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Enciclopedia - Michael Kühnen 
  

28 - ETICĂ 
  
   Național-socialismul face o distincție conștientă între morală și etică. 
Moralitatea provine din diferitele manifestări ale dogmatismului și este impusă 
prin constrângere mentală, spirituală și/sau fizică. Cuvântul său călăuzitor este "Tu 
trebuie" din Vechiul Testament. Morala valabilă în spațiul cultural european (vezi 
Europa) este cea a creștinismului de sorginte evreiască (vezi și iudaism), ale cărei 
monede au slăbit, până în prezent, și epoca Luminilor și, odată cu ea, burghezia. 
Cu toate acestea, el se dizolvă tot mai mult sub influența decadenței în habitatul 
rasei ariene (vezi și Arian). 
   Național-socialismul nu-și vede sarcina de a susține sau de a reînnoi moralitatea 
șovăielnică, deoarece aceasta este în esența sa împotriva naturii și a speciilor, 
împotriva corpului și a vieții.  
În locul moralei, național-socialismul pune un rit și o etică în conformitate cu 
specia și natura.  
   Etica național-socialistă a idealismului valoric nu se bazează pe credințe 
dogmatice, ci provine din epistemologia științifică naturală a umanismului 
biologic și este, astfel, punerea în aplicare a legilor vieții (în primul rând a 
eredității, diferențierii și luptei) în viața comunității umane. El este realizat prin 
voința liberă a omului, care dorește să ducă o viață valoroasă și plină de sens, și 
constituie fundamentul libertății sale. Cuvântul său conducător este mândrul "Eu 
vreau!". (vezi și Mândrie). 
   Sensul și scopul eticii național-socialiste este conservarea și dezvoltarea rasei 
ariene și a popoarelor sale. În funcție de etnie, de sex, de tipul de ființă umană și 
chiar de personalitatea individuală, rezultă expresii diferite:  
   De exemplu, etica de a fi muncitor, soldat, lider (vezi Führerprinzip), maternitate 
etc. Dar sensul și scopul rămân întotdeauna obligatorii și unificatoare, permițând 
astfel crearea și păstrarea unei adevărate comunități naționale. 
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   Până la revoluția național-socialistă și până la înființarea statului național-
socialist al poporului (a se vedea Statul), etica luptei și a luptătorului se află pe 
primul plan, așa cum se reflectă mai ales în cele 10 porunci ale soldatului politic, 
obligatorii pentru Sturm-Abteilung al Partidului Muncitoresc German Național-
Socialist și, până la reînființarea acestuia, pentru Neue Front.  
   Din această atitudine față de viață, Frontul Nou respinge orice influență a 
concepțiilor morale burgheze asupra vieții de partid și își evaluează susținătorii 
numai în funcție de disponibilitatea lor de a se angaja și de a face sacrificii în lupta 
politică. 

 

