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Prečo som "nacista" 
  

Autor tohto článku bol začiatkom roka 2014 prijatý do NSDAP/AO a oka-

mžite sa stal mimoriadne cenným spolupracovníkom. Tento národnosocialis-

tický súdruh zohral kľúčovú úlohu v našom videoprojekte na jar 2014, ktorý 

zasa umožnil rozšírenie NS NEWS BULLETIN na jar nasledujúceho roka. 

   

   Nikoho neprekvapí viac ako mňa, že som sa v neskorom veku stal konvertitom 

na ideológiu, ktorá bola tak očierňo-

vaná, že sa všeobecne chápe ako 

najhorší možný myšlienkový zločin a 

dieťa najhoršieho človeka, aký kedy 

chodil po zemi, národného socializmu a 

Adolfa Hitlera. 

   Celý život som bol oddaným ctiteľom 

pravdy, nech už je kdekoľvek a v ake-

jkoľvek podobe.  To ma v živote priv-

iedlo na niekoľko zaujímavých ciest.  

Niekedy tieto cesty odsúdili rodinní 

príslušníci, ktorí neboli takí čestní vo 

svojom konaní, a určite mi sťažovali 

prácu vo svete, ktorý je čoraz viac 

skorumpovaný a bezduchý.  Nakoniec 

som sa dostal do takého životného bodu, 

keď som vo veku a fyzickom stave, že 

pracovať sa nedá, ale žiarivá pravda v 

celej svojej kráse stále pretrváva vo mne 
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a v činoch, ktoré sa rozhodujem robiť.  Našiel som v nej dôstojného a verného 

spoločníka na ceste životom. 

   O pravde som zistil, že kým žije v jednom srdci, nezomiera.  Nepotrebuje žiadne 

špeciálne podpory a komplex lží a úskokov, aby nielen existovala, ale aj prekvitala 

a prosperovala.  V skutočnosti bez nej nemožno považovať za životaschopný ži-

adny systém spravodlivosti a zákonov.  V podstate má vlastnosti ohňa a vzduchu, 

zeme a vody.  Veľmi sa podobá sile prírody, ale prebýva v ľudskom srdci.  A 

naopak, každý nepriateľ pravdy je v konečnom dôsledku odsúdený na zánik, už 

len samotné množstvo energie potrebnej na jej utajenie je dlhodobo neudržateľné.  

Služobníčkou pravdy sú "nezamýšľané dôsledky", inak známe ako "homeostáza", 

ďalšia sila prírody.  V širšom pohľade na vec musí zvíťaziť pravda a realita - taká, 

aká je. 

   Základom národného socializmu sú nemenné zákony prírody, a preto má pravda 

neoceniteľnú hodnotu, pretože ju možno definovať len na základe týchto zákonov.  

Naše chápanie pravdy sa mení len vtedy, ak by sme sa v zákonoch prírody mýlili.  

Múdry muž alebo žena teda reviduje svoje chápanie pravdy tak, aby bolo v súlade 

s ich pozorovaním prírody.  Keď sú tieto chápania správne a sú v súlade s týmito 

silami, nazývame ich neodcudziteľnými pravdami.  Keď sa mýlime, sme povinní 

sa podľa toho revidovať, alebo znášať dôsledky určené pre tých, ktorí popierajú 

prírodu a život. 

   Tak ako väčšina dnešných ľudí, aj ja som sa vzdelával v marxistami kontrolo-

vanom verejnom vzdelávacom systéme.  Toto fanatické protiživotné a protiprírod-

né a podľa definície protipravdivé a falošné náboženstvo je démon vytvorený 

ľuďmi, ktorý na svoju existenciu potrebuje obrovské množstvo energie v podobe 

ľudskej podpory.  Ísť proti samotným prúdom života a prírody si vyžaduje 

obrovské množstvo ľudského popierania, strachu a lží.  Takýto systém musí 

nevyhnutne fungovať neefektívne a mať človekom navrhnuté dôsledky, ktorých sa 

bojí viac ako samotnej smrti.  Môže zostať len priemernosť.  Každý systém 

skutočných zásluh je v duchu proti tomuto monštru.  Zistil som, že som v ko-

reňoch úplne nezlučiteľný s takýmito lžami a úskokmi. 

