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Encyklopédia - Michael Kühnen 
  

47 - HOLOCAUST 
  

   Tvrdenie, že nacistické Nemecko v súvislosti s genocídnym programom počas 

druhej svetovej vojny zabilo približne 6 miliónov Židov, veľkú časť z nich 

"splynovaním" - sionistický módny výraz pre toto tvrdenie: Holokaust - je 

najpopulárnejším obvinením protinemeckej propagandy. V skutočnosti však 

revizionistická historiografia už dávno kriticky preskúmala obvinenie z holokaustu 

a svetové národnosocialistické hnutie ho demaskovalo ako nástroj politického boja 

a materiálneho a morálneho vydierania. Vyvracanie nepriateľskej propagandy 

zverstiev však nie je úlohou propagandy Nového frontu. Tá je ponechaná na 

ľudovú osvetu (v rámci strany: školenie). 

   Namiesto toho sa Nový front hrdo hlási k cieľu národného socializmu prekonať 

vplyv židovstva na európsku kultúru, na myslenie a cítenie, na vedomie a 

podvedomie árijského človeka (pozri Árijec) a rozbiť politické nároky na moc, 

ako aj celosvetové machinácie sionizmu. Oboje sa má dosiahnuť konečným 

riešením židovskej otázky, o ktoré sa usiluje aj Nový front. 

   Aktívna a útočná požiadavka tohto konečného riešenia a vysvetlenie jeho obsahu 

s najväčšou pravdepodobnosťou a účinne vyvráti sionistické tvrdenie, že konečné 

riešenie znamená fyzické vyhladenie židovského národa - holokaust. To významne 

prispeje k pretrhnutiu reťazí sionistického otroctva, morálneho vydierania a 

finančného vykorisťovania a k obnoveniu slobody nemeckého národa. 

  

  

  

48 - IMPERIALIZMUS 
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   Imperializmus je snaha mocensko-politického, hospodárskeho a/alebo 

kultúrneho spoločenstva o nadvládu nad inými, druhovo novými spoločenstvami. 

Existuje teda mocensko-politický (napríklad USA a Sovietsky zväz), ekonomický 

(nadvláda priemyselných krajín nad tretím svetom) a kultúrny imperializmus 

(predovšetkým amerikanizmus), ktoré však nemožno vždy ostro oddeliť, ale často 

predstavujú len rôzne prejavy jedného a toho istého imperializmu. Všetky 

ideológie založené na dogmatizme rovnosti ľudí (napr. liberalizmus, marxizmus, 

judaizované kresťanstvo) tiež často slúžia imperialistickým záujmom. 

Najextrémnejšou formou imperializmu je snaha o ovládnutie sveta, ako ju dnes 

charakterizuje predovšetkým sionizmus a slobodomurárstvo. 

   Naproti tomu národný socializmus sa na základe svojho biologického myslenia 

považuje za zástancu rôznorodosti rás a národov (pozri tiež Diferenciácia) a z toho 

odvodzuje svoju snahu a boj za právo na sebaurčenie a slobodu. Národný 

socializmus stavia proti imperializmu myšlienku ríše (pozri Ríša), ktorá vytvára 

organické veľkopriestorové poriadky rozdelené podľa rás a národov a zabezpečuje 

slobodu, zachovanie druhov a rozvoj druhov rôznych národných spoločenstiev. 

   Na týchto základoch sa národný socializmus novej generácie usiluje o Nový 
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poriadok v znamení árijského (pozri árijci) spoločenstva národov. Pokiaľ ide o 

Nemecko a Európu, Nový front bojuje za Štvrtú ríšu. Táto ríša má zahŕňať 

federácie germánskych, románskych a slovanských národov a má vstúpiť do 

pevného spojenectva so svetom islamu v severnej Afrike a Malej Ázii a na 

Blízkom východe, ktorý sa má počítať ako súčasť veľkého európskeho životného 

priestoru (pozri aj Turci, Parsovia a východná indoeuropeistika). V mocenskej 

sfére Nového poriadku bude prekonaný všetok imperializmus a zabezpečená 

sloboda národov. 

