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Enciklopedija - Michael Kühnen 
  

32 - ŽENSKO GIBANJE 
  
   Ker je nacionalsocialistična stranka (glej Nacionalsocialistična nemška delavska 
stranka) organizirana kot moško združenje, nacionalsocializem kot svetovni nazor 
pa nagovarja vse ljudske tovariše - tako moške kot ženske -, da bi jih napolnil s 
politično voljo za ohranitev in razvoj vrste, se morajo nacionalsocialistke 
organizirati v avtonomno nacionalsocialistično žensko gibanje.  
   Ta dvojna organiziranost nacionalsocializma kot moškega združenja in ženskega 
gibanja ustreza različni biološki naravi spolov in nacionalsocialističnemu načelu, 
da mora vsak po svoji naravi, svojih nagnjenjih, sposobnostih in nagnjenjih po 
svojih najboljših močeh izpolnjevati svojo nalogo v Volksgemeinschaft. 
   Nacionalsocialistično žensko gibanje je avtonomno: ženske vodijo ženske. 
   Organizacijsko delo ustreza ženski naravi in etiki, kar ženskam omogoča, da 
zavzamejo pravo mesto v narodni skupnosti. Hkrati je žensko gibanje del 
nacionalsocialističnega gibanja, njegova voditeljica je enakopravna članica 
partijskega vodstva, splošna linija političnega boja pa velja enako za partijo in 
žensko gibanje. Nacionalsocialistično žensko gibanje pridobi najprej 
nacionalsocialistke in končno vse ženske v narodni skupnosti za življenje v skladu 
z naravo in nacionalsocialistično etiko vrednostnega idealizma v njeni ženski 
obliki kot načelo materinstva. 
   V zgodovinskem nacionalsocializmu v Nemčiji sta najprej nacionalsocialistični 
ženski red in nato nacionalsocialistično žensko društvo oblikovala 
nacionalsocialistično žensko gibanje, ki je bilo v svojem času največje, 
najmočnejše in najuspešnejše žensko gibanje na svetu.  
   V nacionalsocializmu nove generacije od začetka JdF 1984/94 Nemška ženska 
fronta tvori nacionalsocialistično žensko gibanje. DŽF je frontna organizacija 
združenja Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. 
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33 - SVOBODA 
  
   Nacionalsocializem se vidi kot gibanje za svobodo, zato si prizadeva za 
osvoboditev arijskega človeka (glej Arijci) z revolucijo, katere cilj je izgradnja 
novega reda.  
   Osvoboditev postane politično mogoča le z: 
  
organizacije kot nosilke politične volje in nespornega vodstva v boju za svobodo 
(glej Führerprinzip). To zagotavlja nacionalsocialistična stranka (glej 
Nacionalsocialistična nemška delavska stranka) in njen zbor voditeljev; 
  
spoznanje lastnega suženjstva med množicami. To je naloga ljudske vzgoje in 
propagande partije; in 
  
prebujanje vere v možnost in izvedljivost osvoboditve. To zahteva jasno strategijo 
in taktiko v boju za oblast. 

  
   V današnji Nemčiji je miselna skupnost Nove fronte ustvarila vse tri pogoje in s 
tem odprla priložnost za dolgoročno osvoboditev nemškega ljudstva in njegovih 
tovarišev. 
   Vendar je svoboda eden od najbolj zlorabljenih pojmov v intelektualnih in 
političnih bojih za prihodnost.  
   V nasprotju z demokracijo zahodnega tipa, ki s svojim lažnim naukom o 
individualizmu pridiga napačno razumljeno pojmovanje svobode in s tem 
spodbuja dekadenco, nacionalsocializem svobodo razume predvsem kot svobodo 
naroda, ki je predpogoj za ohranitev in razvoj vrste naroda. Ta svoboda ni le 
pravica, temveč tudi dolžnost posameznega državljana.  
   Ta svoboda naroda je predpogoj njegove neodvisnosti in suverenosti. Vključuje: 
  
svoboda nacionalnega gospodarstva (glej tudi avtarkija in odvisnost od obresti). 
  
svoboda sodne prakse narodov: 
  
svobodo ljudske obrambe in 
  
svoboda völkisch kulture (glej tudi Kulturna revolucija). 

