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Enciklopedija - Michael Kühnen 
  

1 - NOBILNOST 
  

   Vsi prvotni tradicionalni redi in kulture (glej tradicijo) temeljijo na življenjskem zakonu 

dednosti ter hierarhičnem in zato končno "aristokratskem" osnovnem načelu življenja. Temu 

ustreza oblika vladavine monarhije in na splošno vladavina biološko najboljših - plemstva! 

   Evropska dekadenca pa je uničila vse temelje tradicionalnega reda in ustvarila današnji minus 

svet, v katerem ne prevladuje več ohranjanje in razvoj vrst z vladavino prave krvi, ljudstva in 

rasnega plemstva, temveč življenju sovražna minus selekcija. 

   Tudi staro plemstvo Evrope in s tem celotne arijske rase (glej Arijci) je večinoma razpadlo in 

podleglo dekadenci, kar se je predvsem v Nemčiji pokazalo z visokim deležem veleizdajstva in 

narodne izdaje med drugo svetovno vojno. Glede na prevladujoči minus svet torej 

nacionalsocializem ne more graditi na ruševinah starega, temveč mora postaviti nove temelje: 

Boj nacionalsocialistične stranke (glej Nacionalsocialistična nemška delavska stranka) ustvari 

novo militantno, ljudsko in rasno ozaveščeno 

elito ter ji s pomočjo führerjevega načela 

zagotovi vladavino najprej v stranki, po 

revoluciji pa tudi v državi. Zavestno in stalno 

oblikovanje elite v času boja in gradnje 

nacionalsocialistične ljudske države tako 

ustvarja pogoje za novo in pravo plemstvo v 

novem redu. 

 

2 - PENZIJE 
  

   Nacionalsocializem temelji na etičnem 

temelju dela (glej Etika in delavstvo) in tako 

uresničuje ljudski rek: Kdor ne dela, ne bo 

jedel! Tako nacionalsocialistična ljudska 

država prihodnosti (glej Država) ustvarja 
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pravičnost na podlagi enakosti pravic in dolžnosti. 

   Pravičnost pa vključuje tudi starostno pokojnino, ki ustreza življenjskemu delu ljudskega 

tovariša. Zato strankarski program Nacionalsocialistične nemške delavske stranke v 15. točki 

poziva k velikodušnemu povečanju starostnih pokojnin. Na ta način stranka izraža izjemno 

spoštovanje do življenjskih dosežkov ljudi, ki so v odrasli dobi zvesto in zanesljivo izpolnjevali 

svoje delovne obveznosti. Niso - kot v kapitalizmu - potisnjeni na rob družbe kot neproduktivni 

jedci, temveč v nacionalsocialistični ljudski državi uživajo pokojnino, ki jo zaznamuje 

spoštovanje skupnosti do njihovega življenjskega dela in jo je mogoče urediti brez finančnih 

skrbi. Današnji pokojninski sistem je smrtno bolan in nepravičen. Treba ga je v celoti 

preoblikovati:  

   Pravična in radodarna starostna pokojnina mora izhajati iz načela, da ljudski tovariš s svojo 

življenjsko uspešnostjo določa tudi višino svoje starostne pokojnine. - Čim bolje je delal na 

svojem mestu in v skladu s svojimi sposobnostmi, tem višji je bil njegov dohodek. Ta dohodek 

naj se mu po upokojitvi iz delovnega življenja v polnem obsegu izplačuje kot pokojnina dalje! 

Vse drugo bi bilo krivično, saj bi zmanjšanje svojega dohodka lahko razumel le kot kazen za 

biološko usodo staranja, ki je v posmeh vsakršnemu občutku za pravičnost. 

   Za samske ženske v starosti je uvedena velikodušna ljudska pokojnina kot standardna 

pokojnina, katere znesek se povečuje z vsakim otrokom, ki ga je ženska rodila in vzgojila tekom 

svojega življenja. Te otroške premije bo prejemala tudi vsaka ženska, ki v starosti še vedno živi 

z možem in zato ni upravičena do ljudske pokojnine, vendar naj bi kljub temu prejela priznanje 

za življenjske dosežke kot mati (glej tudi Materinstvo).  

