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Enciclopedia - Michael Kühnen 
  

35 - PACE 
  
   La fel ca și libertatea, pacea este unul dintre termenii cei mai greșit folosiți de 
către lumea minusurilor conducătoare. 
   Național-socialismul este o viziune asupra lumii a gândirii biologice și, prin 
urmare, nu se bazează pe dogme străine de viață și contrare naturii (vezi 
dogmatism), ci pe legile naturale ale vieții, dintre care cea mai importantă, pe 
lângă ereditate și diferențiere, este mai ales selecția, adică lupta pentru existență.  
   Prin urmare, în conformitate cu dreptul la autodeterminare, un popor național-
socialist luptă pentru libertatea sa, pentru conservarea și dezvoltarea speciei sale, 
atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Această luptă este legea de bază a vieții 
naționale, totul îi este subordonat. Numai acolo unde este dusă cu succes are sens 
și este de dorit pacea. Național-socialismul respinge pacea cu prețul morții 
naționale. 
   Pacea reală este posibilă doar acolo unde un popor, ca națiune, a luptat pentru 
libertate, suveranitate, autosuficiență și spațiu vital suficient și și-a afirmat astfel 
dreptul la autodeterminare.  
   Astfel, național-socialistul respectă drepturile vitale ale altor popoare și rase, în 
măsura în care acestea nu le amenință pe cele ale propriului popor, și se străduiește 
să echilibreze interesele vieții în cadrul unor ordine la scară largă (vezi și Reich).  
   Prin urmare, la punctul 2 al programului său de partid, Partidul Național-
Socialist al Muncitorilor Germani solicită crearea unei ordini de pace echitabile 
care să respecte drepturile vitale ale Germaniei fără a încălca alte popoare.  
   O astfel de ordine de pace este urmărită de comunitatea Frontului Nou prin 
construirea celui de-al Patrulea Reich și a unei comunități ariene de națiuni (vezi 
Arieni). 
În era atomică, o astfel de construcție de imperiu nu mai este posibilă prin 
războaie interstatale, pe care național-socialismul - contrar întregii propagande a 
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lui Greuel îndreptate împotriva sa - le respinge ca fiind o selecție negativă, ci 
poate fi realizată doar printr-o revoluție a popoarelor ariene. Numai o astfel de 
revoluție învinge structurile lumii minus dominante, care se bazează pe exploatare 
și imperialism, și face astfel posibilă o ordine de pace justă a națiunilor libere. Prin 
urmare, se aplică: 
  

Național-socialismul este pace! 
  

36 - ORGANIZARE FRONTALĂ 
  
   Frontul Nou este o comunitate de național-socialiști care se subordonează unei 
conduceri unitare și unei linii generale obligatorii. De când ANS/NA a fost 
interzis, ei nu mai formează o organizație proprie, ci participă la organizațiile de 
front și de masă, cu ajutorul cărora conduc lupta politică.  
   Organizațiile de front sunt asociații ale național-socialiștilor pentru a promova și 
a pune în aplicare anumite obiective politice individuale sau pentru a pătrunde și a 
uni anumite grupuri și straturi ale populației. Astfel, o organizație de front este 
întotdeauna o organizație național-socialistă și servește la recrutarea de noi 
susținători pentru național-socialism. În acest fel, își concentrează întotdeauna 
forțele asupra unui obiectiv specific și/sau asupra unui anumit grup social - dar 
întotdeauna în legătură cu strategia și, prin urmare, în conformitate cu linia 
generală a Frontului Nou.  
   Astfel, organizațiile de front formează, ca să spunem așa, legătura între 
necesitățile tactice ale luptei de zi cu zi (vezi Tactica) și strategia pe termen lung 
de preluare a puterii. 
   Organizațiile de front sunt organizații de cadre, adică sunt create, ținute 
împreună și controlate fără restricții de cadre național-socialiste. 
   Inițial, național-socialismul Noii Generații din Germania a format două 
organizații de front: NSDAP/AO pentru lupta clandestină de propagandă și ANS 
ca braț juridic al mișcării. După ce ANS a fuzionat cu "Activiștii Naționali" pentru 
a forma ANS/NA, creșterea rapidă a permis și a necesitat apariția altor organizații 
de fațadă - cum ar fi "Freundeskreis Deutsche Politik" (Cercul Prietenilor Politicii 
Germane) pentru a recruta generația mai în vârstă, "ANS-
Betriebszellenorganisation" (Organizația ANS-Betriebszellenorganisation) pentru 
munca în fabrici și "ANS-Mädelbund" (Liga Fetelor ANS) pentru recrutarea unei 
mișcări feminine național-socialiste tinere.  
   Toate au căzut victime ale interdicției impuse de END. Dar chiar și după această 
interdicție și mai ales după aceasta, activitatea organizațiilor de front este vitală 
pentru lupta politică. 
   Ca punte de legătură între strategie și tactică, organizațiile de front păstrează 
spiritul și stilul mișcării național-socialiste și previn burghezia, "democratizarea 
națională", adaptarea și corupția din partea sistemului de conducere. 
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37 - LEADER 
  
