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De ce sunt un "nazist" 
  

Autorul acestui articol a fost recrutat de NSDAP/AO la începutul 
anului 2014 și a devenit imediat un colaborator extrem de valoros. 
Acest tovarăș național-socialist a jucat un rol-cheie în proiectul 
nostru video din primăvara anului 2014, care, la rândul său, a 
permis extinderea NS NEWS BULLETIN în primăvara următoare. 
   
  
   Nimeni nu este mai surprins decât 
mine să mă aflu un convertit târziu la o 
ideologie care a fost atât de denigrată 
încât a fost înțeleasă în mod popular ca 
fiind cea mai malefică crimă de gândire 
posibilă și creația celui mai malefic om 
care a pășit pe pământ, național-
socialismul și Adolf Hitler. 
   Am fost, de-a lungul întregii mele 
vieți, un adorator devotat al adevărului, 
oriunde ar fi el și sub orice formă ar lua.  
Acest lucru m-a condus pe niște căi in-
teresante în viață.  Uneori, aceste căi au 
fost denigrate de membri ai familiei 
care nu au fost atât de cinstiți în relațiile 
lor și, cu siguranță, au făcut din ce în ce 
mai dificilă munca într-o lume din ce în 
ce mai coruptă și lipsită de suflet.  Am 
ajuns în cele din urmă la un punct în 
viață în care am ajuns la o vârstă și o 

#186                                                                                                                              9 / 2022 (133) 

 



