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Encyklopédia - Michael Kühnen 
  

1 - NOBILITA 
  

   Všetky pôvodné tradičné poriadky a kultúry (pozri tradícia) sú založené na životnom zákone 
dedičnosti a hierarchickom, a teda v konečnom dôsledku "aristokratickom" základnom princípe 
života. Tomu zodpovedá aj forma vlády monarchie a všeobecne vláda biologicky najlepších - 
šľachty! 
   Európska dekadencia však zničila všetky základy tradičného poriadku a vytvorila dnešný 
mínusový svet, v ktorom už neprevláda zachovanie a rozvoj druhov na základe vlády pravej 
krvi, ľudu a rasovej šľachty, ale životu nepriateľský mínusový výber. 
   Stará európska šľachta, a teda aj árijská rasa (pozri árijská) ako celok, sa tiež prevažne 
rozpadla a podľahla dekadencii, čo sa ukázalo predovšetkým v Nemecku vysokým podielom 
vlastizrady počas druhej svetovej vojny. Vzhľadom na prevládajúci mínusový svet preto 
národný socializmus nemôže stavať na troskách starého, ale musí položiť nové základy: Boj 
národnosocialistickej strany (pozri Národnosocialistická nemecká robotnícka strana) vytvára 
novú bojovnú, ľudovo a rasovo uvedomelú elitu a zabezpečuje jej vládu prostredníctvom 
führerovho princípu najprv v strane a po 
revolúcii aj v štáte. Uvedomelé a neustále 
formovanie elity v čase boja a budovania 
národnosocialistického ľudového štátu tak 
vytvára podmienky pre novú a skutočnú 
šľachtu v Novom poriadku. 

 

2 - DÔCHODY 
  
   Národný socializmus je založený na etickom 
základe práce (pozri Etika a robotníctvo) a 
realizuje tak populárne príslovie: Kto 
nepracuje, nebude jesť! Národnosocialistický 
ľudový štát budúcnosti (pozri Štát) teda 
vytvára spravodlivosť na základe rovnosti práv 
a povinností. 
   K spravodlivosti však patrí aj starobný 
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dôchodok, ktorý zodpovedá celoživotnej práci ľudového súdruha. Preto stranícky program 
Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany v bode 15 požaduje veľkorysé rozšírenie 
starobných dôchodkov. Týmto spôsobom strana vyjadruje svoju mimoriadnu úctu k 
celoživotným zásluhám ľudí, ktorí si počas svojho dospelého života verne a spoľahlivo plnili 
svoje pracovné povinnosti. Nie sú - ako v kapitalizme - vytláčaní na okraj spoločnosti ako 
neproduktívni vyžierači, ale v národnosocialistickom ľudovom štáte si užívajú dôchodok, ktorý 
sa vyznačuje úctou spoločnosti k ich celoživotnej práci a ktorý si môžu zariadiť bez finančných 
starostí. Dnešný dôchodkový systém je smrteľne chorý a nespravodlivý. Musí sa úplne 
zreorganizovať:  
   Spravodlivý a štedrý starobný dôchodok musí vychádzať zo zásady, že ľudový súdruh svojím 
životným výkonom určuje aj výšku svojho starobného dôchodku. - Čím lepšie pracoval na 
svojom mieste a podľa svojich schopností, tým vyšší bol jeho dôchodok. Tento príjem sa mu má 
vyplácať po odchode z pracovného života v plnom rozsahu ako dôchodok ďalej! Všetko ostatné 
by bolo nespravodlivé, pretože zníženie svojho príjmu by mohol chápať len ako trest za 
biologický údel starnutia, ktorý je výsmechom každého zmyslu pre spravodlivosť. 
   Pre osamelé ženy v starobe sa zavádza štedrý ľudový dôchodok ako štandardný dôchodok, 
ktorého výška sa zvyšuje s každým dieťaťom, ktoré žena počas svojho života porodila a 
vychovala. Tieto prídavky na deti sa budú vyplácať aj každej žene, ktorá v starobe ešte žije s 
manželom, a preto nemá nárok na ľudový dôchodok, ale napriek tomu sa jej má dostať uznania 
za celoživotné zásluhy ako matke (pozri aj Materstvo).  
   Dôchodky sa vyplácajú priamo zo štátneho rozpočtu. Národnosocialistický Volksstaat tak 
garantuje bezpečnosť a výšku platieb. Potrebné finančné prostriedky sa získavajú 
prostredníctvom dôchodkovej dane. - Obvyklé zrážky zo mzdy na dôchodkové poistenie sú 
zrušené. Nový dôchodkový systém predstavuje pre Volksgemeinschaft značné bremeno, najmä 
pokiaľ budú pretrvávať následky dnešnej klesajúcej pôrodnosti. Tieto záťaže sú však pre 
národné spoločenstvo čestnou povinnosťou a budú primerane ohodnotené. 

