziției! Nu putem decât să ajungem la concluzia că Hitler a fost vinovat
doar de faptul că s-a deconectat de la aceste puteri de sclavie a intereselor și că,
drept rezultat, s-a bucurat de câțiva ani dulci de libertate și prosperitate generalizată. Numai un război mondial condus de evrei a fost capabil să distrugă puterea unui popor liber și apoi să îl propage ca fiind "rău" pentru totdeauna după aceea.
Scopul final, cu siguranță, este de a face ca rezistența de orice fel să fie ilegală, ca
antisemitism, și pedepsită cu moartea, așa cum a fost ultima dată când au deținut
puterea totală, în timpul Terorii Roșii conduse de evrei. O cercetare mai
amănunțită a problemei dezvăluie un complex de minciuni și acuzații nefondate
care sunt uimitoare prin amploarea și profunzimea lor. O persoană care gândește,
în deplină stăpânire a capacităților sale, nu poate ajunge decât la concluzia
rațională că o rezistență suplimentară este obligatorie dacă adevărul, libertatea și
prosperitatea vor redeveni vreodată dreptul de naștere al poporului germanic.
Visul libertății, al prosperității și al unei vieți în armonie cu natura nu este un vis
imposibil. Este singurul vis care există. Datoria noastră de astăzi este de a-i
învăța pe tinerii noștri acest adevăr și de a le insufla cunoașterea faptului că
adevărul și libertatea nu sunt doar posibile, ci merită să luptăm pentru ele în cel
mai inteligent și eficient mod posibil și, da, în cele din urmă, merită să murim
pentru ele. Păstrarea în viață a sâmburilor de adevăr este cea mai subversivă și cea
mai benefică acțiune care poate fi întreprinsă pentru viață. Susțineți sistemele bazate pe merit ori de câte ori și oriunde puteți. Susțineți știința pură, susțineți fru-
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musețea și echilibrul, susțineți natura, susțineți adevărata justiție în locul
răzbunării, susțineți libertatea de exprimare și susțineți adevărul. Sprijiniți genul
vostru rasial oricum și oricând este posibil. În aceste acțiuni, mențineți viu un foc
din care pot izvorî toate celelalte lucruri bune. Menținerea vie a memoriei celui de
-al Treilea Reich este cea mai bogată sursă de reconstrucție a ceea ce a fost pierdut
care există. Sprijiniți păstrarea Mein Kampf și a altor scrieri fundamentale ale
național-socialiștilor. Păstrați copii pe suport de hârtie în bibliotecile voastre și
discutați despre acestea atunci când puteți. În timp, este inevitabil ca ele să fie
preluate din nou de către oamenii cu minte ai rasei noastre. Toate lucrurile revin la
timpul lor.
Această credință în adevăr și libertate nu va muri niciodată până când ultimul
dintre noi nu va dispărea de pe fața pământului. Un astfel de pământ nu va putea
fi locuit de nicio rasă, cu atât mai puțin de a noastră. Dar, până când acest moment
va veni, este de datoria noastră să continuăm să luptăm. Lăsați lumina adevărului
să vă lumineze calea. Natura este o forță de neoprit. Aliniați-vă cu ea și viitorul
este al nostru.
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Puterea prin râs:
Introducere
Baron
Toată lumea a auzit zvonurile nebunești despre "bazele secrete".
În America de Sud.
La Polul Sud.
Pe partea întunecată a lunii.
Și, bineînțeles, în Nebraska!

Ce este un fapt? Ce este ficțiunea?
Vă pot ajuta! Dar știți cum se spune:

Aș putea să-ți spun.
Dar atunci ar trebui să te omor.
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Acest lucru reprezintă o dilemă pentru mine. La urma urmei, firma noastră are o
politică strictă de a RĂMÂNE LEGAL. Iar omuciderea nu este legală în statul Nebraska. (În plus, voi nu sunteți hoți de vite!)
Așa că nu pot dezvălui prea multe. Dar pot dezvălui puțin.
În primul rând, permiteți-mi să-mi dovedesc onestitatea, recunoscând că unele dintre zvonuri sunt într-adevăr adevărate. (În plus, ar fi de-a dreptul prostesc și contraproductiv să neg ceea ce este evident.)

Suntem suprasolicitați în personal și supraplătiți.
(Și se presupune că este suprasexuat.)
Avioanele private, birourile din zgârie-nori și secretarele frumoase sunt într-adevăr
frumoase.
Cu toate acestea, unii dintre noi muncesc ocazional și ore îndelungate.
Și mai este ceva.

Unii dintre colegii noștri de muncă sunt ciudați.
Mai ales cadrele superioare! (Și băieții din departamentul de cercetare și dezvoltare.)
În mod firesc, acest lucru provoacă uneori fricțiuni.
Cu toate acestea,
MORALUL NOSTRU ESTE FOARTE BUN!
Râdem de noi înșine. Și de colegii noștri.

"In-jokes" sunt o
parte importantă a
"cultura noastră corporativă".
Departamentul nostru de resurse umane a organizat două echipe. Aceste echipe
concurează. Scopul este de a vedea care echipă poate să tachineze cel mai mult
cealaltă echipă.
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PUTERE PRIN RÂS
este versiunea noastră de
PUTERE PRIN BUCURIE!
Concurenții au acum un AL DOILEA obiectiv:

DISTRAGEȚI-VĂ!
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