 

49 - INDIVIDUALIZMUS 
  

   Moderný individualizmus dnešného mínusového sveta vychádza z postoja k 

životu osvietenskej revolúcie, ktorá chcela oslobodiť európskeho človeka od 

nutkavých myšlienok stredovekého kresťanského dogmatizmu a chápala ho ako 

zodpovednú, slobodnú a autonómnu osobnosť. Táto koncepcia zlyhala, podobne 

ako celá ideológia osvietenstva, pre nevedomosť, nerešpektovanie biologickej 

podstaty človeka, a teda aj skutočnosti, že človek môže viesť hodnotný a 

zmysluplný život len ako bytosť spoločenstva, ale nie ako izolovaný jedinec. 

   Pôvodný idealistický individualizmus osvietenstva sa tak rýchlo zvrhol na 

životnú lož buržoázie a stal sa ospravedlnením sebectva a materializmu 

buržoázneho človeka; toho buržoázneho človeka, ktorý sa v súčasnosti stal 

pravým typom dekadencie árijskej rasy (pozri Árijci). Politicky je individualizmus 

stelesnený v ideológii liberalizmu, ekonomicky v ekonomickej forme kapitalizmu. 

   Národný socializmus stavia proti egoistickému masovému človeku buržoázneho 

individualizmu ľudský obraz robotníckej triedy, človeka viazaného na 

spoločenstvo, ktorý chápe slobodu nie ako figový list pre vlastné záujmy, ale ako 

službu spoločenstvu, a tak dozrieva v pravú osobnosť, o ktorú sa usiluje národno-

socialistická etika hodnotového idealizmu ako o svoj cieľ. 

  

50 - INTERNACIONALIZMUS 
  

   Každý internacionalizmus je plodom dogmatickej viery v rovnosť všetkých ľudí, 

ktorú prírodné vedy už dávno vyvrátili (pozri aj dogmatizmus). Z tejto nesprávnej 

viery v rovnosť ľudí vyplýva internacionalizmus, ktorý chce dôsledne podriadiť 

všetkých ľudí ideologicky, politicky, kultúrne, sociálne a/alebo nábožensky 

jedinému - medzinárodnému - systému. Tento internacionalizmus existuje v 

rozmanitých, aj vzájomne protichodných a konkurenčných podobách a je 

základom väčšiny významných politických či náboženských prúdov súčasnosti. 

Liberálny kapitalizmus, marxizmus, kresťanstvo, islam a slobodomurárstvo sú 
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okrem iného internacionalisticky orientované. 

   Internacionalizmus nachádza svoj najjasnejší výraz a logický dôsledok najprv v 

imperializme a nakoniec v cieli ovládnuť svet. Keďže však v skutočnosti ľudia nie 

sú rovní, ale nerovní a biologicky rozdelení na rasy, národy a obe pohlavia, 

ovládnutie sveta je možné len ako brutálna tyrania alebo rovnostárska a 

dekadentná, materialistická svetová civilizácia (pozri aj Materializmus, 

dekadencia a amerikanizmus). 

   Sionizmus sa spája s internacionalizmom v cieli ovládnuť svet. Samotný 

sionizmus však nie je internacionalistická ideológia, ale extrémne nacionalistické 

a rasistické hnutie judaizmu: 

  

Sionizmus je organizovaná moc svetového židovstva s cieľom ovládnuť svet! 

  

   Sionizmus sa však vedome a intenzívne usiluje dostať všetky prejavy 

internacionalizmu pod svoju kontrolu, aby sa "jeden svet" pod židovskou 

nadvládou zdal jeho pomýleným a oklamaným stúpencom žiaduci. Naproti tomu 

národný socializmus obhajuje slobodu a rozmanitosť rás a národov (pozri aj 

diferenciáciu). 

