
1 

Enciclopedia-Michael Kühnen 
  

17 - DECADENȚĂ 
  
   Umanismul biologic, ca epistemologie științifică a național-socialismului, 
definește omul ca ființă naturală responsabilă de sine, cu o dispoziție biologică de 
a crea cultură, care este viabilă doar ca ființă comunitară.  
   Ca ființă naturală, omul, ca orice altă formă de viață, se supune legilor naturii: 
Ereditatea, diferențierea și lupta pentru existență, cu selecția și extincția ei - pentru 
a le numi doar pe cele mai importante.  
   Pentru omul timpuriu, încă în mare parte inconștient, această viață și 
supraviețuire în și cu natura este încă destul de naturală. Dar omul poartă în el și o 
dispoziție biologică pentru crearea culturii, care, ca toate dispozițiile biologice ale 
tuturor ființelor vii, servește unui singur scop: conservarea și dezvoltarea speciei - 
adică supraviețuirea și dezvoltarea superioară a speciei. Această dispoziție a 
omului devine puternică din punct de vedere istoric odată cu renunțarea la viața de 
culegător și vânător și, în legătură cu aceasta, cu trecerea la o cultură țărănească 
sedentară (vezi și țărănime). Ea se desfășoară în alianțele masculine dintre preoți și 
războinici (vezi Soldatentum), care fac posibilă instaurarea unei monarhii, ca 
formă originală de stat. Pe aceste căi s-a dezvoltat cultura ariană. Ca orice cultură, 
însă, cea ariană este în permanență amenințată de pericolul decadenței. 
   Decadența începe de îndată ce dezvoltarea culturii se detașează de scopul său de 
a ajuta la conservarea și dezvoltarea speciei, devine independentă și contravine 
astfel vieții și legilor naturii. Astfel, decadența provoacă moartea unei culturi și, de 
cele mai multe ori, și a oamenilor care o susțin.   
 De îndată ce cultura și natura intră în contradicție, decadența se instalează și 
provoacă un proces de decădere inițial lent și invizibil, apoi în continuă accelerare, 
care se încheie cu declinul acestei culturi și adesea cu moartea oamenilor (vezi și 
oameni).  
   Într-un sens mai restrâns, decadența este înțeleasă ca fiind stadiul final de 
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decădere a unei culturi. Ea se caracterizează prin: 
  
Materialismul ca mod de viață predominant; 
Relativismul valorilor; 
Egalitatea de gen (a se vedea mișcarea femeilor); 
Scăderea ratei natalității; 
Mecigenerare; 
  
   În această ultimă etapă a decadenței, voința de a trăi a unui popor este distrusă 
și, prin urmare, de obicei, acesta nu supraviețuiește distrugerii culturii sale. 
   Lumea minusurilor de astăzi este dominată de americanism, care a devenit forța 
motrice mondială a decadenței în prezent. Acesta amenință toate rasele, popoarele 
și culturile, astfel încât, pentru prima dată în istorie, întreaga umanitate este 
amenințată de decadență și de consecințele acesteia. 
   Pe de altă parte, pe tărâmul rasei ariene, național-socialismul, ca moștenitor al 
tradiției idealizate a omului alb (vezi și idealismul valorilor), opune rezistență.  
   Partidul Național-Socialist (a se vedea Partidul Național-Socialist al 
Muncitorilor Germani) întărește voința de a trăi a oamenilor printr-o revoluție 
culturală, înlătură bazele lumii minusurilor conducătoare printr-o revoluție politică 
de putere, impune aplicarea strictă a igienei rasiale prin legi rasiale, readuce toate 
expresiile culturale ale vieții în slujba conservării și dezvoltării speciei și învinge 
astfel decadența prin instaurarea Noii Ordini. 
  