29 - EUROPA 
    
   Europa este zona de așezare a rasei ariene (vezi Arieni) pe dublul continent 
european-asiatic. Granițele geografice la nord, vest și sud formează Oceanul 
Arctic, Oceanul Atlantic și Marea Mediterană, în timp ce la est Munții Ural sunt 
considerați ca fiind granița geografică a Europei, care este colonizată în principal 
de cele trei familii ariene de popoare din rasele germanică, slavă și romanică. 
Acestea sunt considerate, de asemenea, din punct de vedere rasial, ca fiind rasele 
nordică, estică și vestică în cadrul Marii Rase Albe.  
   De fapt, însă, frontierele actuale ale Europei sunt dinamice, deoarece ele depind, 
la est, de stadiul luptei rasiale cu Marea Rasă mongolă (galbenă) și, la sud, de cele 
cu Marea Rasă negroidă (neagră), cuprinzând astfel, ca zonă de influență, atât 
Siberia, cât și Africa de Nord și Orientul Apropiat. 
   Național-socialismul urmărește organizarea politico-putere a marelui spațiu vital 
european de către un al patrulea Reich, care va cuprinde toată această zonă de 
colonizare și de influență ariană până în Persia inclusiv - ca o punte către indo-
europenismul oriental (vezi și Parsees).  
   Numai ca o ordine la scară largă poate fi Europa liberă, independentă și 
autarhică (a se vedea și Libertate și autarhie). Revoluția național-socialismului va 
fi, prin urmare, una europeană, ceea ce împiedică, de asemenea, ca revoluțiile 
naționale izolate să poată fi combătute și înăbușite individual de către imperialism. 
   De aceea, comunitatea de gândire a Noului Front militează pentru un front unit 
al partidelor național-socialiste din Europa (a se vedea și Partidul Național-
Socialist al Muncitorilor Germani) și pentru alianța acestora cu forțele naționale și 
völkisch-socialiste din lumea arabă, Persia și Turcia (a se vedea și arabi și turci).  
   Ordinea viitoare a celui de-al Patrulea Reich nu va fi caracterizată nici de 
internaționalism, nici de imperialism, ci va face posibilă, pe baza igienei rasiale și 
a segregării rasiale, conservarea și dezvoltarea speciilor și, prin urmare, libertatea 
tuturor popoarelor din această zonă metropolitană. 
  

30 - FAMILIE 
    
   Umanismul biologic, ca doctrină a științelor naturale și bază a național-
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socialismului, înțelege omul ca ființă comună și îl vede integrat în comunități 
naturale și culturale care fac ca viața sa să fie posibilă, semnificativă și valoroasă.  
   Familia este cea mai mică comunitate naturală, nucleul și fundamentul marilor 
comunități organice de oameni și rase. 
  

Nu există oameni sănătoși fără o familie sănătoasă! 
  
   Din acest motiv, național-socialismul se străduiește să creeze o familie 
conștientă din punct de vedere național și rasial, care să fie conștientă de 
responsabilitatea sa și să servească drept comunitate reproductivă pentru 
conservarea și dezvoltarea speciei. 
   Dreptului tovarășului poporului la libera alegere a modului de reproducere i se 
opune, prin urmare, datoria de a întemeia o familie în conformitate cu principiile 
igienei rasiale ca și comunitate reproductivă. Familia, de asemenea, nu este o 
chestiune privată, ci servește, ca orice alt domeniu al vieții naționale, supraviețuirii 
și dezvoltării superioare a propriei specii umane. Prin urmare, în Volksstaat (a se 
vedea stat) național-socialist, legile rasiale și legile ereditare reglementează 
drepturile și îndatoririle familiei.  
   Cele mai importante și decisive îndatoriri ale familiei față de comunitatea 
națională sunt: 
  
Reproducerea soțului/soției în conformitate cu principiile sănătății ereditare și ale 
igienei rasiale; și 
  
Creșterea unui număr suficient de mare de copii. 
  
   Sufletul și fundamentul familiei național-socialiste, ca și al tuturor comunităților 
naturale, este femeia ca mamă. Maternitatea, ca principiu etic al idealismului 
național-socialist al valorilor (a se vedea și Etica), este, prin urmare, condiția 
prealabilă decisivă a unei familii adevărate.  
   Este sarcina mișcării feminine național-socialiste de a educa femeile după acest 
model și de a le convinge să adopte această etică, care este în concordanță cu 
specia și cu natura. 
  
  
  

