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Enciclopedia - Michael Kühnen 
  

1 - NOBILITATE 
  

   Toate orânduirile și culturile tradiționale originale (vezi tradiție) se bazează pe legea vitală a 
eredității și pe principiul de bază ierarhic și, prin urmare, în ultimă instanță "aristocratic" al 
vieții. Forma de guvernare a monarhiei și, în general, guvernarea celui mai bun din punct de 
vedere biologic - nobilimea corespunde acestui lucru! 
   Decadența europeană a distrus însă toate fundamentele ordinii tradiționale și a creat lumea 
minus de astăzi, în care nu mai predomină conservarea și dezvoltarea speciilor prin dominația 
unei adevărate nobilimi de sânge, de popor și de rasă, ci o selecție minus ostilă vieții. 
   Vechea nobilime a Europei și, prin urmare, a rasei ariene (a se vedea arieni) în ansamblul ei, s-
a dezintegrat și ea în mod predominant și a căzut în decădere, așa cum s-a dovedit în Germania, 
mai ales prin proporția mare de trădare națională și de înaltă trădare în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Prin urmare, având în vedere lumea minus dominantă, național-socialismul nu 
poate construi pe ruinele vechiului, ci trebuie să pună noi temelii: Lupta Partidului Național-
Socialist (a se vedea Partidul Național-Socialist al Muncitorilor Germani) produce o nouă elită 
militantă, conștientă de popor și de rasă și îi 
asigură dominația prin principiul Führerului, 
mai întâi în partid, iar după revoluție și în stat. 
Formarea conștientă și constantă a elitei din 
timpul luptei și construirea unui stat popular 
național-socialist creează astfel condițiile 
pentru o nouă și adevărată nobilime în Noua 
Ordine. 

 

2 - PENSII 
  
   Național-socialismul se bazează pe 
fundamentul etic al muncii (vezi Etica și 
muncitorismul) și realizează astfel zicala 
populară: Cine nu muncește, nu mănâncă! 
Astfel, statul popular național-socialist al 
viitorului (vezi Statul) creează dreptatea pe 
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baza egalității drepturilor și îndatoririlor. 
   Dar dreptatea include și o pensie de bătrânețe care să corespundă muncii de o viață a 
tovarășului poporului. De aceea, programul de partid al Partidului Național-Socialist al 
Muncitorilor Germani solicită, la punctul 15, o extindere generoasă a pensiilor pentru limită de 
vârstă. În acest fel, partidul își exprimă respectul extraordinar pentru realizările de-o viață ale 
oamenilor care și-au îndeplinit cu fidelitate și încredere obligațiile de muncă pe parcursul 
întregii lor vieți de adult. Aceștia nu sunt - ca în capitalism - împinși la marginea societății ca 
niște mâncători neproductivi, ci în Statul Popular Național-Socialist se bucură de o pensie 
caracterizată de respectul comunității pentru munca lor de o viață și care poate fi amenajată fără 
griji financiare. Sistemul de pensii de astăzi este bolnav în fază terminală și nedrept. Trebuie să 
fie complet reorganizat:  
   O pensie de bătrânețe echitabilă și generoasă trebuie să pornească de la principiul că tovarășul 
poporului, cu performanțele sale de viață, își stabilește și cuantumul pensiei de bătrânețe. - Cu 
cât a muncit mai bine la locul său și conform capacităților sale, cu atât venitul său a fost mai 
mare. Acest venit trebuie să i se plătească după ce se retrage din viața activă în deplină măsură 
ca pensie în continuare! Orice altceva ar fi nedrept, pentru că el ar putea înțelege o reducere a 
venitului său doar ca pe o pedeapsă pentru soarta biologică a îmbătrânirii, ceea ce își bate joc de 
orice simț al dreptății. 
   Pentru femeile singure la bătrânețe, se introduce o pensie populară generoasă ca pensie 
standard, al cărei cuantum crește cu fiecare copil pe care femeia l-a născut și l-a crescut în cursul 
vieții sale. Aceste prime pentru copii vor fi plătite, de asemenea, fiecărei femei care încă 
locuiește cu soțul ei la bătrânețe și care, prin urmare, nu are dreptul la pensia populară, dar care 
va primi totuși o recunoaștere pentru realizările sale de mamă de-a lungul vieții (a se vedea și 
Maternitate).  
   Pensiile sunt plătite direct de la bugetul de stat. Volksstaat-ul național-socialist garantează 
astfel securitatea și valoarea plăților. Fondurile necesare sunt colectate prin intermediul unei 
taxe pe pensii. - Deducerile obișnuite din salarii pentru asigurarea pensiilor sunt eliminate. Noul 
sistem de pensii impune sarcini considerabile pentru Volksgemeinschaft, mai ales atât timp cât 
vor continua efectele secundare ale scăderii actuale a natalității. Totuși, aceste sarcini reprezintă 
o datorie de onoare pentru comunitatea națională și vor fi evaluate în consecință. 