   Hoci je národný socializmus tiež svetovým hnutím a zahŕňa všetky árijské 

národy (pozri Árijci), nie je internacionalistický, ale nadnárodný. Jeho princípom 

nie je rovnosť a rovnostárstvo, ale rozmanitosť života. Jeho nadnárodným cieľom 

nie je svetovláda, ale druhové zachovanie a druhový rozvoj árijskej rasy a jej 

národov. Je tiež výlučne rasovo orientovaná a nerekrutuje prívržencov iných ako 

bielych rás. Národný socializmus je teda hrádzou proti akémukoľvek 

internacionalizmu a za slobodu národov, proti tyranii alebo dekadencii svetovej 

nadvlády a za svetový poriadok rasovo rozdelený na druhovo a prírodne založené 

spoločenstvá národov (pozri aj Nový poriadok). 

  

51 - ISLAM 
  

   Islam je dogmatické náboženstvo zjavenia, ktoré vychádza z myslenia a cítenia 

semitskej rasy. Preto zostáva árijcom rovnako cudzí ako judaizmus, židovstvom 

ovplyvnené kresťanstvo, marxizmus, liberalizmus a všetky ostatné dogmatické 

ideológie (pozri aj Dogmatizmus). Pokiaľ prispieva k odcudzeniu v životnom 

priestore árijskej rasy, treba ho preto odmietnuť. 

   Ešte významnejšia je však skutočnosť, že islam je dominantným náboženstvom 

a spôsobom života Arabov, ktorý je na základe svojho učenia sám o sebe úplne 

odolný voči vplyvom liberálneho kapitalizmu alebo marxizmu, čo arabskému 

národu umožňuje bezvýhradne odolávať imperializmu veľmocí, Spojených štátov 
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a Sovietskeho zväzu. K tomu sa pridáva arabské odmietanie sionizmu, ktoré sa 

vďaka sile a posolstvu islamu stalo "svätou vojnou". Napokon, islam je striktne 

proti akémukoľvek otroctvu záujmom, a preto je aj ideálnym spojencom 

národného socializmu a silnou oporou proti kapitalizmu. 

   Zo všetkých týchto dôvodov považuje myšlienkové spoločenstvo Nového frontu 

islam za veľmi pozitívny zahraničnopolitický faktor a v rámci Nového poriadku a 

jeho Štvrtej ríše sa usiluje o spojenectvo s ním v boji proti vládnucemu 

mínusovému svetu. 
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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". 
  

   
30. 

  
   Spozorované na kalifornskej diaľnici: Keby sme vedeli, že budete robiť také 
problémy, nikdy by sme vám nedovolili zbierať bavlnu!" 
  

  
31. 

  
   Vždy sa oplatí nosiť so sebou plnú kapsu nálepiek s hákovým krížom, kam-
koľvek idete. Príkladom bola nedávna cesta cez Hot Springs v Arkansase. Keď 
som v jedno skoré ráno prechádzal po Bath House Row, moju pozornosť upútal 
nový Cadillac zaparkovaný s horiacimi svetlami pred židovským obchodným do-
mom. Zastavil som za autom a už som chcel ísť hľadať jeho majiteľa, kým sa ba-
téria úplne vybije, keď som si všimol, že na zadnom nárazníku je vlastná nálepka s 
nápisom "Bieli proti apartheidu". 
   Moje dobré samaritánske úmysly už neboli na mieste, vytiahol som pár nálepiek 
"Negri pozor!" a prelepil som ich cez urážlivý nárazník, čím som úplne zakryl je-
ho protibelošský sentiment. Keď som odchádzal, dvojnásobne ma uspokojilo, keď 
som si uvedomil, že rasový zradca sa vráti a nájde vybitú batériu a svoju špinavú 
nálepku na nárazníku vylepšenú hákovými krížmi! Medzitým si okoloidúci ľudia 
na chodníku dobre prezreli čerstvo vyzdobený automobil. 
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