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Enciclopedia - Michael Kühnen 
  

47 - HOLOCAUST 
  
   Acuzația că Germania nazistă, în legătură cu un program de genocid în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, a ucis aproximativ 6 milioane de evrei, o mare 
parte dintre ei prin "gazare" - cuvântul de ordine al sioniștilor este: Holocaust - 
este cea mai populară acuzație a propagandei antigermane de atrocitate. De fapt, 
însă, istoriografia revizionistă a examinat de mult timp în mod critic acuzația 
Holocaustului, iar mișcarea național-socialistă mondială a demascat-o ca 
instrument de luptă politică și de șantaj material și moral. Refutarea propagandei 
de atrocitate a inamicului nu este însă sarcina propagandei Frontului Nou. Aceasta 
este lăsată în seama educației populare (în cadrul partidului: instruirii). 
   În schimb, Frontul Nou mărturisește cu mândrie că scopul național-socialismului 
este de a învinge influența iudaismului asupra culturii europene, asupra gândirii și 
sentimentelor, asupra conștiinței și subconștientului omului arian (vezi Arian) și de 
a distruge pretențiile politice la putere, precum și mașinațiunile mondiale ale 
sionismului. Ambele obiective trebuie atinse prin soluționarea definitivă a 
problemei evreiești, la care tinde, de asemenea, Frontul Nou. 
   Revendicarea activă și ofensivă a acestei Soluții Finale și explicarea conținutului 
ei vor respinge cel mai probabil și în mod eficient afirmația sionistă conform 
căreia Soluția Finală înseamnă exterminarea fizică a poporului evreu - 
Holocaustul. Acest lucru va avea o contribuție importantă la ruperea lanțurilor 
servituții sioniste, șantajului moral și exploatării financiare și la restabilirea 
libertății națiunii germane. 
  
  
  

48 - IMPERIALISM 
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   Imperialismul este lupta unei comunități de putere politică, economică și/sau 
culturală pentru dominația asupra altor comunități, mai noi ca specie. Există, 
așadar, atât un imperialism politic de putere (de exemplu, cel al SUA și al Uniunii 
Sovietice), cât și unul economic (dominația țărilor industrializate asupra lumii a 
treia) și unul cultural (mai ales cel al americanismului), care însă nu pot fi 
întotdeauna separate net, ci adesea reprezintă doar manifestări diferite ale aceluiași 
imperialism. Toate ideologiile bazate pe dogmatismul egalității umane (de 
exemplu, liberalismul, marxismul, iudeo-creștinismul) servesc, de asemenea, 
adesea, intereselor imperialiste. Forma cea mai extremă a imperialismului este 
lupta pentru dominația mondială, așa cum este caracterizată astăzi mai ales de 
sionism și francmasonerie. 
   În schimb, național-socialismul, pe baza gândirii sale biologice, se consideră un 
susținător al diversității raselor și popoarelor (a se vedea și Diferențiere) și de aici 
derivă dorința și lupta sa pentru dreptul la autodeterminare și libertate. Național-
socialismului îi opune imperialismului ideea de Reich (vezi Reich), care produce 
ordine organice pe scară largă, împărțite în funcție de rase și popoare, și care 
asigură libertatea, conservarea speciilor și dezvoltarea speciilor diferitelor 
comunități naționale. 
   Pe aceste baze, național-socialismul noii generații luptă pentru o Nouă Ordine 
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sub semnul comunității de popoare ariene (a se vedea arieni). În ceea ce privește 
Germania și Europa, Noul Front luptă pentru cel de-al patrulea Reich. Acest 
imperiu trebuie să includă federații ale popoarelor germanice, romanice și slave și 
să încheie o alianță fermă cu lumea islamică din Africa de Nord, Asia Mică și 
Orientul Apropiat, care trebuie să fie socotită ca făcând parte din marele spațiu 
vital european (a se vedea, de asemenea, turci, parși și indo-europenism oriental). 
În sfera de putere a Noii Ordini, orice imperialism va fi depășit și libertatea 
popoarelor va fi asigurată. 

 

49 - INDIVIDUALISM 
  
   Individualismul modern al lumii minusurilor de astăzi se întoarce la atitudinea 
față de viață a revoluției iluministe, care a vrut să elibereze omul european de 
ideile constrângătoare ale dogmatismului creștin medieval și să îl înțeleagă ca pe o 
personalitate autoresponsabilă, liberă și autonomă. Această concepție a eșuat, ca și 
întreaga ideologie a Iluminismului, din cauza ignoranței, a ignorării naturii 
biologice a omului și, prin urmare, a faptului că omul poate duce o viață valoroasă 
și plină de sens doar ca ființă comunitară, dar nu ca individ izolat. 
   Astfel, individualismul idealist original al Iluminismului a degenerat rapid în 
minciuna de viață a burgheziei și a devenit justificarea interesului propriu și a 
materialismului omului burghez; acel om burghez care a devenit tipul însuși al 
decadenței rasei ariene în prezent (vezi Arieni). Din punct de vedere politic, 
individualismul este întruchipat în ideologia liberalismului, din punct de vedere 
economic în forma economică a capitalismului. 
   Național-socialismul opune omul de masă egoist al individualismului burghez cu 
imaginea umană a clasei muncitoare, omul legat de comunitate, care înțelege 
libertatea nu ca pe o frunză de smochin pentru interesul propriu, ci ca pe un 
serviciu adus comunității și care, astfel, se maturizează în adevărata personalitate 
pe care etica național-socialistă a idealismului valorilor o urmărește ca scop. 
  

