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Enciclopedia - Michael Kühnen 
  

24 - VENITURI 
  

   Ideile de bază ale socialismului völkisch și ale ordinii economice a 

corporativismului bazat pe acesta sunt egalitatea drepturilor și îndatoririlor tuturor 

tovarășilor naționali, în conformitate cu etica muncii, și dreptatea în conformitate 

cu principiul director al prusismului "fiecăruia în parte" - motiv pentru care 

socialismul völkisch este adesea numit "socialism prusac" în Germania.  

   Atitudinea național-socialismului față de natura și amploarea veniturilor 

personale ale Volksgenossen derivă din aceste două principii: 

   Oamenii nu sunt egali, ci diferiți în ceea ce privește dispoziția, interesele, dorința 

de a performa. Ele diferă în funcție de sex, caracter și tip de persoană (vezi și 

diferențiere). În consecință, venitul nu poate și nu trebuie să fie același pentru toți, 

ci trebuie să recompenseze în mod echitabil performanța concretă a individului 

pentru comunitatea națională. 

   Pentru ca să nu existe sau să nu apară din nou granițe de clasă clare, cu pericolul 

luptei de clasă, care ar rupe comunitatea națională și ar face-o imposibilă, trebuie 

să se stabilească limite de venit în partea de sus și în partea de jos, care să nu poată 

fi nici depășite, nici încălcate. 

   Valoarea venitului unui Volksgenossen nu depinde de faptul că este un muncitor 

șef sau un muncitor manual, dacă are o educație școlară mai bună sau mai slabă, 

sau dacă provine dintr-o familie bogată sau săracă, ci exclusiv de cât de mult 

contribuie la Volksgemeinschaft în locul său și în funcție de capacitățile sale, și cât 

de semnificativă este responsabilitatea și importanța muncii sale pentru aceasta. În 

esență:  

   Orice muncă bine făcută și care corespunde propriilor capacități și limite de 
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performanță este importantă pentru comunitatea națională, este recompensată în 

mod echitabil și respectată în mod egal. 

   Venitul personal trebuie să provină exclusiv din munca proprie. Orice venit fără 

muncă sau efort (venituri din dobânzi, chirii, arendă, moșteniri dincolo de 

suveniruri personale etc.) este eliminat, așa cum se cere și la punctul 11 din 

programul de partid al Partidului Național-Socialist Muncitoresc German. În 

național-socialism, numai individul muncește și este remunerat corect pentru 

aceasta. Veniturile sale corespund performanțelor sale personale. Venitul său privat 

este rodul muncii sale. Acest lucru învinge în cele din urmă capitalismul, care se 

bazează pe ideea perversă că și banii pot "munci" și, astfel, pot oferi proprietarului 

lor un venit fără muncă și fără efort (a se vedea, de asemenea, robia față de 

dobândă). 

   Cu toate acestea, Volksgemeinschaft-ul național-socialist se bazează pe etica 

muncii și nu pe supunerea față de puterea banilor. 

  

25 - ELITE 
  

   Ca viziune a umanismului biologic, național-socialismul presupune că realitatea 

vieții este determinată de legi naturale. 

   Pe lângă ereditate și diferențiere, selecția în lupta pentru existență este cea mai 

importantă lege a naturii pentru orice formă de viață.  

   Selecția elimină tot ceea ce este impropriu pentru viață, conduce evoluția înainte 

și permite astfel conservarea și dezvoltarea speciilor. 

   Aceste legi ale vieții se aplică și popoarelor și raselor formei umane de viață - cu 

diferența că liberul arbitru îi permite omului să trăiască temporar în contradicție cu 

legile naturii, provocând astfel decadența și punând în pericol supraviețuirea 

speciei sale. 

   În lupta pentru conservarea și dezvoltarea speciei rasei și a popoarelor arienilor, 

mișcarea național-socialistă mondială cu partidele sale se străduiește, ca purtătoare 

a voinței popoarelor, să umple toți tovarășii de rasă și de popor de voința de a trăi 

și de a acționa în conformitate cu specia și natura. Aceasta include măsuri de 

igienă rasială, precum și voința de comunitate (vezi socialism), pe de o parte, și, 

pe de altă parte, de formare a elitelor în toate comunitățile de tovarăși de popor. 

Această formare a elitelor va fi servită de statul total născut din revoluția național-

socialistă, care va duce în final la Noua Ordine.  