18 - DEMOCRAȚIA 
  
   Forma de stat a democrației moderne este rezultatul revoluției iluministe. 
Susținătorii ei o concep și o laudă ca pe o guvernare a poporului, în care 
suveranitatea statului nu mai aparține conducătorului, așa cum era în monarhie, ci 
poporului. 
   Problema democrației constă în modul în care voința poporului poate fi făcută 
vizibilă și exprimată, în ce măsură ar trebui sau poate fi supusă unor restricții și/
sau legată de valori superioare sau dacă este absolută și nelimitată. Diversele 
răspunsuri la aceste întrebări dau naștere la forme foarte diferite de democrație. 
   Democrația de tip occidental s-a combinat cu liberalismul pentru a forma 
parlamentarismul și astfel cade pradă decăderii valorilor (vezi relativismul 
valorilor) și materialismului, deoarece voința și puterea de decizie se 
fragmentează, iar statul devine prada unor grupuri de interese interesate doar de 
obiectivele lor egoiste și de propria bunăstare.  
   Democrația de tip oriental (democrația populară) leagă suveranitatea populară de 
rolul conducător al partidului comunist și de ideologia pretins științifică a 
marxismului. 
   Cu toate acestea, nicio formă de democrație nu este capabilă să stăpânească 
problemele prezentului și ale viitorului și să permită supraviețuirea sau chiar o 
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dezvoltare superioară a comunităților umane, pentru că toate, prin dogmatismul 
lor, greșesc în aprecierea realității omului, a naturii sale biologice, precum și a 
vieții și a legilor sale. Problema fundamentală a rasei ariene (vezi Arian) - 
decadența - nu este depășită, ci agravată.  
   Acest lucru este valabil mai ales pentru democrația occidentală, care, la fel ca și 
forma economică și socială, capitalismul liberal, cu care este asociată de obicei, a 
condus în practică la lumea materialistă și decadentă de astăzi - și astfel la 
falimentul istoric al burgheziei. Ultima etapă de decădere a acestei evoluții este 
americanismul. 
   Din toate aceste motive, național-socialismul respinge democrația și ideea de 
suveranitate populară și recunoaște suveranul doar în națiune, al cărei purtător de 
voință este partidul național-socialist (vezi Partidul Național-Socialist al 
Muncitorilor Germani). Singurul lucru pe care național-socialismul îl are în comun 
cu democrația de tip occidental este hotărârea de a folosi mecanismele acesteia 
pentru a realiza o revoluție legală prin participarea la lupta de partid și 
convingerea că Noua Ordine nu poate fi construită pe baza coerciției, ci necesită 
consimțământul maselor. De aceea, partidul național-socialist caută 
consimțământul unei majorități în democrație pentru a aboli democrația și a 
institui un stat național-socialist al poporului. 

 

19 - GERMANIA 
  
   Germania este zona de așezare a, în mijlocul Europei închise, poporului german. 
Germanii sunt poporul de bază al familiei de popoare germanice (vezi popoare 
germanice). 
   Germania de astăzi cuprinde cele trei state artificiale înființate de puterile 
învingătoare din cel de-al Doilea Război Mondial, RFG, RDG și RF Austria, care 
nu pot fi considerate state reale, deoarece RFG și RDG nu au suveranitate, iar 
Austria este privată de dreptul la autodeterminare prin tratatul de stat (interdicția 
Anschluss).  
   Alte părți ale Germaniei au fost cedate, în diferite momente, statelor vecine din 
nord, vest și sud (Schleswigul de Nord Danemarcei, Eupen-Malmedie Belgiei, 
Alsacia-Lorena Franței și Tirolul de Sud Italiei). În cele din urmă, vechea zonă de 
colonizare a germanilor include, chiar dacă majoritatea germanilor de acolo au 
fost expulzați după război, teritoriile estice separate ale Imperiului German, care 
sunt ocupate și administrate de ruși, polonezi și cehi. 
   Această descriere a dezbinării și opresiunii Germaniei arată foarte clar 
necesitatea unui naționalism german care să restabilească libertatea și 
suveranitatea poporului german, să unească întreaga Germanie într-o singură 
națiune și să facă din aceasta fundamentul celui de-al patrulea Reich care va veni. 
   Întruchiparea acestui naționalism german este Partidul Național-Socialist al 
Muncitorilor Germani, ca purtător al voinței poporului german. 
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20 - DIFERENȚIERE 
  
