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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 oblast 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 pravičnost na podlagi enakosti 
pravic in dolžnosti. 
   Pravičnost pa vključuje tudi starostno pokojnino, ki ustreza življenjskemu delu 
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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 
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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 narodov, temveč 
načrtni in nadzorovani razvoj s ciljem uničenja staroselskih narodov 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; tako je tudi ena od številnih 
manifestacij internacionalizma, ki doseže vrhunec v ideji "enega sveta", kar 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.  
   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 
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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! 
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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 na-
padalci 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 uni-
forma 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 nacističnega gibanja in ne jaz. 
   Poleg tega... vsi vedo, da je samica bolj smrtonosna.  
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