   În acest sens, Partidul Național-Socialist îi educă pe toți Volksgenossen - și în 

special pe tineri - în ideea de comunitate și de formare a elitelor la toate nivelurile 

vieții naționale și individuale. În Germania, acest lucru este reflectat în punctul 20 

din programul de partid al Partidului Național-Socialist al Muncitorilor Germani. 
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   Educația de elită are loc fără a ține cont de clasă, avere, origine și profesie, 

exclusiv pe baza talentului și a performanței - și asta încă din fragedă tinerețe. În 

acest scop, după revoluție, partidul și statul creează școli de elită, în care o elită 

völkisch este educată în conformitate cu principiile Führerprinzip-ului.  

Dar această formare a elitelor începe încă din timpul luptei. Partidul însuși, în 

rezistența împotriva decadenței lumii minusurilor conducătoare, precum și 

împotriva persecuțiilor adversarilor politici și în lupta pentru revoluție și Noua 

Ordine, formează o elită luptătoare prin formarea cadrelor (vezi și Cadre). 

  

26 - FORMARE DE ELITĂ 
  

   Umanismul biologic, ca teorie științifică de cunoaștere a național-socialismului, 

urmărește cunoașterea legilor vieții. Ca forță politică, partidul național-socialist 

modelează apoi realitatea vieții oamenilor și natura și forma statului național pe 

baza acestor legi.  

   Una dintre cele mai importante legi ale vieții, pe lângă ereditate și diferențiere, 

este lupta pentru existență, care în natură duce la selectarea celor mai buni și mai 

capabili de a trăi și la eliminarea celor inferiori și inapți pentru viață. În condițiile 

dezvoltării culturale și sub pericolul permanent al decadenței, această lege a vieții, 

care face posibilă conservarea speciei și dezvoltarea speciei, este pusă în pericol la 

om printr-o selecție artificială în minus (vezi și Untermensch). În cadrul rasei 

ariene (vezi Arian) această dezvoltare eronată este foarte avansată. 

   Prin urmare, mișcarea național-socialistă mondială, ca voință organizată de a trăi 

a rasei ariene, cere o selecție riguroasă și formarea elitelor la toate nivelurile vieții 

naționale, rasiale și individuale, pentru a reveni la o cultură conformă cu specia și 

natura.  

   Aceste obiective se regăsesc din nou în programele partidelor național-socialiste, 

fiecare dintre acestea dorind să creeze o elită în rândul poporului său.  

   În perioada de luptă, acest lucru se întâmplă în primul rând prin cerințele luptei 

revoluționare în sine, care produce o elită militantă. După revoluție, se formează o 

elită de stat la toate nivelurile - în cadrul mobilizării totale a statului național-

socialist al poporului. Formarea elitei are loc, în mod natural, cu accent pe 

tineretul masculin în creștere, care devine astfel garantul marșului spre Noua 

Ordine. 

   În programul de partid al Partidului Național-Socialist al Muncitorilor Germani, 

politica educațională este stabilită la punctul 20. Conform acestuia, fiecare băiat 

talentat, indiferent de statutul, originea și averea părinților săi, trebuie să fie 

promovat de stat, astfel încât să crească o elită cu adevărat völkisch - și nu o elită 

legată de clasă. Oricine posedă talent și aptitudini într-un anumit domeniu ar trebui 
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încurajat în acest domeniu, astfel încât toate capacitățile tovarășilor din popor să 

poată fi folosite pentru comunitatea națională, iar tineretul în creștere să poată fi el 

însuși format în oameni care să se maturizeze și să întruchipeze cea mai înaltă 

valoare a rasei și a personalității, așa cum a cerut odată Führerul în "Mein Kampf". 

   Școlile de elită ale Statului Popular Național-Socialist, așa cum existau în cel de-

al Treilea Reich cu NPEA (cunoscute sub numele de "Napolas") și Școlile Adolf 

Hitler și care urmau să fie încununate de Castelele de Ordine și de Liceul 

Partidului, servesc, de asemenea, acestui scop. 

   Comunitatea de gândire a Frontului Nou preia atât cerințele programului de 

partid, cât și planurile concrete ale celui de-al Treilea Reich. După revoluție, ea se 

străduiește să instaureze: 

  

"Nationalpolitische Erziehungsanstalten" (NPEA) ca școli de elită pentru băieți 

începând cu vârsta de 10 ani, pentru a forma o elită profesională pentru statul 

völkisch; 

  

"Școlile Adolf Hitler" ca școli de elită pentru băieți începând cu vârsta de 14 ani 

care manifestă un interes și un entuziasm deosebit pentru național-socialism, în 

vederea cultivării unei elite profesionale, politice și militante pentru partid; 

  

Comandă castele pentru instruirea corpului de conducere inferior și mediu al 

partidului și al filialelor sale (a se vedea și Führerprinzip); 

  

școala superioară a partidului pentru formarea corpului de conducere superioară a 

partidului sub forma unei academii de conducere pe viață și de stat; 

  

precum și o multitudine de alte instituții școlare și educaționale, toate acestea și la 

toate nivelurile servind educația de elită völkisch dorită și asigurând astfel viitorul 

națiunii. 

