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Encyklopédia - Michael Kühnen 
  

32 - ŽENSKÉ HNUTIE 
  
   Keďže národnosocialistická strana (pozri Národnosocialistická nemecká 
robotnícka strana) je organizovaná ako mužské združenie, ale národný socializmus 
ako svetonázor oslovuje všetkých ľudových súdruhov - mužov aj ženy -, aby ich 
naplnil politickou vôľou k zachovaniu a rozvoju druhu, je potrebné, aby sa 
národné socialistky organizovali v samostatnom národnosocialistickom ženskom 
hnutí.  
   Táto dvojitá organizácia národného socializmu ako mužského a ženského hnutia 
zodpovedá rozdielnej biologickej povahe pohlaví a národno-socialistickej zásade, 
že každý má podľa svojej povahy, svojich dispozícií, schopností a sklonov čo 
najlepšie plniť svoju úlohu vo Volksgemeinschaft. 
   Národnosocialistické ženské hnutie je autonómne: ženy vedú ženy. 
   Organizačná práca zodpovedá ženskej povahe a etike, čo umožňuje ženám 
zaujať dôstojné miesto v národnom spoločenstve. Ženské hnutie je zároveň 
súčasťou národnosocialistického hnutia, jeho vodca je rovnocenným členom 
vedenia strany a všeobecná línia politického boja platí rovnako pre stranu aj pre 
ženské hnutie. Národnosocialistické ženské hnutie získava najprv národné 
socialistky a napokon všetky ženy v národnom spoločenstve pre život v súlade s 
prírodou a národnosocialistickou etikou hodnotového idealizmu v jeho ženskej 
podobe ako princípu materstva. 
   V nemeckom historickom národnom socializme najprv národnosocialistický 
ženský rád a potom národnosocialistický ženský spolok vytvorili 
národnosocialistické ženské hnutie, ktoré bolo svojho času najväčším, najsilnejším 
a najúspešnejším ženským hnutím na svete.  
   V národnom socializme novej generácie tvorí od začiatku rokov 1984/94 JdF 
Nemecký ženský front národno-socialistické ženské hnutie. DFF jeFrontová 
organizácia Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. 
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33 - SLOBODA 
  
   Národný socializmus sa považuje za hnutie za slobodu, a preto sa usiluje o 
oslobodenie árijského človeka (pozri Árijec) prostredníctvom revolúcie s cieľom 
vybudovať Nový poriadok.  
   Oslobodenie je politicky možné len prostredníctvom: 
  
organizácie ako nositeľa politickej vôle a nesporného vodcu v boji za slobodu 
(pozri Führerprinzip). To zaručuje Národnosocialistická strana (pozri 
Národnosocialistická nemecká robotnícka strana) a jej vodcovský zbor; 
  
uvedomenie si vlastného otroctva medzi masami. To je úloha ľudovej výchovy a 
propagandy strany; a 
  
prebudenie viery v možnosť a uskutočniteľnosť oslobodenia. To si vyžaduje jasnú 
stratégiu a taktiku boja o moc. 

  
   V dnešnom Nemecku vytvorilo myšlienkové spoločenstvo Nového frontu všetky 
tri podmienky, ktoré otvárajú príležitosť na dlhodobé oslobodenie nemeckého 
ľudu a jeho súdruhov. 
   Sloboda je však jedným z najviac zneužívaných pojmov v intelektuálnom a 
politickom boji o budúcnosť.  
   Na rozdiel od demokracie západného typu, ktorá svojou falošnou doktrínou 
individualizmu hlása nesprávne chápaný pojem slobody, a tým podporuje 
dekadenciu, národný socializmus chápe slobodu predovšetkým ako slobodu 
národa, ktorá je predpokladom zachovania a rozvoja druhu národa. Táto sloboda je 
nielen právom, ale aj povinnosťou jednotlivých občanov.  
   Táto sloboda národa je predpokladom jeho nezávislosti a suverenity. Zahŕňa: 
  
sloboda národného hospodárstva (pozri tiež autarkia a závislosť od úrokov). 
  
slobodu ľudového súdnictva: 
  
sloboda obrany ľudu a 
  
sloboda völkisch kultúry (pozri tiež Kultúrna revolúcia). 