 

3 - AMERICANISM 
  
   Americanismul este cea mai extremă manifestare a atitudinii burghezo-materialiste față de 
viață (vezi burghezia și materialismul) și, prin urmare, principala forță a decadenței actuale. 
Totuși, nu este vorba de un proces natural de decădere a popoarelor de odinioară, ci de o 
dezvoltare intenționată și controlată, cu scopul distrugerii popoarelor de odinioară și pentru 
crearea unui om uniformizat la nivel mondial, ușor de dirijat și manipulat, într-o civilizație 
mondială materialistă. 
   Purtătorii de putere ai americanismului și ai civilizației mondiale planificate sunt SUA, după 
al căror model trebuie să se formeze. Americanismul este, astfel, arma spirituală a capitalismului 
liberal și permite un colonialism cultural al principalei sale puteri - SUA - care formează terenul 
de creștere a imperialismului american. Americanismul vrea, în cele din urmă, să transforme toți 
oamenii în consumatori de masă plictisitori, fără interese superioare și fără nici un atașament 
față de oameni, rasă, cultură și tradiție; este astfel și una dintre numeroasele manifestări ale 
internaționalismului, care culminează cu ideea de "o singură lume", care nu poate fi realizată 
decât prin dominația mondială. 
   Născută inițial din dorința de profit a capitaliștilor americani care visau la o lume de 
consumatori de masă manipulați, această manifestare specific americană a materialismului a 
devenit, de asemenea, din ce în ce mai mult un instrument al obiectivelor finale ale sionismului 
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în lupta sa pentru dominația mondială.  
   În timp ce alte manifestări ale internaționalismului folosesc în primul rând mijloace coercitive, 
americanismul caută consimțământul și acordul poporului, a cărui voință o corupe prin apelul la 
cele mai josnice instincte - posesivitate, egoism, invidie etc. - corupe. Americanismul este astfel 
dușmanul cel mai periculos al popoarelor, deoarece le distruge nu numai libertatea, ci și, în 
primul rând, sufletul și voința lor. Echivalentul său în sfera politică este democrația de tip 
occidental, în care se poate dezvolta cel mai eficient și mai netulburat, își poate desfășura și 
finaliza opera de distrugere. Decadența accelerată la viteză amețitoare de către americanism nu 
este, prin urmare, un destin, ci produsă în mod artificial. Prin urmare, aici se instalează voința 
naturală a popoarelor de a supraviețui și luptă împotriva americanismului printr-o revoluție 
culturală völkische. 
   Purtătorul revoluției culturale germane este Frontul Nou, a cărui luptă împotriva 
americanismului constituie o parte esențială a tacticii sale politice. Întrucât în RFG, începând cu 
1945/56, americanismul a avansat cel mai mult în afara SUA și a avut cel mai devastator efect, 
revoluția culturală împotriva acestui americanism este și aici cea mai importantă și mai urgentă, 
dacă se dorește ca poporul german să supraviețuiască! 

 