 

3 - AMERIKANIZMUS 
  
   Amerikanizmus je najextrémnejším prejavom buržoázno-materialistického prístupu k životu 
(pozri buržoázia a materializmus), a teda hlavnou silou dnešnej dekadencie. Nejde však o 
prirodzený proces úpadku starousadlíkov, ale o cieľavedomý a riadený vývoj s cieľom zničiť 
urastené národy a pre vytvorenie celosvetovo ľahko riaditeľného a manipulovateľného 
uniformného človeka v materialistickej svetovej civilizácii. 
   Nositeľmi moci amerikanizmu a plánovanej svetovej civilizácie sú USA, podľa ktorých vzoru 
sa má formovať. Amerikanizmus je teda duchovnou zbraňou liberálneho kapitalizmu a 
umožňuje kultúrny kolonializmus jeho hlavnej mocnosti - USA -, ktorý tvorí živnú pôdu 
amerického imperializmu. Amerikanizmus chce v konečnom dôsledku premeniť všetkých ľudí 
na tupých masových spotrebiteľov bez vyšších záujmov a bez akejkoľvek väzby na ľudí, rasy, 
kultúru a tradície; je teda aj jedným z viacerých prejavov internacionalizmu, ktorý vrcholí v 
myšlienke "jedného sveta", ktorú možno dosiahnuť len prostredníctvom svetovej nadvlády. 
   Tento špecificky americký prejav materializmu, ktorý sa pôvodne zrodil z motívu zisku 
amerických kapitalistov snívajúcich o svete manipulovaných masových spotrebiteľov, sa čoraz 
viac stával aj nástrojom konečných cieľov sionizmu v jeho boji za ovládnutie sveta.  
   Zatiaľ čo iné prejavy internacionalizmu využívajú predovšetkým donucovacie prostriedky, 
amerikanizmus sa usiluje o súhlas a tichý súhlas ľudí, ktorých vôľu korumpuje apelovaním na 
tie najnižšie pudy - vlastníctvo, egoizmus, závisť atď. - korumpuje. Amerikanizmus je teda 
najnebezpečnejším nepriateľom národov, pretože ničí nielen ich slobodu, ale predovšetkým ich 
dušu a vôľu. Jeho ekvivalentom v politickej oblasti je demokracia západného typu, v ktorej sa 
môže najúčinnejšie a nerušene rozvíjať, rozvíjať a dokončiť svoje dielo skazy. Dekadencia, 
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ktorú amerikanizmus urýchlil na závratnú rýchlosť, teda nie je osudová, ale umelo vyvolaná. Tu 
teda nastupuje prirodzená vôľa národov prežiť a bojuje proti amerikanizmu völkische kultúrnou 
revolúciou. 
   Nositeľom nemeckej kultúrnej revolúcie je Nový front, ktorého boj proti amerikanizmu tvorí 
podstatnú časť jeho politickej taktiky. Keďže v SRN amerikanizmus od rokov 1945/56 JdF 
postúpil najďalej mimo USA a mal najničivejšie účinky, kultúrna revolúcia proti tomuto 
amerikanizmu je aj tu najdôležitejšia a najnaliehavejšia, ak má nemecký národ prežiť! 

 