   Pokojnine se izplačujejo neposredno iz državnega proračuna. Nacionalsocialistični Volksstaat 

tako zagotavlja varnost in višino izplačil. Potrebna sredstva se zbirajo s pokojninskim davkom. - 

Običajni odtegljaji od plač za pokojninsko zavarovanje so odpravljeni. Novi pokojninski sistem 

pomeni za Volksgemeinschaft precejšnje breme, zlasti dokler se bodo nadaljevale posledice 

današnjega upadanja rodnosti. Vendar so ta bremena častna dolžnost narodne skupnosti in bodo 

ustrezno ovrednotena. 

 

3 - AMERIKANIZEM 
  

   Amerikanizem je najbolj skrajna manifestacija buržoazno-materialističnega odnosa do 

življenja (glej buržoazija in materializem) in s tem glavna sila današnje dekadence. Vendar to ni 

naravni proces propadanja staroselskih ljudstev, temveč načrtni in nadzorovani razvoj s ciljem 

uničenja staroselskih ljudstev in za oblikovanje svetovnega, zlahka vodljivega in 

manipuliranega uniformnega človeka v materialistični svetovni civilizaciji. 

   Nosilec moči amerikanizma in načrtovane svetovne civilizacije so ZDA, po katerih vzoru naj 

bi se oblikovala. Amerikanizem je torej duhovno orožje liberalnega kapitalizma in omogoča 

kulturni kolonializem njegove glavne sile - ZDA -, ki je podlaga za ameriški imperializem. 

Amerikanizem želi navsezadnje vse ljudi spremeniti v dolgočasne množične potrošnike brez 

višjih interesov in brez navezanosti na ljudi, rase, kulture in tradicije; zato je tudi ena od 

številnih manifestacij internacionalizma, ki doseže vrhunec v ideji "enega sveta", ki jo je 

mogoče doseči le s svetovno prevlado. 

   Ta posebej ameriška manifestacija materializma, ki se je sprva rodila iz profitnega motiva 

ameriških kapitalistov, ki so sanjali o svetu zmanipuliranih množičnih potrošnikov, je vse bolj 

postajala tudi orodje končnih ciljev sionizma v njegovem boju za svetovno prevlado.  
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   Medtem ko druge oblike internacionalizma uporabljajo predvsem prisilna sredstva, si 

amerikanizem prizadeva za soglasje in privolitev ljudi, katerih voljo pokvari s pozivom na 

najnizkotnejše instinkte - posesivnost, egoizem, zavist itd. - razkraja. Amerikanizem je tako 

najnevarnejši sovražnik ljudstev, saj ne uničuje le njihove svobode, temveč tudi in predvsem 

njihovo dušo in voljo. Njegova ustreznica na političnem področju je demokracija zahodnega 

tipa, v kateri se lahko najbolj učinkovito in nemoteno razvija ter razvija in dopolnjuje svoje 

uničevalno delo. Dekadenca, ki jo je amerikanizem pospešil do vrtoglave hitrosti, torej ni 

usojena, temveč umetno ustvarjena. Tu torej nastopi naravna volja narodov po preživetju in se z 

völkische kulturno revolucijo bori proti amerikanizmu. 

   Nosilka nemške kulturne revolucije je Nova fronta, katere boj proti amerikanizmu je bistveni 

del njene politične taktike. Ker je v ZRN amerikanizem od leta 1945/56 JdF najbolj napredoval 

zunaj ZDA in je imel najbolj uničujoč učinek, je kulturna revolucija proti temu amerikanizmu 

tudi tu najpomembnejša in najnujnejša, če naj nemški narod preživi! 

 

4 - ANTISEMITIZEM 
  

   Semitska rasa - imenovana tudi bližnjevzhodna rasa - je posebna mešana rasa, katere glavno 

območje poselitve je severna Afrika in Bližnja Azija in ki se na tem območju uveljavlja kot 
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varovalka in posrednica med tremi velikimi rasami (belo, črno, rumeno). Semitska rasa ima 

jasne, biološko stabilne telesne in duševne rasne značilnosti, zato jo je treba obravnavati 

nasproti drugim rasam kot vrstno nesorodno.  

   Semitskemu rasnemu tipu posledično ustrezajo tudi rasni svetovni nazor, življenjska drža in 

religioznost. Če ti služijo ohranjanju in izpopolnjevanju lastne vrste, kot je na primer za 

semitske Arabce islam, to za drugače misleče ljudi ne predstavlja težav. 