4 - ANTISEMITISM 
  

   Rasa semitică - numită și rasa Orientului Apropiat - este o rasă mixtă deosebită, a cărei 
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principală zonă de colonizare este Africa de Nord și Asia Apropiată și care se împinge în această 
zonă ca un tampon, dar și ca un mediator între cele trei mari rase (alb, negru, galben). Rasa 
semitică are caracteristici de rasă fizice și psihice clare, stabile din punct de vedere biologic, 
trebuie privită, prin urmare, în opoziție cu celelalte rase, ca fiind neînrudite ca specie.  
   Tipul de rasă semitică corespunde, prin urmare, și unei viziuni a lumii, atitudini de viață și 
religiozitate proprii rasei. În măsura în care acestea servesc la conservarea și perfecționarea 
propriei rase, cum este, de exemplu, islamul pentru arabii semiți, nu rezultă nicio problemă 
pentru oamenii de altă natură. 
În cursul istoriei culturale europene, însă, influențele spirituale emanate de iudaismul semitic au 
devenit din ce în ce mai puternice și trebuie numite dezastruoase. Printre acestea se numără în 
primul rând dogmatismul, fanatismul, ideologia egalității și individualismul, toate acestea fiind 
străine spiritului și sufletului arian (vezi Arian) și favorizând decăderea acestuia. Aceste 
influențe se concretizează în curente spirituale sau politice precum creștinismul, marxismul, 
capitalismul liberal, psihanaliza și altele asemenea, pentru a sfârși în cele din urmă, complet 
golite de orice conținut spiritual, în materialism. 
   Împotriva acestor influențe și curenți se îndreaptă lupta intelectuală de apărare a 
antisemitismului, care în Germania își găsește expresia politică în punctul 24 din programul de 
partid al Partidului Național-Socialist al Muncitorilor Germani, în care lupta împotriva 
"spiritului materialist evreiesc din interiorul și din afara noastră" este descrisă ca o condiție 
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prealabilă pentru refacerea comunității naționale. Astfel, antisemitismul este o componentă 
esențială a național-socialismului - a național-socialismului atât ca viziune asupra lumii, cât și ca 
mod de viață.  
   Aceste influențe și curente de gândire și sentimente semite nu sunt însă doar rezultate 
accidentale ale întâlnirii unor rase diferite, ci și arme politice ale iudaismului în lupta sa pentru 
dominația mondială. Purtătorul acestei lupte politice a iudaismului în prezent este sionismul ca 
putere organizată a evreilor din lume și, prin urmare, ca mișcare națională evreiască. 
   Împotriva acestei situații, Partidul Național-Socialist își organizează lupta politică defensivă. 
Deoarece în această luptă lumea islamică și arabii semiți nu reprezintă o amenințare 
suplimentară, ci un partener de alianță dezirabil, este recomandabil să se folosească termenul de 
antiiudaism pentru lupta defensivă intelectuală și de antisionism pentru lupta defensivă politică 
și să se lase termenul istoric de "antisemitism" să se retragă în fundal. 
   Scopul național-socialismului în această luptă este eliminarea pericolului spiritual și politic 
care provine de la evrei printr-o soluție finală a problemei evreiești, care, contrar propagandei 
atroce obișnuite, nu înseamnă exterminarea sau persecutarea poporului evreu, ci doar să facă 
posibilă și să restabilească libertatea popoarelor ariene, în conformitate cu propriul lor mod de 
gândire, de simțire și de viață. 
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Experiențele mele în 
Național-Socialismul subteran 

în Germania, în anii 1970 
  

de Gerhard Lauck 
    

Continuare din numărul anterior 
  
   Unii tovarăși nu au încredere în nimeni decât DUPĂ ce s-au îmbătat împreună.   
   Alți tovarăși nu au încredere în nimeni care bea prea mult.   
   La început, trebuie să iau în considerare acest lucru la prima întâlnire cu un tovarăș.   
   Ulterior, acest lucru devine inutil. 
   În orice caz, mă bucur de o mulțime de bere și de vinuri germane bune! 
  
    

Partea a V-a: 
Experiențele altor tovarăși 

  
   Poliția militară interoghează un tovarăș cunoscut ca fiind naționalist.  Aceștia îl informează că 
un afiș al NSDAP/AO a apărut pe peretele unei cazărmi militare.  Acesta le spune sincer că nu 
are nicio idee cine l-a pus acolo.  Săptămâna următoare, el pune un autocolant cu svastica 
NSDAP/AO în același loc.  Tovarășul necunoscut va ști că mai există un național-socialist în 
bază. 
   Nu este neobișnuit ca tovarășii să vadă abțibilduri cu svastici pe care nu le-au lipit acolo.  Ei 
știu: Nu suntem singuri! 
  
   Unul dintre angajații civili ai Bundeswehr-ului are pe birou o fotografie cu Groβadmiral Karl 
Dönitz. Nici o problemă! 
  
   Un național-socialist se căsătorește cu o comunistă.  În 1933, o scoate din închisoare.  În 1945, 
ea îl scoate pe el din închisoare.  Un aranjament practic!   
  