  
   Uresničevanje teh štirih svoboščin ustvarja svoboden narod. Toda le v 
svobodnem narodu so lahko svobodni ljudje. V podrejenem narodu ni svobode - le 
ljudje v verigah, četudi so te zlate, za narod pa smrtonosne verige materializma, 
kot v delih Nemčije, kjer prevladuje liberalni kapitalizem. Ljudski tovariši, ki 
živijo tukaj, so se večinoma podredili amerikanizmu in so v resnici popolnoma 
nesvobodni: potrošniški roboti, ki se počutijo svobodne samo zato, ker zaradi 
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anestezije blaginje in dekadence nikoli niso imeli drugačne misli. 
   Demokracija zahodnega tipa je državna oblika materializma. Zato sta svoboda in 
demokracija nezdružljivi tako na ravni skupnosti narodov - saj demokracija 
dolgoročno ne more ne ohraniti ne obnoviti resnične svobode naroda - kot tudi na 
ravni posameznika, saj svobodo razumeta zgolj kot delovanje vseh nizkih 
instinktov, raznolikost potrošniških možnosti ter reševanje vseh vrednot in 
vprašanj o smislu življenja (glej tudi vrednostni relativizem).  
   Nasprotno pa prava svoboda nacionalnega tovariša ni "svoboda od", temveč 
"svoboda za". Zato nacionalsocializem ponuja arijskemu človeku svobodo in 
družbene možnosti, da razvije vsa svoja nagnjenja in sposobnosti, da tako dozori v 
osebnost in v skladu z etiko vrednostnega idealizma najde in zavzame svoje mesto 
v Volksgemeinschaft. Nacionalsocialistični ljudski tovariš te svoboščine izkorišča 
za delo za narodno skupnost (glej tudi delavstvo), za njeno ohranitev in razvoj, za 
prizadevanje za višje vrednote in s tem za napolnitev svojega življenja s smislom 
in vrednostjo. 
  

34 - PROSTOZIDARSTVO 
  
   Prostozidarstvo se kot oblastno politično orodje razsvetljenske revolucije 
organizira v obliki tajne družbe in tvori moško združenje, ki obvladuje svetovni 
sistem liberalnega kapitalizma. Tako predstavlja odločilen dejavnik moči 
vladajočega minus sveta in je pomemben ideološki in politični sovražnik 
nacionalsocializma. 
Prostozidarji sistematično zasedajo vodilne položaje v vladi, gospodarstvu, kulturi 
in množičnih medijih, oblikujejo duhovno ozračje zahodnega sveta in nadzorujejo 
njegova svetovna sredstva moči in vpliva.  
   Prostozidarstvo je razdeljeno na tri preproste stopnje, ki jim pripada množica 
prostozidarjev, ki so nevedno in zlorabljeno orodje svojih tajnih nadrejenih, 
medtem ko je vse znanje in moč reda skoncentrirana v višjih stopnjah.  
   Cilj prostozidarstva je svetovna prevlada, to je liberalno-kapitalistični svetovni 
red s prostozidarji na vseh ključnih položajih. Njeno sedanje orodje moči je 
politično predvsem imperializem ZDA in kulturno amerikanizem. 
   Tako so cilji in metode prostozidarstva na številnih področjih vzporedni s 
prizadevanji za svetovno prevlado sionizma, za katerega pa je končni cilj 
prostozidarstva le vmesna stopnja do izključne prevlade judovstva kot "izbranega 
ljudstva".  
   V zgodovinskem razvoju je torej prostozidarstvo, ki sprva še ni hotelo sprejeti 
Judov, vse bolj prihajalo pod vpliv sionizma in danes praktično tvori srednjo raven 
vodenja sionističnega razvoja moči. Ključno vlogo ima loža Bnai-Brith v New 
Yorku, ki sprejema samo Jude in je vodilno središče svetovnega prostozidarstva. 
Slavna "skrivnost" prostozidarstva je v tem, da si prizadeva za svoj propad, saj se 
bo moralo po uresničitvi sionistične svetovne prevlade s svojim dogmatizmom o 
enakosti vseh ljudi podrediti prisilni vladavini "izbranega ljudstva". 
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   Prostozidarstvo, ki je s svojo močjo in zagonom še vedno organiziralo francosko 
revolucijo leta 1709 in vse primerljive buržoazne revolucije, je v imenu sionizma 
že omogočilo rusko februarsko revolucijo leta 1917 in tako utrlo pot marksizmu v 
smislu politike moči.  
   Vendar pomoč prostozidarstva marksizmu danes ni več svetovni zgled, saj je 
slednje večinoma ušlo izpod sionističnega nadzora in tako izgubilo svojo 
privlačnost kot orodje sionizma.  
   Neposreden boj proti prostozidarstvu je zaradi njegovega značaja tajne družbe 
zelo težaven. Nacionalsocializem premaga prostozidarstvo politično z bojem proti 
njegovi ideologiji in njegovim političnim orodjem, organizacijsko pa tudi z 
njegovo prepovedjo. 
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Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 
iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  

  
21. 