   Umanismul biologic, ca teorie științifică de cunoaștere a național-socialismului, 
urmărește cunoașterea naturii și a legilor vieții și le transferă în viața socială a 
omului arian (vezi Arian), pentru a crea, prin gândire biologică și acțiune 
biopolitică, premisele necesare pentru conservarea și dezvoltarea rasei ariene.  
   Cele mai importante dintre aceste legi ale vieții sunt ereditatea, diferențierea și 
lupta pentru existență, cu selecția și eradicarea ei.  
   În timp ce ereditatea reprezintă elementul static al vieții, care prevalează din 
punct de vedere politic în comunitățile tradiționale (vezi tradiție) și care se 
concretizează în monarhie, în nobilime și în caste sau în societatea de clasă 
ereditară, diferențierea reprezintă elementul dinamic al vieții.  
   Transmiterea materialului ereditar nu are loc niciodată ca o copie exactă, ci ca o 
reînnoire constantă și cu mici modificări constante cauzate de mutații și de 
adaptarea la condițiile de viață în schimbare. Dacă se dovedesc în lupta pentru 
viață, se stabilizează genetic și pot crește în cele din urmă până la apariția unor noi 
specii și forme de viață. Astfel s-a dezvoltat și se dezvoltă varietatea infinită a 
vieții, care se exprimă la oameni în primul rând în rase, popoare și triburi. 
   De aceea, dogmatismul egalității tuturor oamenilor, care caracterizează 
majoritatea ideologiilor dominante de astăzi, este atât de ostil vieții.  
   Acolo unde se afirmă cu adevărat, aceasta nu poate duce decât la sărăcirea și 
standardizarea - la ființa umană de masă standardizată - așa cum caracterizează 
imaginea omului mai ales în capitalismul liberal și în marxism.  
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   În schimb, național-socialismul recunoaște diversitatea vieții și protejează 
materialul ereditar împotriva amestecului, a standardizării și a sărăcirii biologice 
prin legi rasiale și igienă rasială. În acest fel, el transferă legea vieții de 
diferențiere în viața comunitară a rasei ariene, creează condițiile pentru 
supraviețuirea rasială și pentru o dezvoltare superioară în conformitate cu specia și 
natura și devine astfel voința organizată de a trăi a arienilor. 
   În noua ordine, câștigată de revoluția național-socialistă, o comunitate ariană de 
popoare va înflori ca o civilizație avansată, care va face dreptate diversității vieții 
și va face posibil ca fiecare tovarăș de rasă, fiecare popor arian și rasa ariană în 
ansamblu să trăiască și să se dezvolte liber, în conformitate cu natura lor biologică. 
Aceasta este cea mai înaltă formă și singura înțelegere naturală a libertății. 
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Distracție sub svastică 
  
Activismul național-socialist are și el momentele sale mai ușoare! Iată un 
fragment din broșura lui Gerhard Lauck "Fun Under the Swastika". 
  
  

14. 
  
   Într-o după-amiază, în timp ce stăteam la biroul ofițerului de serviciu din Rock-
well Hall din Chicago, am auzit o bătaie la ușă. Așa că am răspuns la ușă. Spre 
surprinderea mea, acolo era un ghid turistic care stătea cu aproximativ o duzină de 
oameni cu fălcile atârnând de uimire, pentru că niciodată nu s-au gândit că vor ve-
dea ceva ca Rockwell Hall sau un Stormtrooper nazist răspunzând la ușă în uni-
formă de gală. Așa că, în timp ce ghidul m-a întrebat dacă este în regulă dacă intră, 
am spus sigur, intrați. În timp ce intrau în zona de întâlnire, le-am înmânat 
fiecăruia dintre ei niște literatură național-socialistă și am răspuns la întrebări de 
genul: "Sunteți un nazist adevărat? " și "Naziștii germani i-au gazat pe evrei?". 
   Spre capătul rândului era un mic evreu îmbrăcat într-o cămașă înflorată, cu niște 
pantaloni în carouri de culoare verde-vopsea, curea și pantofi albi. Când s-a uitat 
la mine, i-am făcut "ochiul rău" pe care mă învățase tovarășul meu Max. Evreul a 
trecut pe lângă mine și a mormăit ceva despre Holocaust. I-am răspuns: "Da, nu s-
a întâmplat niciodată! " Apoi evreul a început să le spună celorlalți oameni că sun-
tem criminali. 
   În acest moment, unul dintre ofițerii noștri a venit în zona de întâlnire. În acea zi 
eram câțiva dintre noi care făceau tricouri White Power în camera din spate. Ei 
bine, acest evreu a început să urle despre "holocaust". Când m-am întors, ofițerul 
meu superior l-a apucat pe evreu de guler și de curea și l-a aruncat pe ușă, pe stra-
da 71st . Restul turului a ieșit după el, în timp ce eu țineam ușa deschisă spunându-
le să se asigure că vor participa la întâlnirea de vineri seara. 
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