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Zakaj sem "nacist"
Avtorja tega članka je NSDAP/AO zaposlila v začetku leta 2014 in je takoj
postal izjemno dragocen sodelavec. Ta nacionalsocialistični tovariš je imel
ključno vlogo pri našem video projektu spomladi 2014, kar je posledično
omogočilo razširitev NS NEWS BULLETINA naslednjo pomlad.
Nihče ni bolj presenečen kot jaz, da sem se v poznem življenju spreobrnil k ideologiji, ki je bila tako zaničevana, da jo
ljudje razumejo kot najhujši možni
miselni zločin in idejo najhujšega človeka na svetu, nacionalsocializma in Adolfa Hitlerja.
Že vse življenje sem predan častilec
resnice, kjer koli se nahaja in v kakršni
koli obliki. To me je v življenju pripeljalo na nekaj zanimivih poti. Včasih so
mi te poti grenili družinski člani, ki v
svojih poslih niso bili tako pošteni,
vsekakor pa so mi vedno bolj oteževali
delo v svetu, ki je vedno bolj pokvarjen
in brezdušen. Končno sem v življenju
prišel do točke, ko sem v takšni starosti
in telesnem stanju, da je delo nemogoče,
vendar sijoča resnica v vsem svojem sijaju še vedno ostaja v meni in dejanjih,
ki jih izbiram. Ugotovil sem, da je
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vredna in zvesta spremljevalka v življenju.
O resnici sem ugotovil, da dokler živi v enem srcu, ne umre. Ne potrebuje posebnih podpor in kompleksa laži in zvijač, da ne le obstaja, ampak tudi uspeva in se
razvija. Pravzaprav brez nje noben sistem pravosodja in zakonov ne more veljati
za uspešnega. V bistvu ima značilnosti ognja in zraka, zemlje in vode. Je zelo
podobna naravni sili, vendar prebiva v človeškem srcu. Nasprotno pa je vsak sovražnik resnice na koncu obsojen na propad, že samo količina energije, ki je potrebna za njeno prikrivanje, je dolgoročno nevzdržna. Služkinja resnice so
"nenamerne posledice", znane tudi kot "homeostaza", še ena sila narave. V širšem
smislu morata prevladati resnica in resničnost, kakršna je.
Temelj nacionalsocializma so nespremenljivi zakoni narave, zato je resnica
neprecenljive vrednosti, saj jo je mogoče opredeliti le s temi zakoni. Naše
razumevanje resnice se spremeni le, če smo se glede naravnih zakonov zmotili.
Modri moški ali ženska tako revidira svoje razumevanje resnice, da bi se uskladilo
z njegovimi opazovanji narave. Kadar so ta razumevanja pravilna in skladna s
temi silami, jih imenujemo neodtujljive resnice. Kadar se motimo, imamo
dolžnost, da se ustrezno popravimo ali pa nosimo posledice, namenjene tistim, ki
zanikajo naravo in življenje.
Tako kot večino današnjih ljudi me je izobrazila marksistično nadzorovana javna
izobraževalna ustanova. Ta fanatična, proti življenju in naravi usmerjena, po
definiciji pa tudi proti resnici in lažna religija je demon, ki ga je ustvaril človek in
ki za svoj obstoj potrebuje ogromne količine energije v obliki človeške podpore.
Za nasprotovanje samemu toku življenja in narave so potrebne ogromne količine
človeškega zanikanja, strahu in laži. Takšen sistem mora nujno delovati
neučinkovito in imeti posledice, ki jih je zasnoval človek in se jih boji bolj kot
same smrti. Ostane lahko le povprečnost. Vsak sistem resničnih zaslug je v svojem duhu v nasprotju s to pošastjo. Ugotovil sem, da sem v koreninah popolnoma
nezdružljiv s takšnimi lažmi in pretvarjanjem.
Mit, da večina podpira to protiresničnostno, protizaslužnostno in protiživljenjsko
bitje, mnoge ljudi ohranja v tihi sokrivdi. Najboljši športniki in šolniki naše rase
vedo, da je nekaj hudo narobe, saj lahko to najbolj jasno vidijo. Danes so najboljši
kaznovani. Jutri jih bodo morda odstranili in ustrelili. Dvomiti v ta red stvari, ki
ga je vsilil človek, je neodpustljivo, a za najboljše mislece neizogibno. Ni težko
ugotoviti, da se je svet nekako obrnil na glavo. Napačno je postalo pravilno. Pred
nami je distopija prihodnosti.
Ko se vprašujoči um, kot je moj, sooči s tem, kar so mu govorili, da je v nacionalsocializmu čisto zlo, in ga resnično preuči - recimo prebere Mein Kampf in v
njem ne najde besnenja norca, temveč premišljena opažanja briljantnega
političnega uma -, se lahko samo sprašuje, katere druge laži so bile izrečene. Če