   Partidul Național-Socialist se organizează la toate nivelurile în conformitate cu 
principiul Fuhrerului. La vârful partidului se află, prin urmare, un lider de partid 
înzestrat cu o autoritate și o responsabilitate aproape nelimitate, care, după ce 
preia puterea, devine și șeful guvernului Statului Popular Național-Socialist (a se 
vedea Stat).  
   Cu toate acestea, liderul de partid este și rămâne - ca orice alt membru de partid 
- un instrument al partidului în lupta sa pentru Noua Ordine și este subordonat 
liniei sale de partid (vezi Linia generală). 
   Partidul nu este acolo de dragul liderului, ci liderul partidului servește 
partidul. 
   De aceea, național-socialismul noii generații respinge cu strictețe cultul 
personalității și învață primatul partidului, în care se întruchipează în mod colectiv 
voința de viață a națiunii (vezi și Voința).  
   În schimb, național-socialiștii îl venerează pe creatorul național-socialismului, 
Adolf Hitler, ca fiind LIDERUL, care a fost mai mult decât liderul Partidului 
Național-Socialist al Muncitorilor Germani și în care s-au întruchipat în egală 
măsură rasa arienilor ca întreg, Germania, național-socialismul și partidul. 
   Numai că el este un național-socialist care îl venerează pe Adolf Hitler și îl 
înțelege doar pe el ca lider! 
   Această atitudine nu ignoră greșelile și eventualul eșec politic și de putere al 
omului de stat Adolf Hitler și nu dorește să-l imite și să-l copieze. Dar recunoaște 
în Führer personalitatea unică, extraordinară, ultimul mare cuceritor arian, eroul 
național german, sub conducerea căruia istoria germană și-a găsit apogeul și 
desăvârșirea, precum și omul ingenios de voință și vizionar al momentului de 
cotitură, cu care a început un nou timp și o nouă eră. 
   Adolf Hitler, FUHRER, este figura salvatoare a rasei ariene (vezi și Heil).  
   Prin urmare, după el, nimeni nu poate și nu poate revendica pentru sine titlul de 
"Fuhrer" și nu se poate compara cu el; nimeni nu poate și nu poate, ca Adolf 
Hitler, să echivaleze propria persoană cu Germania, cu ideea sau cu partidul și să 
revendice astfel pentru sine același lucru care i se cuvenea în mod natural 
Fuhrerului datorită geniului său.  
   Vor exista în continuare lideri ai partidului național-socialist și tovarăși de 
conducere la toate nivelurile, dar există un singur lider: ADOLF HITLER!  
  
  

38 - PRINCIPIUL LIDERULUI 
  
   Principiul Führerului este principiul organizatoric al partidului național-socialist 
în lupta sa pentru Noua Ordine. După ce partidul preia puterea, acesta devine, de 
asemenea, principiul organizatoric al statului popular național-socialist emergent 
la toate nivelurile.  
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   Principiul conducerii este subordonat obiectivelor stabilite în programul de 
partid și liniei generale a partidului, adică este un mijloc pentru atingerea unui 
scop și nu un scop în sine. Nu servește ambiției, vanității sau egoismului liderilor 
individuali, ci doar eficienței luptei partidului și, prin urmare, trebuie să se distingă 
net de cultul personalității, care trebuie respins.  
   Principiul Führerului se bazează pe cei doi piloni: "autoritate" și 
"responsabilitate". Astfel, acesta conferă tovarășului conducător și liderului politic 
o autoritate aproape nelimitată asupra subordonaților săi, dar îi impune o 
responsabilitate personală la fel de aproape nelimitată, până la și inclusiv 
angajamentul și sacrificiul propriei vieți, așa cum este prevăzut în programul de 
partid al Partidului Național-Socialist al Muncitorilor Germani. Acest lucru se 
aplică la toate nivelurile partidului și, ulterior, ale statului. Autoritatea și 
responsabilitatea își găsesc limitele exclusiv în ideea de național-socialism și în 
linia de partid a Partidului Național-Socialist. Prin urmare, ele nu sunt niciodată de 
natură personală, ci derivă din misiunea și lupta partidului. 
   Numai partidul conferă autoritate și numai lui îi revine responsabilitatea 
tovarășului conducător. Acest lucru include liderul de partid, a cărui autoritate 
derivă din partid și care este responsabil față de partid. 
   Nu partidul este unealta liderului, ci liderul este unealta partidului! 
   Pentru fiecare membru de partid, partidul se întruchipează în superiorul său, 
atâta timp cât acesta îi este loial. Pentru liderul partidului, partidul se întruchipează 
mai ales în Senatul național-socialist. 
   La începutul unei perioade de luptă, tovarășii din conducere se află în lupta 
zilnică concretă. Oricine se simte chemat la sarcini de conducere, câștigă 
încrederea camarazilor, îi conduce în luptă și se subordonează liniei generale, 
devine astfel camarad conducător și trebuie să conducă în măsura în care forțele și 
capacitatea sa îi permit. Mai târziu, partidul va trece la o pregătire de elită țintită, 
antrenând camarazii în funcții de conducere și desfășurându-i acolo unde există un 
deficit de lideri (a se vedea și Pregătirea de elită și de elită). 
   După preluarea puterii, principiul Führerului va fi valabil la toate nivelurile vieții 
comunității naționale. Cu toate acestea, conducerea național-socialistă se bazează 
întotdeauna pe următoarele 10 principii călăuzitoare: 
  