   Mýtus, že väčšina podporuje túto protipravdivú, protizásluhovú a protiživotnú 

beštiu, udržiava mnohých ľudí v tichej spoluúčasti.  Najlepší športovci a vedci 

našej rasy vedia, že niečo nie je v poriadku, pretože to vidia najzreteľnejšie.  Dnes 

sú tí najlepší potrestaní.  Zajtra ich môžu vyviesť a zastreliť.  Spochybňovať tento 

ľuďmi vynútený poriadok vecí je neodpustiteľné, no pre najlepšie mysle nevyh-

nutné.  Nie je ťažké vidieť, že svet sa akosi prevrátil naruby.  Zlo sa stalo právom.  

Nastala dystopia budúcnosti. 

   Keď sa pochybovačná myseľ, ako je tá moja, stretne s tým, čo jej bolo poveda-

né, že je čisté zlo v národnom socializme, a skutočne sa na to pozrie - povedzme, 
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prečíta si Mein Kampf a nenájde v ňom bludy šialenca, ale rozvážne postrehy 

brilantného politického mysliteľa, môže sa len čudovať, aké ďalšie lži boli 

povedané.  Pri hlbšom pohľade do dobových kronikárskych záberov sa ukazuje 

čistá a usporiadaná národnosocialistická spoločnosť, ktorá je šťastná a plodná.  

Ten najväčší zo zlých ľudí, ktorí chodili po zemi, sa neskrýva za nepriestrelnými 

štítmi, ale voľne sa prechádza medzi ľuďmi, ktorí sú žiarivo šťastní a zdraví.  Jeho 

sebavedomie je priam hmatateľné.  To ostro kontrastuje s mizériou našej súčasnej 

doby a politikmi, ktorí klamú a skrývajú sa za štítmi a robia len kontrolované 

vystúpenia v prostredí, ktoré je podľa scenára. 

A keď si pomyslím, že práve toto bombardovali spojenci?  Naozaj?!  To sa člove-

ku až rozum zastavuje a odpudzuje. 

   Seriózny pohľad na židovskú otázku odhaľuje mimozemskú kabalu, ktorá ako 

nepatrná menšina skutočne ovláda médiá a financie, ako aj všetky ostatné mo-

censké páky a kontroluje dokonca aj opozičné názory!  Možno len dospieť k záve-

ru, že Hitler sa previnil len tým, že sa od týchto mocností záujmového otroctva od-

pojil a v dôsledku toho si užil niekoľko sladkých rokov slobody a všeobecného 

blahobytu.  Len Židmi vedená svetová vojna bola schopná zničiť mocenský zdroj 

slobodných ľudí a potom ich navždy propagovať ako "zlo".  Konečným cieľom je 

určite postaviť akýkoľvek odpor protizákonne, ako antisemitizmus, a trestať ho 

smrťou, ako to bolo naposledy, keď mali úplnú moc počas Židmi vedeného čer-

veného teroru.  Ďalšie skúmanie tejto problematiky odhaľuje komplex lží a nepod-

ložených obvinení, ktoré sú svojím rozsahom a hĺbkou ohromujúce.  Mysliaci 

človek, ktorý plne ovláda svoje schopnosti, môže dospieť len k racionálnemu zá-

veru, že ďalší odpor je povinný, ak sa pravda, sloboda a prosperita majú ešte 

niekedy stať prirodzeným právom germánskeho národa.   

   Sen o slobode, prosperite a živote v harmónii s prírodou nie je nesplniteľný sen.  

Je to jediný sen, ktorý existuje.  Našou povinnosťou je dnes učiť našich mladých 

túto pravdu a vštepovať im poznanie, že pravda a sloboda sú nielen možné, ale že 

sa za ne oplatí bojovať čo najinteligentnejším a najefektívnejším spôsobom, a áno, 

v konečnom dôsledku sa za ne oplatí aj zomrieť.  Udržiavanie jadier pravdy pri 

živote je tou najrozvratnejšou a život podporujúcou činnosťou, akú možno pod-

niknúť.  Podporujte systémy založené na zásluhách vždy a všade, kde môžete.  