4 - ANTISEMITIZMUS 
  

   Semitská rasa - nazývaná aj blízkovýchodná rasa - je zvláštna zmiešaná rasa, ktorej hlavnou 
oblasťou osídlenia je severná Afrika a Blízka Ázia a ktorá sa do tejto oblasti tlačí ako nárazník a 
zároveň sprostredkovateľ medzi tromi veľkými rasami (biela, čierna, žltá). Semitská rasa má 
jasné, biologicky stabilné telesné a duševné rasové znaky, treba ju preto považovať oproti 
ostatným rasám za druhovo nepríbuznú.  
   Semitskému rasovému typu následne zodpovedá aj rasový svetonázor, životný postoj a 
religiozita. Pokiaľ tieto slúžia na zachovanie a zdokonalenie vlastného druhu, ako napríklad u 
semitských Arabov islam, nevyplýva z toho pre inak zmýšľajúcich ľudí žiadny problém. 
V priebehu európskych kultúrnych dejín však zo semitského judaizmu vychádzali duchovné 
vplyvy, ktoré boli čoraz silnejšie a treba ich označiť za katastrofálne. Patrí k nim predovšetkým 
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dogmatizmus, fanatizmus, ideológia rovnosti a individualizmu, ktoré sú cudzie árijskému duchu 
a duši (pozri Árijec) a podporujú jeho úpadok. Tieto vplyvy sa konkretizujú v duchovných alebo 
politických prúdoch, ako je kresťanstvo, marxizmus, liberálny kapitalizmus, psychoanalýza a 
podobne, aby napokon skončili, úplne vyprázdnené od akéhokoľvek duchovného obsahu, v 
materializme. 
   Práve proti týmto vplyvom a prúdom je namierený intelektuálny obranný boj antisemitizmu, 
ktorý v Nemecku našiel svoje politické vyjadrenie v bode 24 straníckeho programu 
Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany, v ktorom sa boj proti "židovskému 
materialistickému duchu v nás a mimo nás" označuje za nevyhnutný predpoklad obnovy 
národného spoločenstva. Antisemitizmus je teda podstatnou zložkou národného socializmu - 
národného socializmu ako svetonázoru aj ako spôsobu života.  
   Tieto vplyvy a prúdy semitského myslenia a cítenia však nie sú len náhodnými výsledkami 
stretnutia rôznych rás, ale aj politickými zbraňami judaizmu v jeho úsilí o ovládnutie sveta. 
Nositeľom tohto politického úsilia judaizmu v súčasnosti je sionizmus ako organizovaná sila 
svetového židovstva, a teda ako židovské národné hnutie. 
   Proti tomu organizuje národnosocialistická strana svoj politický obranný boj. Keďže v tomto 
boji islamský svet a semitskí Arabi nepredstavujú ďalšiu hrozbu, ale žiaduceho partnera pre 
spojenectvo, je vhodné používať pre intelektuálny obranný boj termín antijudaizmus a pre 
politický obranný boj termín antisionizmus a historický termín "antisemitizmus" nechať ustúpiť 
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do pozadia. 
   Cieľom národného socializmu v tomto boji je odstránenie duchovného a politického 
nebezpečenstva, ktoré vychádza zo židovstva, konečným riešením židovskej otázky, čo na 
rozdiel od bežnej propagandy zverstiev neznamená vyhladenie alebo prenasledovanie 
židovského národa, ale len umožnenie a obnovenie slobody árijských národov podľa ich 
vlastného spôsobu myslenia, cítenia a života. 
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Moje skúsenosti v 
Národnosocialistické podzemie 

v Nemecku v 70. rokoch 20. storočia 
  

Gerhard Lauck 
    

Pokračovanie z predchádzajúceho čísla 
  
   Niektorí súdruhovia nedôverujú nikomu, kým sa spolu neopijú.   
   Ostatní súdruhovia nedôverujú nikomu, kto veľa pije.   
   V začiatkoch som to musel brať do úvahy pri prvom stretnutí so súdruhom.   
   Neskôr sa to stane zbytočným. 
   V každom prípade si vychutnávam veľa dobrého nemeckého piva a vína! 
  
    

Časť V: 
Skúsenosti iných súdruhov 

  
   Vojenská polícia vypočúva súdruha, o ktorom je známe, že je nacionalista.  Informujú ho, že 
na stene vojenských kasární sa objavil plagát NSDAP/AO.  On im pravdivo povie, že netuší, kto 
ho tam dal.  Na druhý týždeň na to isté miesto nalepí nálepku s hákovým krížom NSDAP/AO.  
Neznámy súdruh sa dozvie, že na základni je ďalší národný socialista. 
   Nezriedka sa stáva, že súdruhovia vidia nálepky s hákovým krížom, ktoré tam nelepili.  Vedia 
to: Nie sme sami! 
  
   Jeden z civilných zamestnancov Bundeswehru má na stole fotografiu groβadmirála Karla Dö-
nitza. Žiadny problém! 
  
   Národný socialista si vezme komunistku.  V roku 1933 ju dostane z väzenia.  V roku 1945 ho 
ona dostane z väzenia.  Praktická dohoda!   
  
