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Enciklopedija - Michael Kühnen 
  

47 - HOLOKAVST 
  

   Trditev, da je nacistična Nemčija v okviru genocidnega programa med drugo 

svetovno vojno pobila približno 6 milijonov Judov, od tega velik del s 

"zaplinjevanjem" - sionistični izraz za to je: To je najpopularnejša obtožba 

protinemške propagande o grozodejstvih. V resnici pa je revizionistično 

zgodovinopisje obtožbo holokavsta že zdavnaj kritično preučilo, svetovno 

nacionalsocialistično gibanje pa jo je razkrinkalo kot orodje političnega boja ter 

materialnega in moralnega izsiljevanja. Vendar pa ovržba sovražnikove 

propagande grozodejstev ni naloga propagande Nove fronte. To je prepuščeno 

ljudskemu izobraževanju (znotraj stranke: usposabljanju). 

   Namesto tega Nova fronta ponosno izpoveduje, da je cilj nacionalsocializma 

premagati vpliv judovstva na evropsko kulturo, na mišljenje in čustva, na zavest in 

podzavest arijskega človeka (glej Arijci) ter razbiti politično zahtevo po oblasti in 

svetovne mahinacije sionizma. Oboje naj bi dosegli s končno rešitvijo judovskega 

vprašanja, za katero si prizadeva tudi Nova fronta. 

   Aktivna in napadalna zahteva po tej končni rešitvi in razlaga njene vsebine bosta 

najverjetneje in učinkovito ovrgli sionistično trditev, da končna rešitev pomeni 

fizično iztrebljenje judovskega naroda - holokavst. To bo pomembno prispevalo k 

pretrganju verig sionističnega suženjstva, moralnega izsiljevanja in finančnega 

izkoriščanja ter k povrnitvi svobode nemškega naroda. 

  

  

  

48 - IMPERIALIZEM 
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   Imperializem je prizadevanje politične, gospodarske in/ali kulturne skupnosti za 

prevlado nad drugimi, vrstno svežimi skupnostmi. Obstajajo torej tako oblastno-

politični (na primer ZDA in Sovjetske zveze), gospodarski (prevlada industrijsko 

razvitih držav nad tretjim svetom) in kulturni imperializem (predvsem 

amerikanizem), ki pa jih ni mogoče vedno ostro ločiti, temveč pogosto 

predstavljajo le različne manifestacije enega in istega imperializma. Tudi vse 

ideologije, ki temeljijo na dogmatizmu človeške enakosti (npr. liberalizem, 

marksizem, judovsko-krščanstvo), pogosto služijo imperialističnim interesom. 

Najbolj skrajna oblika imperializma je prizadevanje za svetovno prevlado, kot je 

danes značilno predvsem za sionizem in prostozidarstvo. 

   Nasprotno pa se nacionalsocializem na podlagi svojega biološkega razmišljanja 

vidi kot zagovornik različnosti ras in narodov (glej tudi Diferenciacija) in iz tega 

izhaja njegovo prizadevanje in boj za pravico do samoodločbe in svobode. 

Nacionalsocializem nasprotuje imperializmu z idejo rajha (glej Reich), ki ustvarja 

organske velike redove, razdeljene po rasah in narodih, ter zagotavlja svobodo, 

ohranitev vrst in razvoj vrst različnih narodnih skupnosti. 

   Na teh temeljih si nacionalsocializem nove generacije prizadeva za nov red v 
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znamenju arijske (glej arijci) skupnosti narodov. V zvezi z Nemčijo in Evropo se 

Nova fronta bori za Četrti rajh. Ta imperij naj bi vključeval zveze germanskih, 

romanskih in slovanskih narodov ter sklenil trdno zavezništvo s svetom islama v 

severni Afriki in Mali Aziji ter na Bližnjem vzhodu, ki naj bi ga šteli za del 

velikega evropskega življenjskega prostora (glej tudi Turki, Parziji in 

vzhodnoindoevropejstvo). Na področju moči novega reda bo premagan vsak 

imperializem in zagotovljena svoboda narodov. 

 

49 - INDIVIDUALIZEM 
  

   Sodobni individualizem današnjega minus sveta izhaja iz življenjskega odnosa 

razsvetljenske revolucije, ki je želela evropskega človeka osvoboditi prisilnih idej 

srednjeveškega krščanskega dogmatizma in ga razumeti kot samoodgovorno, 

svobodno in avtonomno osebnost. To pojmovanje je, tako kot celotna ideologija 

razsvetljenstva, propadlo zaradi nevednosti, neupoštevanja biološke narave 

človeka in s tem dejstva, da lahko človek živi dragoceno in smiselno življenje le 

kot skupnostno bitje, ne pa kot izoliran posameznik. 

   Tako se je prvotni idealistični individualizem razsvetljenstva hitro izrodil v 

življenjsko laž buržoazije in postal opravičilo za sebične interese in materializem 

buržoaznega človeka; tistega buržoaznega človeka, ki je postal prav tip dekadence 

arijske rase v sedanjosti (glej Arijci). Politično se individualizem uteleša v 

ideologiji liberalizma, gospodarsko pa v ekonomski obliki kapitalizma. 

   Nacionalsocializem nasprotuje egoističnemu množičnemu človeku meščanskega 

individualizma s človeško podobo delavskega razreda, s človekom, ki je vezan na 

skupnost, ki svobode ne razume kot figov list za lastne interese, temveč kot 

služenje skupnosti, in tako dozori v pravo osebnost, za katero si prizadeva 

nacionalsocialistična etika vrednostnega idealizma kot za svoj cilj. 