50 - INTERNAȚIONALISM 
  
   Orice internaționalism este rodul credinței dogmatice în egalitatea tuturor 
oamenilor, care a fost demult infirmată de științele naturale (vezi și dogmatism). 
Din această credință greșită în egalitatea oamenilor rezultă internaționalismul, care 
dorește în mod consecvent să supună toți oamenii din punct de vedere ideologic, 
politic, cultural, social și/sau religios, unui singur sistem - internațional. Acest 
internaționalism există în forme multiple, de asemenea reciproc contradictorii și 
concurente, și stă la baza majorității curentelor politice sau religioase 
semnificative din prezent. Capitalismul liberal, marxismul, creștinismul, islamul și 
francmasoneria, printre altele, au o orientare internaționalistă. 
   Internaționalismul își găsește expresia cea mai clară și consecința logică mai 
întâi în imperialism și, în cele din urmă, în obiectivul dominației mondiale. Dar 
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cum în realitate oamenii nu sunt egali, ci inegali și biologic împărțiți în rase, 
popoare și cele două sexe, dominația mondială nu este posibilă decât ca tiranie 
brutală sau ca civilizație mondială egalitaristă și materialistă decadentă și 
materialistă (vezi și Materialism, Decadență și Americanism). 
   Sionismul se aliază cu internaționalismul în scopul dominației mondiale. Cu 
toate acestea, sionismul în sine nu este o ideologie internaționalistă, ci mișcarea 
naționalistă și rasistă extremă a iudaismului: 
  
Sionismul este puterea organizată a evreilor din lume cu scopul de a domina 
lumea! 
  
   Cu toate acestea, sionismul se străduiește în mod conștient și intensiv să aducă 
toate expresiile internaționalismului sub controlul său, pentru a face ca "o singură 
lume" sub supremația evreiască să pară dezirabilă pentru adepții săi rătăciți și 
înșelați. În schimb, național-socialismul apără libertatea și diversitatea raselor și 
popoarelor (vezi și diferențiere). 
   Deși național-socialismul este, de asemenea, o mișcare mondială și include toate 
popoarele ariene (a se vedea Arieni), nu este internaționalist, ci supranațional. 
Principiul său nu este egalitatea și egalitarismul, ci diversitatea vieții. Scopul său 
supranațional nu este dominația mondială, ci conservarea speciilor și dezvoltarea 
speciilor rasei ariene și a popoarelor sale. De asemenea, este orientat exclusiv pe 
criterii rasiale și nu recrutează adepți din alte rase decât cea albă. Astfel, național-
socialismul este un bastion împotriva oricărui internaționalism și pentru libertatea 
popoarelor, împotriva tiraniei sau a decadenței unei dominații mondiale și pentru o 
ordine mondială împărțită rasial în comunități de popoare bazate pe specii și 
natură (vezi și Noua Ordine). 
  

51 - ISLAM 
  
   Islamul este o religie dogmatică de revelație care își are originea în gândirea și 
sentimentele rasei semite. Astfel, ea rămâne la fel de străină arianului ca și 
iudaismul, creștinismul influențat de evrei, marxismul, liberalismul și toate 
celelalte ideologii dogmatice (vezi și Dogmatism). În măsura în care contribuie la 
înstrăinarea spațiului de viață al rasei ariene, ea trebuie deci respinsă. 
   Cu toate acestea, mai semnificativ este faptul că islamul este religia și modul de 
viață predominant printre arabi, care, în virtutea învățăturilor sale, este complet 
imun la influențele capitalismului liberal sau ale marxismului, permițând astfel 
națiunii arabe să reziste necondiționat imperialismului superputerilor, Statele 
Unite și Uniunea Sovietică. La aceasta se adaugă respingerea arabă a sionismului, 
care a devenit un "război sfânt" prin puterea și mesajul islamului. În cele din urmă, 
islamul este strict împotriva oricărei aserviri față de interese și este, de asemenea, 
un aliat ideal al național-socialismului și un puternic bastion împotriva 
capitalismului. 
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   Din toate aceste motive, comunitatea de gândire a Noului Front vede în islam un 
factor foarte pozitiv de politică externă și, în cadrul Noului Ordin și al celui de-al 
patrulea Reich, caută o alianță cu el în lupta împotriva lumii minusurilor care 
conduce. 
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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". 
  

   
30. 

  
   A fost văzut pe autostrada din California: Un autocolant pe care scria: "Dacă 
știam că vei avea atâtea probleme, nu te-am fi lăsat să culegi bumbac!" 
  

  
31. 

  
   Întotdeauna merită să ai cu tine un buzunar plin de autocolante cu zvastici, ori-
unde te-ai duce. Un exemplu concret a fost o călătorie recentă prin Hot Springs, 
Arkansas. În timp ce conduceam pe Bath House Row într-o dimineață devreme, 
atenția mi-a fost atrasă de un Cadillac nou parcat cu farurile lăsate aprinse în fața 
unui magazin evreiesc. M-am oprit în spatele mașinii și eram pe punctul de a pleca 
în căutarea proprietarului înainte ca bateria să se golească complet, când am obser-
vat că pe bara de protecție din spate se afla propriul autocolant, pe care scria: 
"Albii împotriva apartheidului". 
   Intențiile mele de bun samaritean nu mai erau adecvate, am scos câteva au-
tocolante "Atenție la negri!" și le-am lipit pe bara de protecție ofensatoare, as-
cunzând complet sentimentul antialb. În timp ce plecam cu mașina, am avut o sat-
isfacție dublă când mi-am dat seama că acel trădător de rasă se va întoarce și va 
găsi bateria descărcată și autocolantul murdar de pe bara de protecție îmbunătățit 
cu svastici! Între timp, oamenii care treceau pe trotuar se uitau bine la automobilul 
proaspăt decorat. 
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