2 

stare fizică în care munca este imposibilă, dar adevărul strălucitor, în toată 
splendoarea lui, încă mai rămâne în mine și în acțiunile pe care aleg să le 
întreprind.  Am găsit în el un tovarăș demn și credincios în viață. 
   Un lucru pe care l-am aflat despre adevăr este că, deși trăiește într-o inimă, nu 
moare.  Nu are nevoie de suporturi speciale și nici de un complex de minciuni și 
subterfugii pentru a nu numai că există, ci și pentru a prospera și a se dezvolta.  
De fapt, niciun sistem de justiție și de legi nu poate fi considerat viabil fără el.  În 
esență, are caracteristicile focului și ale aerului, ale pământului și ale apei.  
Seamănă foarte mult cu o forță a naturii, dar locuiește în inima omului.  În 
schimb, orice dușman al adevărului este în cele din urmă condamnat, doar 
cantitatea pură de energie necesară pentru a-l ascunde este nesustenabilă pe 
termen lung.  Servitoarea adevărului este "consecințele neintenționate", cunoscute 
și sub numele de "homeostazie", o altă forță a naturii.  În viziunea mai largă a 
lucrurilor, adevărul și realitatea - așa cum este - trebuie să prevaleze. 
   Temeiul național-socialismului îl constituie legile imuabile ale naturii și, prin 
urmare, adevărul are o valoare inestimabilă, deoarece nu poate fi definit decât de 
aceste legi.  Înțelegerea noastră a adevărului se schimbă doar dacă ne-am înșelat 
în privința legilor naturii.  Omul sau femeia înțeleaptă își revizuiește astfel 
înțelegerea adevărului pentru a se conforma cu observațiile sale asupra naturii.  
Atunci când aceste înțelegeri sunt corecte și se aliniază cu aceste forțe, le numim 
adevăruri inalienabile.  Când greșim, avem datoria de a ne revizui în consecință 
sau de a suferi consecințele destinate celor care neagă natura și viața. 
   Eu, ca și majoritatea oamenilor din ziua de azi, am fost educat de sistemul 
public de învățământ controlat de marxiști.  Această religie fanatică anti-viață și 
anti-natură și, prin definiție, anti-adevăr și falsă, este un demon creat de om, care 
are nevoie de cantități enorme de energie sub formă de sprijin uman, pentru a 
exista.  Pentru a merge împotriva însuși curenților vieții și a naturii, este nevoie de 
cantități enorme de negare, frică și minciună umană.  Un astfel de sistem trebuie 
în mod necesar să funcționeze ineficient și să aibă consecințe proiectate de om, 
care sunt temute mai mult decât moartea însăși.  Doar mediocritatea poate 
rămâne.  Orice sistem de merit adevărat este, în spirit, împotriva acestui monstru.  
M-am găsit la rădăcină complet incompatibil cu astfel de minciuni și subterfugii. 
   Mitul conform căruia majoritatea sprijină acest mastodont anti-adevăr, anti-
merit, anti-viață îi menține pe mulți oameni într-o complicitate tăcută.  Cei mai 
buni atleți și școlari ai rasei noastre știu că ceva este teribil de greșit, deoarece 
sunt în poziția de a vedea cel mai clar acest lucru.  Astăzi, cei mai buni sunt 
pedepsiți.  Mâine, ei pot fi scoși afară și împușcați.  A pune la îndoială această 
ordine a lucrurilor impusă de oameni este de neiertat, dar, totuși, inevitabilă 
pentru cele mai bune minți.  Nu este greu de observat că lumea a fost cumva 
întoarsă cu susul în jos.  Răul a devenit corect.  Viitoarea distopie a venit peste 
noi. 
   Când o minte care pune întrebări ca a mea se confruntă cu ceea ce i s-a spus că 
este răul pur în național-socialism și se uită cu adevărat la el - de exemplu, când 
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citește Mein Kampf și nu găsește delirul unui nebun, ci observațiile cumpătate ale 
unei minți politice strălucite, nu poate decât să se întrebe ce alte minciuni au fost 
spuse.  Privind mai adânc în imaginile de la jurnalele de știri ale vremii, 
descoperă o societate național-socialistă curată și ordonată, fericită și rodnică.  
Cel mai mare dintre oamenii răi care au pășit pe pământ nu se ascunde în spatele 
unor scuturi antiglonț, ci se plimbă liber printre oameni care sunt radianți de 
fericiți și sănătoși.  Încrederea sa este palpabilă.  Acest lucru contrastează puternic 
cu mizeria epocii noastre actuale și cu politicienii care mint și se ascund în spatele 
scuturilor și fac doar apariții controlate în medii scenarizate. 
Și când te gândești că asta au bombardat aliații?  Serios?!  Este uimitor și res-
pingător. 
   O privire serioasă asupra chestiunii evreiești dezvăluie o cabală extraterestră ca-
re, ca minoritate minusculă, controlează cu adevărat mass-media și finanțele, pre-
cum și toate celelalte pârghii de putere, controlând chiar și punctele de vedere ale 
opoziției!  Nu putem decât să ajungem la concluzia că Hitler a fost vinovat doar 
de faptul că s-a deconectat de la aceste puteri de sclavie a intereselor și că, drept 
rezultat, s-a bucurat de câțiva ani dulci de libertate și prosperitate generalizată.  
Doar un război mondial condus de evrei a fost capabil să distrugă puterea unui 
popor liber și apoi să îl propage ca fiind "rău" pentru totdeauna după aceea.  Sco-
pul final, cu siguranță, este de a face ca rezistența de orice fel să fie ilegală, ca an-
tisemitism, și pedepsită cu moartea, așa cum a fost ultima dată când au deținut pu-
terea totală, în timpul Terorii Roșii conduse de evrei.  O cercetare mai amănunțită 
a problemei dezvăluie un complex de minciuni și acuzații nefondate care sunt ui-
mitoare prin amploarea și profunzimea lor.  O persoană care gândește, în deplină 
stăpânire a capacităților sale, nu poate ajunge decât la concluzia rațională că o re-
zistență suplimentară este obligatorie dacă adevărul, libertatea și prosperitatea vor 
redeveni vreodată dreptul de naștere al poporului germanic.   
   Visul libertății, al prosperității și al unei vieți în armonie cu natura nu este un vis 
imposibil.  Este singurul vis care există.  Datoria noastră de astăzi este de a-i 
învăța pe tinerii noștri acest adevăr și de a le insufla cunoașterea faptului că 
adevărul și libertatea nu sunt doar posibile, ci merită să luptăm pentru ele în cel 
mai inteligent și eficient mod posibil și, da, în cele din urmă, merită să murim 
pentru ele.  Păstrarea în viață a sâmburilor de adevăr este cea mai subversivă și 
cea mai benefică pentru viață acțiune care poate fi întreprinsă.  Susțineți sistemele 
bazate pe merit ori de câte ori și oriunde puteți.  Susțineți știința pură, susțineți 
frumusețea și echilibrul, susțineți natura, susțineți adevărata justiție în locul 
răzbunării, susțineți libertatea de exprimare și susțineți adevărul.  Sprijiniți genul 
vostru rasial oricum și oricând este posibil.  În aceste acțiuni, mențineți viu un foc 
din care pot izvorî toate celelalte lucruri bune.  Menținerea vie a memoriei celui 
de-al Treilea Reich este cea mai bogată sursă de reconstrucție a ceea ce a fost 
pierdut care există.  Sprijiniți păstrarea Mein Kampf și a altor scrieri fundamentale 
ale național-socialiștilor.  Păstrați copii pe suport de hârtie în bibliotecile voastre 
și discutați despre acestea atunci când puteți.  În timp, este inevitabil ca ele să fie 
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preluate din nou de către oamenii cu minte ai rasei noastre.  Toate lucrurile revin 
la timpul lor. 
   Această credință în adevăr și libertate nu va muri niciodată până când ultimul 
dintre noi nu va dispărea de pe fața pământului.  Un astfel de pământ nu va putea 
fi locuit de nicio rasă, cu atât mai puțin de a noastră.  Dar, până când acest mo-
ment va veni, este de datoria noastră să continuăm să luptăm.  Lăsați lumina 
adevărului să vă lumineze calea.  Natura este o forță de neoprit.  Aliniați-vă cu ea 
și viitorul este al nostru. 
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De ce m-am alăturat organi-
zației 