31 - FASCISM 
    
   Fascismul, ca și național-socialismul, este o moștenire a mișcării muncitorești 
care a apărut în urma Primului Război Mondial. Ca și național-socialismul, 
fascismul autentic, revoluționar, unește naționalismul și socialismul, luptă pentru 
statul total, luptă împotriva capitalismului și a marxismului și vede într-un partid 
revoluționar organizat după principiul liderului organizația politică de avangardă, 
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purtătorul voinței și suveranității statului și națiunii. Fascismul, ca și național-
socialismul, luptă de asemenea împotriva decadenței și materialismului lumii 
moderne minus. Din toate aceste motive, național-socialismul și fascismul sunt 
aliați naturali în Europa. 
   Cu toate acestea, fascismul și național-socialismul nu sunt același lucru.  
   Naționalismul fascismului este legat de un stat înțeles ca scop în sine și ca 
valoare de sine, cel al național-socialismului de un popor. Fascismul ignoră lupta 
rasială și este puțin interesat de problemele rasiale și de biopolitică. Prin urmare, 
fascismul este un fenomen internațional, independent de popor și rasă, în timp ce 
național-socialismul este o mișcare mondială supranațională, dar legată rasial de 
arieni.  
   Astfel, poate exista luptă și chiar război între partidele sau statele fasciste, dar nu 
și între cele național-socialiste, care sunt la fel de devotate popoarelor lor ca și 
rasei lor comune.  
   În plus, fascismul nu recunoaște de obicei pericolele iudaismului și sionismului 
și nu cunoaște antisemitismul. 
   Prin urmare, fascismul este mai puțin consecvent în toate aspectele decât 
național-socialismul și nu este la fel de bine fundamentat și consolidat din punct 
de vedere politic și ideologic. Ca urmare a acestei superficialități, el degenerează 
mai ușor într-un instrument al reacțiunii și poate deveni astfel un pretext și un scut 
pentru tot felul de forțe obscure.  
   Național-socialismul este camaraderesc și nu ostil fascismului națiunilor ariene. 
Scopul rămâne însă de a-l debarasa de zgura și inconsecvența facțiunilor și de a-l 
transforma într-un socialism național. 
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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". 
  

  
20. 

  
   Când am ajuns în oraș, m-am dus direct la sediul partidului. Nu mâncasem nimic 
toată ziua, așa că i-am sugerat unui tovarăș să ieșim să mâncăm în oraș. În curând, 
mai mulți dintre noi eram în drum spre restaurant. 
   "Hai să ne oprim acolo să bem o bere mai întâi!", a sugerat un scandalagiu. 
Șoferul s-a conformat cu plăcere. 
   Ei bine, o bere s-a transformat în mai multe. Cumva am uitat de cină și am ajuns 
înapoi la sediu. Până atunci nu mai gândeam prea bine. Dar mi-am amintit de cea 
de-a cincea sticlă de Old Overholt Rye Whiskey pe care o luasem cu mine pentru a 
o împărți cu tovarășii mei. 
   În orice caz, când m-am dus la culcare (de fapt, pe o canapea din holul de la 
etajul al doilea), eram foarte, foarte beat. (În dimineața următoare am avut cea mai 
mare mahmureală din întreaga mea viață. A durat două zile). 
   În miezul nopții am auzit o prăbușire. Un cocktail Molotov se izbise de fereastra 
camerei din capătul holului, la doar câțiva metri de canapeaua mea. Am auzit 
strigăte la parter și am observat flăcări care se înălțau în cameră. 
   "La naiba, sunt prea beat ca să mă ridic și să sting focul. Îl voi lăsa pe celălalt 
tip care s-a trezit deja să o facă!" M-am gândit în sinea mea. 
   Desigur, în câteva secunde, un Stormtrooper (Michael Storm) pe jumătate 
îmbrăcat și desculț (Michael Storm) a sosit, a dat jos draperiile în flăcări și a stins 
focul cu picioarele. (În dimineața următoare s-a plâns puțin de "piciorul fierbinte" 
pe care l-a primit în timpul procesului). 
   Partea cea mai amuzantă s-a întâmplat în seara următoare, când am avut întâlni-
rea noastră obișnuită de vineri seara. Activiști și non-activiști deopotrivă au partic-
ipat pentru a asculta raportul de progres al săptămânii. 
   Dar vorbitorul nici măcar nu a menționat atentatul din noaptea precedentă! 
   După aceea l-am întrebat de ce.  Răspunsul său a fost: "Oh, am uitat de asta". 
   Atentatele cu bombă erau atât de obișnuite - și se întâmplau atât de multe în ace-
le zile - încât acest incident minor pur și simplu i-a scăpat din vedere! 
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