1. Disciplina împotriva partidului și a liniei sale generale. 
2.  Câștigarea încrederii adepților. -  Numai cel care câștigă și păstrează 

 încrederea adepților săi este un lider. 
3. Nu există adepți personali. - Oricine atrage adepți pentru persoana sa în loc 

să atragă adepți pentru partid nu este un național-socialist. 
4. simțul responsabilității. - Să facă tot posibilul pentru a îndeplini misiunea 

încredințată de partid și să cedeze de bunăvoie locul atunci când se găsește 
una mai bună. 

5. camaraderie. 
6. Angajament și sacrificiu. 
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7. Justiție. 
8. cunoașterea de sine și realizarea de sine. - Pentru a deveni o personalitate, 

pentru a se cunoaște pe sine cu toate punctele forte și punctele slabe, pentru 
a utiliza și dezvolta pe deplin toate capacitățile și posibilitățile sale pentru a 
servi Partidul în mod optim. 

9. imaginație. - Fără imaginație și empatie, nu există leadership. 
10. voință (vezi voință). 

  
   Principiul Führerului face posibilă conducerea și o face istorie. A fi un lider nu 
înseamnă să ai privilegii și să te bucuri de putere, ci înseamnă: să te sacrifici mai 
mult, să muncești mai mult, să lupți mai mult și să servești mai bine decât alții! 
   Chiar înainte de reînființarea NSDAP, principiul Führerului se aplica deja în 
cadrul Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. 
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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". 
  
  

  
22. 

  
   La intrarea în cafeneaua mea preferată, am văzut o cunoștință care m-a chemat 
cu entuziasm la masa sa. Mi-a spus că are ceva să-mi arate. Și-a băgat mâna în 
buzunar și a scos-o cu grijă, astfel încât nimeni altcineva care stătea în apropiere 
să nu o vadă. 
   Am tresărit când ceea ce a dezvăluit s-a dovedit a fi un autocolant NSDAP/AO 
Niggers Beware. Evident, l-a luat de la librăria de alături, pe care o "semănam" cu 
regularitate. (Ambele locuri au fost spulberate de cutremur. Librăria s-a redeschis 
într-un cort temporar. O voi semăna când voi primi autocolantele). 
   Mi-a spus că o va arăta și altor persoane, iar eu i-am spus că este o idee min-
unată. 
  

  
23. 

  
   Heinrich a lucrat ca angajat civil al armatei Germaniei de Vest ("Bundeswehr"). 
De asemenea, era bine cunoscut ca "nazistul local". 
   Într-o zi, un alt grup de noi recruți, aproximativ 150 de oameni, a sosit pentru 
antrenament. Câteva zile mai târziu, pe peretele unei clădiri din cadrul bazei a 
apărut un poster mare, de 17" X 22", roșu-alb-negru al NSDAP/AO. 
   Trei ofițeri de informații militare ("M.A.D.", cum ar veni) au venit tocmai de la 
Hamburg pentru a investiga această "infracțiune". În mod firesc, l-au interogat pe 
Heinrich. 
   "Nu, nu am făcut-o eu. Și nu știu cine a făcut-o", a fost răspunsul său sincer. 
   O săptămână mai târziu, a pus un autocolant NSDAP/AO în același loc în care 
fusese descoperit afișul. 
   Heinrich și tovarășul necunoscut nu s-au întâlnit niciodată. Dar, după aceea, fiec-
are știa că nu era singur. 
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