Podporujte čistú vedu, podporujte krásu a rovnováhu, podporujte prírodu, pod-

porujte skutočnú spravodlivosť namiesto pomsty, podporujte slobodu slova a pod-

porujte pravdu.  Podporujte svoj rasový druh akokoľvek a kedykoľvek je to 

možné.  Týmito činmi udržiavate pri živote oheň, z ktorého môžu prameniť všetky 

ostatné dobré veci.  Udržiavanie spomienky na Tretiu ríšu je najbohatším zdrojom 

obnovy toho, čo bolo stratené, aký existuje.  Podporujte udržiavanie Mein Kampfu 

a ďalších zásadných spisov národného socializmu.  Uchovávajte tlačené kópie vo 
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svojich knižniciach a diskutujte o nich, keď môžete.  Časom je nevyhnutné, aby sa 

nimi opäť zaoberali uvedomelí ľudia našej rasy.  Všetky veci prídu znovu vo svoj 

čas. 

   Táto viera v pravdu a slobodu nikdy nezomrie, kým z tejto zeme nezmizne aj 

posledný z nás.  Takáto zem nebude vhodná na život pre žiadnu rasu, a už vôbec 

nie pre tú našu.  Ale kým tento čas nenastane, je našou povinnosťou pokračovať v 

úsilí.  Nech vám na cestu svieti svetlo pravdy.  Príroda je nezastaviteľná sila.  

Spojte sa s ňou a budúcnosť je naša. 
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Sila cez smiech: 

Úvod 
  

Baron 
  

Každý už počul divoké fámy o "tajných základniach". 

  

V Južnej Amerike.  

  

Na južnom póle. 

  

Na temnej strane Mesiaca. 

  

A, samozrejme, v Nebraske! 

  

Čo je skutočnosť? Čo je fikcia? 
  

Môžem vám pomôcť! Ale poznáte to staré príslovie: 

  

Mohol by som vám to povedať. 

Ale potom by som ťa musel zabiť. 
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To pre mňa predstavuje dilemu. Naša firma má predsa prísnu zásadu ZOSTAŤ 

LEGÁLNA. A vražda nie je v štáte Nebraska legálna. (Okrem toho, vy nie ste 

zlodeji dobytka!) 

  

Takže nemôžem prezradiť príliš veľa. Ale niečo málo prezradiť môžem. 

  

Najprv mi dovoľte, aby som dokázal svoju čestnosť tým, že pripustím, že niektoré 

z týchto fám sú naozaj pravdivé. (Okrem toho by bolo hlúpe a kontraproduktívne 

popierať zjavné skutočnosti.) 

  

Máme nadbytok zamestnancov a sme preplatení. 

(A údajne je nadmieru sexi.) 
  

Súkromné lietadlá, mrakodrapy a krásne sekretárky sú naozaj pekné. 

  

Niektorí z nás však občas pracujú aj dlhé hodiny.  

  

A je tu ešte jedna vec. 

  

Niektorí naši spolupracovníci sú čudní. 
  

Najmä vedúci pracovníci! (A chlapci z oddelenia výskumu a vývoja.) 

  

Prirodzene to niekedy spôsobuje trenice.  

  

Napriek tomu 

NAŠA MORÁLKA JE VEĽMI DOBRÁ! 

  

Smejeme sa sami sebe. A na našich kolegoch.  

  

"In-jokes" sú 

dôležitou súčasťou 

našej "firemnej kultúry". 
  

Naše oddelenie ľudských zdrojov zorganizovalo dva tímy. Tieto tímy súťažia. 

Cieľom je zistiť, ktorý tím dokáže najviac podráždiť druhý tím. 

  

SILA CEZ SMIECH 
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je naša verzia 

SILA SKRZE RADOSŤ! 
  

Súťažiaci majú teraz DRUHÝ cieľ:  

  

ZAUJMITE SA! 
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