  
   Realizácia týchto štyroch slobôd vytvára slobodný národ. Ale len v slobodnom 
národe môžu byť slobodní ľudia. V podrobenom národe sloboda neexistuje - len 
ľudia v reťaziach, aj keď sú zlaté, ale pre národ smrteľne nebezpečné reťaze 
materializmu, ako v častiach Nemecka ovládaných liberálnym kapitalizmom. 
Ľudoví súdruhovia, ktorí tu žijú, sa v prevažnej miere podriadili amerikanizmu a v 
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skutočnosti sú úplne neslobodní: sú to spotrební roboti, ktorí sa cítia slobodní len 
preto, že anestetizovaní blahobytom a dekadenciou nikdy nemali inú myšlienku. 
   Demokracia západného typu je štátnou formou materializmu. Preto sú sloboda a 
demokracia navzájom nezlučiteľné, a to tak na úrovni spoločenstva národov - 
keďže demokracia nemôže dlhodobo zachovať ani obnoviť skutočnú slobodu 
národa -, ako aj na úrovni jednotlivca, keďže slobodu chápu len ako konanie 
všetkých nízkych pudov, rozmanitosť konzumných možností a riešenie všetkých 
hodnôt a otázok o zmysle života (pozri aj hodnotový relativizmus).  
   Naopak, skutočná sloboda národného súdruha nie je "sloboda od", ale "sloboda 
pre". Preto národný socializmus ponúka árijskému človeku slobodu a sociálne 
možnosti, aby rozvinul všetky svoje sklony a schopnosti, aby tak dozrel v 
osobnosť a v súlade s etikou hodnotového idealizmu našiel a zaujal svoje miesto 
vo Volksgemeinschaft. Národnosocialistický ľudový súdruh tieto slobody využíva 
na prácu pre národné spoločenstvo (pozri aj robotníctvo), na podporu jeho 
zachovania a rozvoja, na úsilie o vyššie hodnoty, a tak napĺňa svoj život zmyslom 
a hodnotou. 
  

34 - SLOBODOMURÁRSTVO 
  
   Slobodomurárstvo sa ako mocensko-politický nástroj osvietenskej revolúcie 
organizuje vo forme tajného spolku a vytvára mužské združenie, ktoré ovláda 
celosvetový systém liberálneho kapitalizmu. Predstavuje tak rozhodujúci 
mocenský faktor vládnuceho mínusového sveta a je dôležitým ideologickým a 
politickým nepriateľom národného socializmu. 
Slobodomurári systematicky obsadzujú vedúce pozície vo vláde, obchode, kultúre 
a masmédiách, formujú duchovnú atmosféru západného sveta a ovládajú jeho 
celosvetové mocenské a vplyvové prostriedky.  
   Slobodomurárstvo sa delí na tri jednoduché stupne, do ktorých patrí masa 
slobodomurárov, ktorí sú nevedomými a zneužívanými nástrojmi svojich tajných 
nadriadených, zatiaľ čo všetko poznanie a moc rádu je sústredená vo vyšších 
stupňoch.  
   Cieľom slobodomurárstva je ovládnutie sveta - teda liberálno-kapitalistický 
svetový poriadok so slobodomurármi na všetkých kľúčových pozíciách. Jeho 
súčasným mocenským nástrojom je politicky predovšetkým imperializmus USA a 
kultúrne amerikanizmus. 
   Ciele a metódy slobodomurárstva sú teda v mnohých oblastiach paralelné s 
úsilím sionizmu o svetovládu, pre ktorý však konečný cieľ slobodomurárstva 
predstavuje len medzistupeň k jedinej nadvláde judaizmu ako "vyvoleného 
národa".  
   V priebehu historického vývoja sa teda slobodomurárstvo, ktoré spočiatku ešte 
odmietalo prijímať Židov, dostávalo čoraz viac pod vplyv sionizmu a dnes 
prakticky tvorí stredný stupeň vedenia sionistického mocenského vývoja. Kľúčovú 
úlohu zohráva lóža Bnai-Brith v New Yorku, ktorá prijíma iba Židov a slúži ako 
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vedúce centrum svetového slobodomurárstva. 
Slávne "tajomstvo" slobodomurárstva spočíva v tom, že pracuje na svojom 
vlastnom páde, pretože po uskutočnení sionistickej svetovej nadvlády s jej 
dogmatizmom rovnosti všetkých ľudí bude musieť ustúpiť donucovacej vláde 
"vyvoleného národa". 
   Slobodomurárstvo, ktoré ešte v roku 1709 zorganizovalo francúzsku revolúciu a 
všetky porovnateľné buržoázne revolúcie svojou vlastnou silou a pohnútkami, 
umožnilo v mene sionizmu už ruskú februárovú revolúciu v roku 1917 a pripravilo 
tak cestu marxizmu v zmysle mocenskej politiky.  
   Pomoc slobodomurárstva marxizmu však dnes už nie je celosvetovým vzorom, 
pretože slobodomurárstvo sa v prevažnej miere vymklo spod sionistickej kontroly 
a stratilo tak svoju príťažlivosť ako nástroj sionizmu.  
   Priamy boj proti slobodomurárstvu je veľmi ťažký vzhľadom na jeho charakter 
tajnej spoločnosti. Národný socializmus prekonáva slobodomurárstvo politicky 
bojom proti jeho ideológii a jeho politickým nástrojom, organizačne tiež jeho 
zákazom. 
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Zábava pod hákovým krížom 
  
Národnosocialistický aktivizmus má aj svetlejšie chvíle! Tu je úryvok z 
brožúrky Gerharda Laucka "Zábava pod hákovým krížom". 
  