V toku evropske kulturne zgodovine pa so iz semitskega judovstva prihajali duhovni vplivi, ki 

so postajali vse močnejši in jih je treba označiti za pogubne. Med njimi so predvsem 

dogmatizem, fanatizem, ideologija enakosti in individualizem, kar vse je tuje arijskemu duhu in 

duši (glej Arijci) in spodbuja njegovo dekadenco. Ti vplivi se konkretizirajo v duhovnih ali 

političnih tokovih, kot so krščanstvo, marksizem, liberalni kapitalizem, psihoanaliza in 

podobno, da bi se na koncu povsem izpraznjeni vsake duhovne vsebine končali v materializmu. 

   Proti tem vplivom in tokovom je usmerjen intelektualni obrambni boj antisemitizma, ki je v 

Nemčiji našel svoj politični izraz v 24. točki programa stranke Nacionalsocialistične nemške 

delavske stranke, kjer je boj proti "judovskemu materialističnemu duhu v nas in zunaj nas" 

opisan kot predpogoj za obnovo nacionalne skupnosti. Antisemitizem je torej bistvena sestavina 

nacionalsocializma - nacionalsocializma kot svetovnega nazora in načina življenja.  
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   Ti vplivi in tokovi semitskega mišljenja in čustvovanja pa niso le naključni rezultati 

srečevanja različnih ras, temveč tudi politično orožje judovstva v njegovem prizadevanju za 

svetovno prevlado. Nosilec tega političnega prizadevanja judovstva v sedanjosti je sionizem kot 

organizirana sila svetovnega judovstva in s tem judovsko nacionalno gibanje. 

   Proti temu nacionalsocialistična stranka organizira svoj politični obrambni boj. Ker v tem boju 

islamski svet in semitski Arabci ne predstavljajo dodatne grožnje, temveč zaželenega partnerja v 

zavezništvu, je za intelektualni obrambni boj priporočljivo uporabljati izraz antijudaizem, za 

politični obrambni boj pa antisionizem, zgodovinski izraz "antisemitizem" pa naj se umakne v 

ozadje. 

   Cilj nacionalsocializma v tem boju je odprava duhovne in politične nevarnosti, ki izhaja iz 

judovstva, s končno rešitvijo judovskega vprašanja, ki v nasprotju z običajno propagando 

grozodejstev ne pomeni iztrebljanja ali preganjanja judovskega ljudstva, temveč le omogočanje 

in ponovno vzpostavitev svobode arijskih ljudstev v skladu z njihovim lastnim načinom 

razmišljanja, čustvovanja in življenja. 
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Moje izkušnje v 
Nacionalsocialistično podzemlje 

v Nemčiji v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja 

  

Gerhard Lauck 
    

Nadaljevanje iz prejšnje številke 
  
   Nekateri tovariši ne zaupajo nikomur, dokler se skupaj ne napijejo.   
   Drugi tovariši ne zaupajo nikomur, ki preveč pije.   
   V prvih dneh moram to upoštevati ob prvem srečanju s tovarišem.   
   Kasneje to postane nepotrebno. 
   Vsekakor pa uživam veliko dobrega nemškega piva in vina! 
  
    

V. del: 
Izkušnje drugih tovarišev 

  
   Vojaška policija zasliši tovariša, za katerega je znano, da je nacionalist.  Obvestijo ga, da se je 
v vojašnici na steni pojavil plakat NSDAP/AO.  Resnično jim pove, da nima pojma, kdo ga je 
tja postavil.  Naslednji teden na isto mesto nalepi nalepko s svastiko NSDAP/AO.  Neznani to-
variš bo vedel, da je v bazi še en nacionalsocialist. 
   Neredko se zgodi, da tovariši vidijo nalepke s svastiko, ki jih tam niso nalepili.  Vedo: Nismo 
sami! 
  
   Eden od civilnih uslužbencev Bundeswehra ima na mizi fotografijo groβadmirala Karla Dö-
nitza. Ni problema! 
  
   Nacionalsocialist se poroči s komunistko.  Leta 1933 jo spravi iz zapora.  Leta 1945 ga ona 
spravi iz zapora.  Praktičen dogovor!   
  