  
   Pred dolgim (prekleto dolgim) časom so me ljudje, ki so jim leta 1940 oprali 
možgane za vojno, imenovali "nacist!". Ni se bilo lahko upreti toku neumnosti. 
Nato sem se leta 1942 pridružil mornariškim CB-jem kot neumna izbira pred 
nabornimi papirji, zaradi katerih bi lahko postal paketna rit. Poslan na Guadalca-
nal sem izgubil roko, oko in veliko vida na drugem očesu. Edina trajna stvar, ki 
sem jo prinesel iz vojne, je bila goreča želja (ki se ni nikoli uresničila), da bi 
uriniral na grob FDR. 
   Po številnih preobratih usode sem leta 1970 postal birokrat (zaposlovalec za 
teksaško komisijo za zaposlovanje). Ob pogledu na delovno mesto, ki je ponujalo 
odlično plačilo in ugodnosti, sem čez list napisal: "SAMO ČERNOŠKI ALI 
MEKSIKANEC!" 
   Ženska v pisarni je obrnila lasuljo. "Tega ne smete storiti, ker je to nezakonito!" 
Moj odgovor, da je to resnica, ni pomagal. Odredba je bila ponovno napisana. 
Tako sem, medtem ko je ostala na moji mizi, tvegal to lepo delovno mesto, ko 
sem belim prosilcem rekel: "Joj, ne morem vam ponuditi nič drugega kot mini-
malno plačo, ker niste prave barve." Nato sem jim ga pokazal. Dvakrat so moški 
eksplodirali:  "Če bi vedel, kako jih kontaktirati, bi se pridružil nacistom ali 
KKK!" Povedal sem jim, če so iskreni, in jim nato podtaknil dva naslova, ki ju 
imam pri roki, hkrati pa vsakemu od njih povedal, da če bodo rekli, da so ju dobili 
od mene, bom to le zanikal.  Nikoli nisem nadaljeval. 
   Neki liberalec v pisarni je vodji področja poslal anonimno pismo s kopijo pisma 
uredniku v Dallasu in predlagal, da človek z mojimi stališči ne bi smel biti 
državni uslužbenec. Bil je jezen, vendar ni imel podlage za odpustitev. Poleg tega 
sem bil član vseh treh glavnih veteranskih organizacij in vedel je, da bi odpustitev 
invalidnega veterana povzročila težave. Šokiral sem zaposlene v pisarni z izjavo, 
da je v pisarni strahopetni napadalec na hrbet. Zakaj? Ker je bil v pismu naveden 
moj domači naslov - ne pa kraj, kjer sem bival v tistem mestu -, zakaj torej to 
ime, razen da so ga poznali? Potem so ga poslali področnemu nadzorniku 
namesto na državni sedež in le redki zunaj urada so vedeli, kje poteka veriga pov-
eljevanja. Od takrat naprej so se me tako prekleto bali, da so se obnašali, kot bi 
hodili po jajcih. Poleg tega jih je večina postala dobri prijatelji. Po štirih letih in 
pol sem bil povsem brezhiben in s priporočili za ponovno zaposlitev, če bi si kdaj 
premislil. 
   Zato sem se vrnil na kmetijo in napisal toliko pisem uredništvu, da mi je nek 
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dallaski Jud naslovil pismo kot agentu za propagando PLO v mojem domačem 
mestu. Lahko se zanesete, da je poštar vedel, komu naj ga dostavi. 
   Nato mi je začela pisati "prijazna kristjanka", ki je bila odločena, da me bo 
"rešila greha antisemitizma". V nekem pismu pa sem izrazil mnenje, da je uma-
zani, zahrbtni, zahrbtni stari FDR največji lopov, ki se je kdajkoli izognil 
obešenčevi zanki. Ko me je obvestila, da je grešno govoriti slabo o mrtvih, ki se 
ne morejo več braniti, sem ji rekel, da tega v Svetem pismu nisem nikoli zasledil. 
Prosil sem jo, naj mi pošlje knjigo, poglavje in verz, vendar me je ta informacija 
razveselila dvojno, saj sem v njej odkril osebo, ki nikoli ne bi rekla nič slabega o 
ubogem starem Adolfu Hitlerju, ki tudi zaradi smrti ni mogel več braniti svojega 
imena. Presenečenje! Nikoli več mi ni pisala. Najbrž je menila, da sem dovolj 
"odrešen", in je čas preživljala z drugimi ubogimi grešniki. 
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