   Národný socialista vyvesí na vrchol vysokého priemyselného komína obrovskú vlajku s 
hákovým krížom.  Cestou dole odstráni niekoľko stupienkov.  Na druhý deň ráno je táto vlajka 
viditeľná v celom meste.  Hasičom trvá niekoľko hodín, kým ju odstránia. 
  
   Môj vodič ukazuje na trávnatý kopec vedľa diaľnice.  "Pred rokmi tam súdruhovia vypálili do 
trávy päťdesiatmetrový hákový kríž.  Bolo ju vidieť na kilometre ďaleko." 
  
  Súdruh hovorí, že sa zúčastnil na oslave Hitlerových narodenín (Führersgeburtstagfeier).  Bola 
tam celá dedina.  Vrátane starostu.      
  
   Súdruh je pozvaný do školy pre verejných rečníkov nacionalistickej strany.   Nemôže však 
povedať "národnodemokratický".  Môže povedať len "národný socialista". 
  
   Ďalší súdruh sa stáva verejným hovorcom nacionalistickej politickej strany.  Na vnútornej 
strane klopy kabáta nosí vždy odznak s hákovým krížom.  Počas televízneho rozhovoru sa klopa 
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otočí.   Hákový kríž je viditeľný.   V televízii. 
  
   Poslanec nemeckého parlamentu (Bundestagu) to prehnal s pitím.  Kráča po ulici.  Spieva si 
národnosocialistickú pieseň.  A zatknú ho. 
  
   Súdruh vylepuje na štadióne v Norimbergu nálepky s hákovým krížom NSDAP/AO.  Vidí, že 
sa k nemu blížia traja policajti.  Na útek je už neskoro.  Stojí chrbtom k stene.  Dúfa, že nálepky 
skryje.  Policajti ho požiadajú, aby ustúpil.  Urobí to.  A očakáva, že ho okamžite zatknú.    
   Traja policajti stoja v pozore.  Klapkajú im päty.  Zasalutujú Hitlerovi.   Otočia sa.  A odchá-
dzajú.  
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Zábava pod hákovým krížom 
  
Národnosocialistický aktivizmus má aj svetlejšie chvíle! Tu je úryvok z brožúrky Gerhar-
da Laucka "Zábava pod hákovým krížom". 
   

6. 
  
   Najsevernejšou provinciou západného Nemecka je Šlezvicko-Holštajnsko, ktorého obyvatelia 
sú známi svojimi nacionalistickými a národnosocialistickými sklonmi. Usadilo sa tu veľa Vi-
kingov. A mnohí saskí/nemeckí útočníci na Anglicko pochádzali práve odtiaľ. 
   Je to ťažké plemeno. 
   Môj priateľ Uwe sa dostal do bitky s komunistami. Jeden červený ho udrel fľašou po hlave 
(zozadu).  Uwe sa pomaly otočil. Potriasol hlavou, takže mu z krátkych vlasov vyleteli úlomky 
skla. Potom chytil červeného a jediným úderom ho omráčil. 
   Po dokončení tejto drobnej úlohy pokračoval v boji s ostatnými červenými. 
   Dobrého muža nemôžeš udržať na zemi. 
  

  
7. 

  
   S kamarátom Bobom sme dlho lamentovali, že FBI nikdy neposlala krásnu agentku, aby nás 
zviedla a získala informácie. S radosťou by sme spolupracovali (aspoň v prvej polovici). 
   Jedného dňa sa nám naše želanie konečne splnilo... takmer. 
   K dverám prišla atraktívna mladá blondínka, agentka FBI. Nanešťastie som nebol doma! 
   Namiesto toho mi otvorila priateľka. Zhodou okolností mala na sebe khaki blúzku s 
náramenníkmi a khaki šortky. Jej oblečenie vyzeralo ako uniforma ženskej pomocnej jednotky 
NS! Chýbala len páska s hákovým krížom. 
   Od toho dňa som trval na tom, že FBI má teraz dôkaz, že ona je skutočným strojcom miest-
neho nacistického hnutia, nie ja. 
   Okrem toho... každý vie, že samička je smrteľnejšia z tohto druhu.  
  

  
 8. 

  
   Telefón zdvihol službukonajúci dôstojník z ústredia strany. Černoch na druhej strane zrejme 
vytočil nesprávne číslo. Myslel si, že má na linke svojho šéfa, a ospravedlňoval sa, že mešká do 
práce... opäť. 
   Keď skončil, službukonajúci dôstojník povedal: "NEprichádzajte do práce. Máš VÝPOVEĎ!" 
Potom zaklapol telefón. 
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