   Nacionalsocialist na vrhu visokega industrijskega dimnika izobesi veliko zastavo s svastiko.  
Na poti navzdol odstrani več obročev.  Naslednje jutro je ta zastava vidna po vsem mestu.  
Gasilci potrebujejo več ur, da jo odstranijo. 
  
   Voznik pokaže na travnat hrib ob avtocesti.  "Pred leti so tovariši v travo zažgali petdeset 
metrov dolgo svastiko.  Bila je vidna na kilometre daleč." 
  
  Tovariš pravi, da se je udeležil Hitlerjeve rojstnodnevne zabave (Führersgeburtstagfeier).  Tam 
je bila vsa vas.  Vključno z županom.      
  
   Tovariš je povabljen v šolo za javne govornike nacionalistične stranke.   Vendar ne more reči 
"nacionaldemokratski".  Lahko reče le "nacionalsocialistična". 
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   Drug tovariš postane javni predstavnik nacionalistične politične stranke.  Na notranji strani 
klopi svojega plašča vedno nosi priponko s svastiko.  Med televizijskim intervjujem se klop obr-
ne.   Svastika je vidna.   Na televiziji. 
  
   Poslanec nemškega parlamenta (Bundestaga) preveč popije.  Hodi po ulici.  Prepeva nacion-
alsocialistično pesem.  In ga aretirajo. 
  
   Tovariš na stadionu v Nürnbergu lepi nalepke s svastiko NSDAP/AO.  Opazi tri policiste, ki 
se mu približujejo.  Prepozno za beg.  Stoji s hrbtom obrnjen proti steni.  Upa, da bo skril nalep-
ke.  Policisti ga prosijo, naj se umakne.  On se umakne.  In pričakuje, da ga bodo takoj aretirali.    
   Trije policisti stojijo v pripravljenosti.  Stisnejo pete.  Pozdravijo s Hitlerjevim pozdravom.   
Obrnejo se.  in odidejo.  
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Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek iz knjižice 
Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
   

6. 
  
   Najsevernejša pokrajina zahodne Nemčije je Schleswig-Holstein, katere prebivalci so znani po 
svojih nacionalističnih in nacionalsocialističnih nagnjenjih. Tam se je naselilo veliko Vikingov. 
Od tam so prišli tudi številni saški/nemški napadalci na Anglijo. 
   To je težka pasma. 
   Moj prijatelj Uwe je bil v pretepu s komunisti. Eden od rdečih ga je s steklenico (od zadaj) 
udaril po glavi.  Uwe se je počasi obrnil. Potresel je z glavo, tako da so mu stekleni drobci 
odleteli iz kratkih las. Nato je zgrabil rdečega in ga z enim samim udarcem spravil v nezavest. 
   Ko je opravil to manjšo nalogo, se je znova začel boriti z drugimi rdečimi. 
   Dobrega človeka ne moreš zadržati. 
  

  
7. 

  
   S tovarišem Bobom sva dolgo obžalovala, da FBI nikoli ni poslal lepe agentke, ki bi naju 
zapeljala, da bi dobila informacije. Z veseljem bi sodelovala (vsaj v prvi polovici). 
   Nekega dne se nama je želja končno uresničila ... skoraj. 
   K vratom je pristopila privlačna mlada svetlolasa agentka FBI. Na žalost me ni bilo doma! 
   Namesto tega je vrata odprlo moje dekle. Naključje je hotelo, da je nosila kaki bluzo z epoleti 
in kaki kratke hlače. Njena obleka je bila videti kot ženska uniforma pomožnih sil NS! Manjkala 
je le še pasica s svastiko. 
   Od tistega dne sem vztrajal, da ima FBI zdaj dokaze, da je ona resnični vodja lokalnega nacis-
tičnega gibanja in ne jaz. 
   Poleg tega... vsi vedo, da je samica bolj smrtonosna.  
  

  
 8. 

  
   Telefon je dvignil dežurni na sedežu stranke. Črni na drugi strani je očitno izbral napačno 
številko. Mislil je, da je na liniji njegov šef, in se opravičeval, ker je ... spet zamudil v službo. 
   Ko je končal, je dežurni uradnik rekel: "NE pridite na delo. Odpuščen si!" Nato je ugasnil tele-
fonsko slušalko. 
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