NSDAP/AO 
  

Vicenç Espaillat 
  

   În jurul lunii septembrie 2014 mă simțeam foarte dezamăgit de starea de lucruri 
din SUA de astăzi.  Aceasta nu mai este țara în care eu și părinții mei am venit la 
alegere!  Am degenerat într-o plutocrație oligarhică.  Acum suntem cu toții vaci 
de impozit, sclavi ai dobânzilor și muncitori (printre toate celelalte probleme - 
imigrația ilegală fiind una dintre cele mai mari în zona în care locuiesc). 
   Mi-am amintit ce spusese tatăl meu despre "Hitler a avut câteva idei bune..." și 
m-am întrebat dacă există așa ceva în America.  Așa că, din capriciu, am căutat pe 
Google.  Exista o astfel de organizație!  Așa că i-am contactat și le-am trimis o 
scrisoare de prezentare.  Liderul ei a recunoscut că sunt "un scriitor bun" și m-a 
întrebat dacă aș fi dispus să scriu un articol pentru ei.  Am trimis articolul, apoi 
altul, apoi altul, apoi altul...  Am avut foarte puține contacte cu ei, în afară de o 
cerere ocazională pentru un alt articol. 
   Am fost puțin dezamăgit de puținele comunicări.  Dar, în cercetările mele pentru 
scrierea acestor articole, am dat peste unele informații, care s-au dovedit a proveni 
de pe un forum pe internet.  Așa că am cercetat mai mult și m-am înscris.  Foarte 
curând, un recrutor al NSDAP/AO m-a contactat și m-a întrebat dacă aș fi dispus 
să ajut.   
   Spre deosebire de celălalt grup, comunicările lor cu mine au fost frecvente, iar 
eu am simțit în sfârșit că am avut ocazia să fac "ceva" pentru o cauză mai mare.  
Tot ceea ce mă așteptam să fac era să contribui prin traducerea de documente.  Cu 
toate acestea, ei au recunoscut imediat că aveam "alte abilități" și nu au întârziat 
să le pună în aplicare. 
   În acest moment am făcut câteva cercetări pentru a afla cine era Gerhard Lauck.  
Am citit tot ce am putut găsi despre el.  Multe dintre acestea sunt scrise de 
"dușmani".  Dar eu știu să citesc printre rânduri și sunt capabil să țin cont de sursă 
în analiza mea.  De asemenea, mi-au furnizat câteva materiale autobiografice în 
pachetul de informații pe care mi l-au trimis și am ascultat câteva emisiuni radio-
fonice în care a fost intervievat.  În scurt timp am decis că Gerhard Lauck este un 
om pe care îl respect și pentru care aș fi fericit să lucrez. 
   În tot acest timp (și în ultimii câțiva ani) am lucrat pentru o organizație guverna-
mentală locală.  Care a fost titlul original al lui Hitler pentru Mein Kampf?  A fost 
Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, sau Patru 
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ani și jumătate (de luptă) împotriva minciunii, prostiei și lașității.  Aceasta a rezu-
mat perfect munca mea.  Minciună, prostie și lașitate.  (Pot să vă împărtășesc 
câteva articole din presă despre organizația în care lucrez.  Ziarele locale se 
distrează de minune cu noi.  Se referă la Consiliul nostru de administrație ca fiind: 
ei bine, voi lăsa asta deoparte!  Ca să dau un exemplu banal din viața mea de zi cu 
zi, în calitate de director IT, eu sunt cel căruia i se cere să instaleze un laptop și un 
proiector în sala de ședințe a Consiliului de administrație atunci când au nevoie.  
Nimeni altcineva nu pare să aibă inteligența sau capacitatea de a conecta un 
laptop la un proiector și de a-l porni.  Dar chiar și așa, când veneam să fac asta, 
mă îndrumau apoi... "conectează laptopul și conectează cablul Ethernet la portul 
Ethernet și cablul VGI la proiector..."  Mulțumesc, Dr. Știință, că mă tratați ca pe 
un copil de cinci ani)! 
   Felul în care    Gerhard Lauck m-a tratat este la polul opus!  "Iată un tip cu anu-
mite abilități, să vedem unde îl putem folosi cel mai bine".  Ce contrast revigor-
ant! 
   Deci, pe scurt, ceea ce m-a atras la NSDAP/AO este faptul că există o con-
ducere competentă, că cel care conduce nu este mai presus de a comunica cu 
"slugile" și că organizația face ceva util de peste patru decenii.  M-am interesat și 
de alte organizații, dar nu sunt prea entuziasmat să port uniforme și să mă implic 
în activismul de stradă.  Nu este nimic în neregulă cu aceste activități, pur și 
simplu nu au fost ceva care să mă atragă și nici nu existau prea multe oportunități 
de a face acest gen de lucruri în zona rurală în care locuiesc. 
   Până în prezent, nimic din NSDAP/AO nu m-a plictisit.  A fost o provocare, în 
sensul pozitiv al acestui cuvânt.  Mi-a făcut plăcere să fac toate lucrările care mi-
au fost încredințate.  În ceea ce privește ceea ce am găsit derutant, nu pot cita 
decât idiosincrasiile oricărui produs scos de furnizorul nostru de software.  Mi-a 
luat ceva timp (mai puțin de o lună) pentru a înțelege pe deplin fluxul de lucru, 
dar acum simt că sunt stăpân pe el.  Cu cât am aflat mai multe despre organizație, 
cu atât am ajuns să apreciez mai mult cât de bine este condusă. 
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Controlul dăunătorilor 
  