   Un național-socialist plasează un steag cu svastică imens în vârful unui coș de fum industrial 
înalt.  La coborâre, el îndepărtează mai multe inele de treaptă.  În dimineața următoare, acest 
steag este vizibil în tot orașul.  Pompierii au nevoie de câteva ore pentru a-l îndepărta. 
  
   Șoferul meu arată spre dealul cu iarbă de lângă autostradă.  "Cu ani în urmă, niște tovarăși au 
ars acolo o svastică de cincizeci de metri în iarbă.  Era vizibilă de la kilometri întregi". 
  
  Un tovarăș spune că a participat la o petrecere de ziua lui Hitler (Führersgeburtstagtsfeier).  Tot 
satul a fost acolo.  Inclusiv primarul.      
  
   Un tovarăș este invitat să se înscrie la școala de oratori a unui partid naționalist.   Dar el nu 
poate spune "național-democrat".  El poate spune doar "național-socialist". 
  
   Un alt tovarăș devine purtător de cuvânt public al unui partid politic naționalist.  El poartă 
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întotdeauna o insignă cu svastica pe partea INTERIOARĂ a reverului hainei.  În timpul unui 
interviu televizat, reverul este întors.   Svastica este vizibilă.   La televiziune. 
  
   Un membru al parlamentului german (Bundestag) a băut prea mult.  El merge pe stradă.  
Cântă un cântec național-socialist.  Și este arestat. 
  
   Un tovarăș pune autocolante cu zvastica NSDAP/AO pe stadionul din Nürnberg.  El vede trei 
polițiști apropiindu-se.  E prea târziu să fugă.  Stă cu spatele la perete.  Speră să ascundă au-
tocolantele.  Polițiștii îi cer să se dea la o parte.  Și el o face.  Și se așteaptă să fie arestat imediat.    
   Cei trei polițiști stau în gardă.  Pocnesc din tocuri.  Fac salutul lui Hitler.   Se întorc.  Și 
pleacă.  
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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". 
   

6. 
  
   Cea mai nordică provincie din vestul Germaniei este Schleswig-Holstein, ai cărei locuitori 
sunt cunoscuți pentru înclinațiile lor naționaliste și național-socialiste. O mulțime de vikingi s-
au stabilit acolo. Și mulți dintre invadatorii sași/germani din Anglia au venit de acolo. 
   Sunt o rasă dură. 
   Un prieten de-al meu, Uwe, a fost implicat într-o încăierare cu comuniștii. Un roșu l-a lovit în 
cap cu o sticlă (din spate).  Uwe s-a întors încet. Și-a scuturat capul astfel încât fragmentele de 
sticlă au zburat din părul său scurt. Apoi l-a apucat pe roșu și l-a lăsat inconștient cu o singură 
lovitură. 
   Terminând această sarcină minoră, a reluat lupta cu ceilalți roșii. 
   Nu poți ține un om bun la pământ. 
  

  
7. 

  
   Tovarășul meu Bob și cu mine ne plângeam de mult timp că FBI-ul nu trimisese niciodată o 
femeie frumoasă să ne seducă pentru informații. Am fi cooperat cu plăcere (cel puțin pentru pri-
ma jumătate). 
   Într-o zi, dorința noastră a devenit în sfârșit realitate... aproape. 
   O tânără și atrăgătoare femeie blondă, agent FBI, a venit la ușă. Din păcate, nu eram acasă! 
   În schimb, prietena mea a răspuns la ușă. Ca o coincidență, purta o bluză kaki cu epoleți și 
pantaloni scurți kaki. Ținuta ei semăna cu o uniformă a femeilor auxiliare din NS! Doar ban-
derola cu svastică lipsea. 
   Din acea zi am insistat că FBI-ul avea acum dovada că ea era adevăratul creier al mișcării na-
ziste locale, nu eu. 
   În plus... toată lumea știe că femela este cea mai mortală dintre specii.  
  

  
 8. 

  
   La telefon a răspuns ofițerul de serviciu de la sediul partidului. Negrul de la celălalt capăt al 
firului formase în mod evident un număr greșit. Credea că îl avea pe șeful său la telefon și își 
cerea scuze că a întârziat la serviciu... din nou. 
   După ce a terminat, ofițerul de serviciu a spus: "NU veniți la serviciu. Ești concediat!" Apoi a 
trântit telefonul. 
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