2

se poglobimo v takratne posnetke iz kronike, vidimo čisto in urejeno nacionalsocialistično družbo, ki je srečna in plodna. Ta največji od zlobnih ljudi, ki so hodili
po zemlji, se ne skriva za neprebojnimi ščiti, temveč se svobodno sprehaja med
ljudmi, ki so sijoče srečni in zdravi. Njegova samozavest je otipljiva. To je v ostrem nasprotju z bedo naše sedanje dobe in politikov, ki lažejo in se skrivajo za
ščiti ter se le nadzorovano pojavljajo v vnaprej pripravljenih okoljih.
In če pomislim, da so zavezniki bombardirali prav to? Res?! To se mi zdi čudno
in odbijajoče.
Resen pogled na judovsko vprašanje razkriva tujo kriminalno kabalo, ki kot
majhna manjšina resnično nadzoruje medije in finance ter vse druge vzvode moči
in obvladuje celo opozicijska stališča! Lahko le sklepamo, da je bil Hitler kriv le
za to, da se je od teh interesnih sil odcepil in zaradi tega užival nekaj sladkih let
svobode in vsesplošne blaginje. Samo svetovna vojna, ki so jo vodili Judje, je bila
sposobna uničiti moč svobodnega ljudstva in ga nato za vedno propagandno prikazati kot "zlo". Končni cilj je gotovo ta, da postane vsakršno upiranje nezakonito, saj je antisemitizem, in se kaznuje s smrtjo, kot se je nazadnje zgodilo, ko
so imeli popolno oblast v času rdečega terorja, ki so ga vodili Judje. Nadaljnje raziskovanje tega vprašanja razkriva kompleks laži in neutemeljenih obtožb, ki
presenečajo po svojem obsegu in globini. Razmišljujoč človek, ki v celoti obvladuje svoje sposobnosti, lahko pride le do razumnega sklepa, da je nadaljnji odpor
obvezen, če želimo, da resnica, svoboda in blaginja še kdaj postanejo rodna pravica germanskega ljudstva.
Sanje o svobodi, blaginji in življenju v sožitju z naravo niso nemogoče. To so
edine sanje, ki obstajajo. Naša dolžnost danes je, da naše mlade učimo te resnice
in jim vcepimo spoznanje, da sta resnica in svoboda ne le mogoči, temveč se je
zanju vredno boriti na najbolj pameten in učinkovit način ter da je zanju vredno
umreti. Ohranjati jedra resnice pri življenju je najbolj subverzivno in življenje potrjujoče dejanje, ki ga lahko storimo. Podpirajte sisteme, ki temeljijo na zaslugah,
kadar koli in kjer koli lahko. Podprite čisto znanost, podprite lepoto in ravnovesje,
podprite naravo, podprite pravo pravico namesto maščevanja, podprite svobodo
govora in podprite resnico. Podpirajte svojo rasno vrsto, kakor koli in kadar koli
je to mogoče. S temi dejanji ohranjate ogenj, iz katerega se lahko razvijejo vse
druge dobre stvari. Ohranjanje spomina na Tretji rajh je najbogatejši vir za obnovo izgubljenega, kar jih je. Podprite ohranitev dostopnosti knjige Mein Kampf in
drugih temeljnih nacionalsocialističnih spisov. V svojih knjižnicah hranite tiskane
izvode in o njih razpravljajte, kadar je to mogoče. Sčasoma jih bodo neizogibno
ponovno prevzeli misleči ljudje naše rase. Vse stvari se ob svojem času vrnejo.
Ta vera v resnico in svobodo ne bo nikoli umrla, dokler ne bo z obličja te zemlje
izginil še zadnji izmed nas. Takšna zemlja ne bo primerna za življenje za nobeno
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raso, kaj šele za našo. A dokler ta čas ne nastopi, je naša dolžnost, da si še naprej
prizadevamo za to. Naj vam luč resnice osvetli pot. Narava je neustavljiva sila.
Združite se z njo in prihodnost je naša.
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Moč skozi smeh:
Uvod
Baron
Vsi so že slišali za divje govorice o "tajnih oporiščih".
V Južni Ameriki.
Na južnem tečaju.
Na temni strani Lune.
In seveda v Nebraski!

Kaj je dejstvo? Kaj je fikcija?
Lahko vam pomagam! Vendar poznate star pregovor:

Lahko vam povem.
Toda potem bi te moral ubiti.
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To je zame dilema. Navsezadnje je v našem podjetju strogo predpisano, da mora
ostati zakonito. V zvezni državi Nebraska pa umor ni zakonit. (Poleg tega vi niste
lovci na živino!)
Zato ne morem razkriti preveč. Lahko pa razkrijem nekaj malega.
Najprej naj dokažem svojo poštenost in priznam, da je nekaj govoric res resničnih.
(Poleg tega bi bilo povsem neumno in kontraproduktivno zanikati očitne stvari.)

Imamo preveč osebja in smo preplačani.
(In domnevno preveč seksi.)
Zasebna letala, pisarne v nebotičnikih in lepe tajnice so res lepi.
Vendar pa nekateri med nami občasno delajo tudi več ur.
In še nekaj.

Nekateri naši sodelavci so čudni.
Zlasti vodilni delavci! (In fantje v oddelku za raziskave in razvoj.)
To seveda včasih povzroča trenja.
Kljub temu
NAŠA MORALA JE ZELO DOBRA!
Smejemo se sami sebi. In našim sodelavcem.

"In-jokes" so
pomemben del
našo "korporativno kulturo".
Naš kadrovski oddelek je organiziral dve ekipi. Ekipi tekmujeta. Cilj je ugotoviti,
katera ekipa lahko najbolj draži drugo ekipo.

MOČ SKOZI SMEH
je naša različica

6

MOČ V VESELJU!
Tekmovalci imajo zdaj DRUGI cilj:

ZABAVLJAJTE SE!
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