  

50 - INTERNACIONALIZEM 
  

   Vsak internacionalizem je plod dogmatičnega prepričanja o enakosti vseh ljudi, 

ki ga je naravoslovje že zdavnaj ovrglo (glej tudi dogmatizem). Iz tega napačnega 

prepričanja o enakosti ljudi izhaja internacionalizem, ki želi vse ljudi dosledno 

ideološko, politično, kulturno, socialno in/ali versko podrediti enotnemu - 

mednarodnemu - sistemu. Ta internacionalizem obstaja v različnih, tudi 

medsebojno nasprotujočih si in konkurenčnih oblikah ter je v ozadju večine 

pomembnih političnih ali verskih tokov sedanjosti. Liberalni kapitalizem, 

marksizem, krščanstvo, islam in prostozidarstvo so med drugim 

internacionalistično usmerjeni. 
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   Internacionalizem najde svoj najjasnejši izraz in logično posledico najprej v 

imperializmu in nazadnje v cilju svetovne prevlade. Ker pa v resnici ljudje niso 

enaki, temveč neenaki in biološko razdeljeni na rase, ljudstva in oba spola, je 

svetovna prevlada mogoča le kot brutalna tiranija ali egalitarna in dekadentna, 

materialistična svetovna civilizacija (glej tudi materializem, dekadenca in 

amerikanizem). 

   Sionizem se povezuje z internacionalizmom v cilju svetovne prevlade. Vendar 

sam sionizem ni internacionalistična ideologija, temveč skrajno nacionalistično in 

rasistično gibanje judovstva: 

  

Sionizem je organizirana moč svetovnega judovstva s ciljem prevlade nad 

svetom! 

  

   Sionizem pa si zavestno in intenzivno prizadeva, da bi vse izraze 

internacionalizma spravil pod svoj nadzor, da bi "en svet" pod judovsko nadvlado 

postal zaželen za njegove zmedene in zavedene privržence. Nasprotno pa 

nacionalsocializem zagovarja svobodo in raznolikost ras in narodov (glej tudi 

razlikovanje). 

   Čeprav je nacionalsocializem tudi svetovno gibanje in vključuje vsa arijska 

ljudstva (glejte Arijci), ni internacionalističen, temveč nadnacionalen. Njegovo 

načelo nista enakost in egalitarizem, temveč raznolikost življenja. Njegov 

nadnacionalni cilj ni svetovna prevlada, temveč ohranitev vrste in vrstni razvoj 

arijske rase in njenih ljudstev. Prav tako je izključno rasno usmerjena in ne 

rekrutira privržencev drugih kot belih ras. Nacionalsocializem je torej branik pred 

vsakršnim internacionalizmom in za svobodo narodov, pred tiranijo ali dekadenco 

svetovne dominacije ter za svetovni red, rasno razdeljen na vrstno in naravno 

skupnost narodov (glej tudi Novi red). 

  

51 - ISLAM 
  

   Islam je dogmatična religija razodetja, ki izhaja iz razmišljanja in čustvovanja 

semitske rase. Zato ostaja arijcem enako tuj kot judovstvo, krščanstvo pod 

judovskim vplivom, marksizem, liberalizem in vse druge dogmatične ideologije 

(glej tudi Dogmatizem). Kolikor prispeva k odtujenosti v življenjskem prostoru 

arijske rase, ga je zato treba zavrniti. 

   Še pomembnejše pa je dejstvo, da je islam prevladujoča religija in način 

življenja med Arabci, ki je zaradi svojih naukov popolnoma odporen na vplive 

liberalnega kapitalizma ali marksizma, kar arabskemu narodu omogoča, da se 

brezpogojno upre imperializmu velesil, Združenih držav in Sovjetske zveze. K 
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temu je treba dodati še arabsko zavračanje sionizma, ki je z močjo in sporočilom 

islama postalo "sveta vojna". Nazadnje, islam strogo nasprotuje vsakršnemu 

služenju interesom in je zato tudi idealen zaveznik nacionalsocializma ter močan 

branik proti kapitalizmu. 

   Zaradi vseh teh razlogov miselna skupnost Nove fronte vidi islam kot zelo 

pozitiven zunanjepolitični dejavnik in si v okviru Novega reda in njegovega 

Četrtega rajha prizadeva za zavezništvo z njim v boju proti vladajočemu minus 

svetu. 
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Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 
iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  

   
30. 

  
   Opazili so ga na kalifornijski avtocesti: "Če bi vedeli, da boš povzročal toliko 
težav, ti ne bi nikoli dovolili pobirati bombaža!" 
  

  
31. 

  
   Vedno se splača imeti s seboj žep, poln nalepk s svastiko, kamorkoli greste. 
Takšen primer je bilo nedavno potovanje skozi Hot Springs v Arkansasu. Nekega 
zgodnjega jutra je med vožnjo po Bath House Row mojo pozornost pritegnil nov 
cadillac, ki je bil parkiran s prižganimi žarometi pred judovsko veleblagovnico. 
Ustavil sem se za avtomobilom in že sem hotel poiskati njegovega lastnika, preden 
se akumulator popolnoma izprazni, ko sem opazil, da je na zadnjem odbijaču na-
lepka z napisom "Belci proti apartheidu". 
   Ker moji dobri samaritanski nameni niso bili več primerni, sem potegnil nekaj 
nalepk "Niggers Beware!" in jih nalepil na žaljiv odbijač, s čimer sem popolnoma 
zakril protibelo razpoloženje. Ko sem se odpeljal, mi je bilo v dvojno zadovoljst-
vo, ko sem se zavedel, da bo rasni izdajalec, ko se bo vrnil, našel svoj akumulator 
izpraznjen in svojo umazano nalepko na odbijaču izboljšano s svastikami! 
Medtem so si mimoidoči na pločniku dobro ogledali na novo okrašen avtomobil. 
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