Prima animație din seria noastră video experimentală se referă la controlul 
dăunătorilor. Iată textul. 
  
   Controlul dăunătorilor este absolut necesar pentru sănătatea și fericirea oricărei 
societăți. 
   Există multe tipuri de dăunători. Insectele și rozătoarele sunt bine cunoscute.  
Dar ele nu sunt cele mai rele. 
   Cel mai periculos dăunător este Parazitul Apex. 
   Spre deosebire de alți dăunători, Apex Parasite nu ucide de dragul supraviețuirii 
sale.  Ucide pentru că are o ură instinctivă profundă împotriva sufletului uman.  
Împotriva naturii.  Împotriva lui Dumnezeu. 
   Mai presus de toate, acest Parazit de vârf urăște arienii. 
   Civilizația occidentală este bolnavă, pentru că a fost infestată cu acest dăunător. 
   Parazitul Apex își infectează victima cu toxine.  Unele dintre aceste toxine ne 
atacă organismul.  Ca niște arme biologice create de om.  Alte toxine ne atacă 
mințile.  Cum ar fi boala mintală creată de om cunoscută sub numele de 
corectitudine politică. 
   Aceasta nu este prima molimă provocată de om din istoria lumii.  Germania de 
la Weimar s-a confruntat cu o molimă similară în urmă cu o sută de ani. 
   Experții în combaterea dăunătorilor de la SS au găsit un tratament eficient.  
Identificarea și neutralizarea celui mai rău purtător de molimă: Parazitul Apex. 
   Controlul dăunătorilor nu este ușor!  Este nevoie de vigilență.  Și o bună igieni-
zare. 
   Cu toate acestea, dăunătorii vor exista întotdeauna. Nu există o așa-numită solu-
ție finală.  Controlul eficient al dăunătorilor este singura soluție. 
   Eroii necunoscuți ai SS merită recunoașterea muncii lor de pionierat.  Din nefe-
ricire, aceștia au fost constrânși de un umanitarism excesiv. 
   Nu vom mai face această greșeală din nou. 
   Data viitoare, Gata cu Mister Nice Guy! 
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