  

27 - SOLUȚIA FINALĂ 
  

   Necesitatea soluționării finale a problemei evreiești rezultă din influența 

puternică și fatală a evreilor asupra vieții spirituale a rasei ariene (vezi Arieni), din 

puterea copleșitoare a evreilor la nivel mondial în politică, economie, înalta 

finanță, mass-media și cultură, precum și din scopul final al luptei evreiești - 

dominația mondială - care amenință libertatea tuturor popoarelor. Sionismul, ca 

mișcare națională a poporului evreu, luptă pentru unificarea tuturor forțelor 

naționale și a întregii puteri evreiești în vederea atingerii acestui obiectiv. În acest 
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scop, el se bazează, pe de o parte, pe suveranitatea statală a statului pirat Israel, iar 

pe de altă parte, pe comunitățile evreiești răspândite în întreaga lume, pe 

organizația sionistă mondială și pe persoane influente.  

   Soluția finală a problemei rezultate necesită o luptă defensivă la nivel mondial a 

tuturor popoarelor care luptă pentru libertate, la care majoritatea covârșitoare a 

națiunilor reprezentate în cadrul ONU s-au angajat atunci când au scos în mod 

solemn sionismul în afara legii. 

   În Germania, programul de partid al Partidului Național-Socialist al Muncitorilor 

Germani conține condițiile prealabile pentru soluționarea definitivă a problemei 

evreiești, cu cereri de separare rasială a evreilor și a arienilor și de înlăturare a 

sionismului și a celor care îl sprijină prin intermediul unei conduceri naționale de 

stat. Această dezangajare este asigurată de o economie națională națională (a se 

vedea și autarhia), de o apărare, jurisdicție și cultură națională a poporului, precum 

și de recâștigarea controlului asupra mijloacelor de comunicare în masă. 

Programul partidului rezumă toate acestea în formularea luptei împotriva 

"spiritului materialist evreiesc din interiorul și din afara noastră" (punctul 24 - vezi 

și antisemitism). 

   Soluția finală reală nu poate avea loc decât la nivel mondial. În acest scop, 

Frontul Nou susține "Planul Columbus".  

   Planul Columbus are în vedere așezarea închisă a poporului evreu în SUA, unde 

majoritatea evreilor trăiesc deja. Pe teritoriul SUA ar trebui să se formeze un stat 

evreiesc autonom, în care evreii să poată trăi în conformitate cu propria lor specie 

și tradiție, fără a amenința libertatea altor popoare. În același timp, statul pirat 

Israel va fi lichidat, iar pretenția mondială la putere a sionismului va fi frântă. 

   Astfel, contrar propagandei atroce obișnuite a Holocaustului, soluția finală 

național-socialistă a problemei evreiești nu prevede exterminarea poporului evreu 

și nici persecutarea evreilor în mod individual, ci doar permite libertatea și 

dezvoltarea corespunzătoare a popoarelor, care ar include un popor evreu - ca un 

popor normal ca toți ceilalți - care nu ar mai fi un coșmar și o nenorocire pentru 

lume. 
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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". 
  
  

17. 
  
   Rugat de un reporter să se autodescrie, Lauck a răspuns: "Sunt doar un sex-
simbol și un birocrat. " 
  

  
18. 

  
   Mergeam în centrul orașului în furgoneta partidului, cu steaguri cu svastici ar-
borate cu mândrie. Când am trecut pe lângă bancă, un bărbat a zâmbit și ne-a făcut 
salutul White Power. Când a observat că nesimțitul de lângă el ne arăta cu degetul, 
s-a întors și l-a lovit. 
   Asta numesc eu sprijin public... în acțiune! 
  
  

 19. 
  
   Nu voi uita niciodată primul meu miting de partid. Am condus printr-un ocean 
de negri până la o mică insulă de case albe. Am stat la coadă cu Stormtroopers în 
timp ce un vorbitor al partidului vorbea despre Puterea Albă la aproximativ 300 de 
albi, care veniseră în parc pentru a ne asculta. 
   După care s-au repezit înainte. "Oh, oh! Vin să ne ia!" M-am gândit pentru o 
clipă. Dar nu, ei veniseră în față pentru a lua cu nerăbdare literatura despre Puterea 
Albă pe care o adusesem pentru a o distribui. 
   Nu știu dacă am fost mai uimit sau mai mulțumit. Dar m-am bucurat că prima 
mea impresie a fost greșită! 
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