  
21. 

  
   Kedysi dávno (zatracene dávno) ma kamaráti, ktorým v roku 1940 vymyli 
mozog pre vojnu, nazvali "nacistom!". Nebolo ľahké vzoprieť sa vlne hlúposti. 
Potom som v roku 1942 vstúpil do námorných CB ako hlúpa voľba proti odvodo-
vým papierom, ktoré zo mňa mohli urobiť balíka zadkov. Poslaný na Guadalcanal 
som prišiel o ruku, oko a veľkú časť zraku na druhom oku. Jediná trvalá vec, 
ktorú som si z vojny priniesol, bola spaľujúca túžba (nikdy nerealizovaná) 
vymočiť sa na hrob FDR. 
   Po mnohých zvratoch osudu som sa v roku 1970 stal byrokratom (pracovník 
Texaskej komisie pre zamestnanosť). Pri pohľade na pracovnú pozíciu, ktorá 
ponúkala fantastický plat a výhody, som napísal na hárok: "Iba ČIERNY ALEBO 
MEXIKÁNSKY!" 
   Žena v kancelárii si prehodila parochňu. "To nemôžete urobiť, pretože je to 
nezákonné!" Moja odpoveď, že je to pravda, nepomohla. Príkaz bol prepísaný. 
Takže kým zostal na mojom stole, riskoval som tú krásnu prácu tým, že som 
bielym uchádzačom povedal: "Jéj, nemôžem vám ponúknuť nič iné ako minimá-
lnu mzdu, pretože nemáte správnu farbu pleti." Potom som im to ukázal. Dvakrát 
muži vybuchli:  "Keby som vedel, ako sa s nimi skontaktovať, pridal by som sa k 
nacistom alebo Ku-klux-klanu!" Povedal som im, či to myslia úprimne, a potom 
som im podstrčil dve adresy, ktoré som mal po ruke, a zároveň som každému 
povedal, že ak povedia, že ich majú odo mňa, tak to len popriem.  Nikdy som to 
nesledoval. 
   Istý liberál z úradu poslal oblastnému nadriadenému anonymný list s kópiou 
listu redaktorovi v Dallase a navrhol, aby človek s mojimi názormi nebol štátnym 
zamestnancom. Bol nahnevaný, ale nemal dôvod na prepustenie. Okrem toho som 
patril do všetkých troch hlavných organizácií veteránov a on vedel, že prepustenie 
invalidného veterána by spôsobilo problémy. Šokoval som pracovný kolektív 
tým, že som povedal, že v úrade je zbabelý pätolízač. Prečo? Pretože v liste bola 
uvedená moja domáca adresa - nie miesto, kde som sa v tom meste zdržiaval -, 
tak prečo toto meno, okrem toho, že ho poznali? Potom ho poslali oblastnému 
inšpektorovi namiesto na štátnu centrálu a málokto mimo úradu vedel, kadiaľ ve-
die reťazec velenia. Odvtedy sa ma tak zatracene báli, že sa správali, akoby cho-
dili po vajciach. Okrem toho sa väčšina z nich stala dobrými priateľmi. Po štyroch 
a pol rokoch som celkom s perfektným záznamom a odporúčaniami na opätovné 
prijatie, keby som si to niekedy rozmyslel. 
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   Vrátil som sa teda na farmu a napísal som toľko listov redaktorovi, že mi jeden 
dallaský Žid adresoval list ako agentovi propagandy OOP v mojom rodnom meste. 
Môžete sa staviť, že poštár vedel, komu ho má doručiť. 
   Potom mi začala písať jedna "milá kresťanka", ktorá bola rozhodnutá "zachrániť 
ma pred hriechom antisemitizmu". V jednom liste som však vyjadril názor, že 
špinavý, zradný, chlípny starý FDR je najväčší darebák, aký kedy unikol katovej 
slučke. Keď mi oznámila, že je hriešne hovoriť zle o mŕtvych, ktorí sa už nemôžu 
brániť, povedal som jej, že som to v Biblii nikdy nevidel. Tak som ju poprosil, či 
by mi neposlala knihu, kapitolu a verš, ale táto informácia ma potešila dvojnásob-
ne, pretože som v nej objavil človeka, ktorý by nikdy nepovedal nič zlé o úbohom 
starom Adolfovi Hitlerovi, ktorý tiež ako mŕtvy už nemohol brániť svoje meno. 
Prekvapenie! Už mi nikdy nenapísala. Zrejme ma považovala za dostatočne 
"spaseného" a trávila čas s inými úbohými hriešnikmi. 
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