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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
  

1 - NOBILITEETTI 
  

   Kaikki alkuperäiset perinteiset järjestykset ja kulttuurit (ks. traditio) perustuvat 

perinnöllisyyden elämänlakiin ja elämän hierarkkiseen ja siksi viime kädessä 

"aristokraattiseen" perusperiaatteeseen. Monarkian hallintomuoto ja yleensä 

biologisesti parhaiden - aateliston - hallinto vastaa tätä! 

   Eurooppalainen dekadenssi on kuitenkin tuhonnut kaikki perinteisen 

järjestyksen perusteet ja luonut nykyisen miinusmaailman, jossa ei enää vallitse 

lajin säilyminen ja kehittyminen todellisen veren, kansan ja rodun aateliston 

vallitessa, vaan elämänvihamielinen miinusvalinta. 

   Euroopan ja siten koko arjalaisen rodun (ks. arjalainen) vanha aatelisto on myös 

pääosin hajonnut ja sortunut rappioon, kuten Saksassa todisti ennen kaikkea toisen 

maailmansodan aikainen korkea ja kansallinen maanpetos. Vallitsevan 

miinusmaailman valossa kansallissosialismi ei siis voi rakentaa vanhan raunioille, 

vaan sen on luotava uusi perusta: Kansallissosialistisen puolueen (vrt. 

Kansallissosialistinen saksalainen työväenpuolue) taistelu tuottaa uuden 

taistelevan, kansa- ja rotutietoisen eliitin ja turvaa sen vallan Führer-periaatteen 

avulla ensin puolueessa ja vallankumouksen jälkeen myös valtiossa. Taistelun ajan 

tietoinen ja jatkuva eliitin muodostaminen ja kansallissosialistisen kansanvaltion 

rakentaminen luo siten edellytykset uuden ja todellisen aateliston syntymiselle 

uudessa järjestyksessä. 

 

2 - ELÄKKEET 
  

   Kansallissosialismi perustuu työn eettiselle perustalle (ks. Etiikka ja työläisyys) 
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ja toteuttaa siten kansan sanonnan: Se, joka ei tee työtä, ei saa syödä! 

Kansallissosialistinen tulevaisuuden kansanvaltio (ks. Valtio) luo siis 

oikeudenmukaisuuden oikeuksien ja velvollisuuksien tasa-arvoisuuden pohjalta. 

   Mutta oikeudenmukaisuuteen kuuluu myös vanhuuseläke, joka vastaa 

kansantoverin elämäntyötä. Siksi Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen 

puolueohjelman kohdassa 15 vaaditaan vanhuuseläkkeiden runsasta laajentamista. 

Tällä tavoin puolue ilmaisee poikkeuksellisen kunnioituksensa niiden ihmisten 

elämäntyöstä saamia saavutuksia kohtaan, jotka ovat uskollisesti ja luotettavasti 

täyttäneet työvelvoitteensa koko aikuisikänsä ajan. Heitä ei työnnetä - kuten 

kapitalismissa - yhteiskunnan marginaaliin tuottamattomina syöjinä, vaan 

kansallissosialistisessa kansallisvaltiossa he nauttivat eläkkeestä, jolle on 

ominaista yhteisön kunnioitus heidän elämäntyötään kohtaan ja joka voidaan 

järjestää ilman taloudellisia huolia. Nykyinen eläkejärjestelmä on kuolemansairas 

ja epäoikeudenmukainen. Se on järjestettävä kokonaan uudelleen:  

   Oikeudenmukaisen ja anteliaan vanhuuseläkkeen on lähdettävä siitä 

    Michael Kühnen 
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periaatteesta, että kansalaistoveri määrittelee omilla elämäntuloksillaan myös 

vanhuuseläkkeensä määrän. - Mitä paremmin hän on tehnyt työtä omalla 

paikallaan ja kykyjensä mukaan, sitä suuremmat ovat olleet hänen tulonsa. Nämä 

tulot on maksettava hänelle työelämästä eläkkeelle jäätyään täydessä laajuudessa 

eläkkeenä edelleen! Kaikki muu olisi epäoikeudenmukaista, koska hän voisi 

ymmärtää tulojensa pienentämisen vain rangaistuksena biologisesta ikääntymisen 

kohtalosta, joka tekee pilkkaa kaikesta oikeustajusta. 

   Yksinhuoltajaäideille otetaan vakioeläkkeenä käyttöön avokätinen kansaneläke, 

jonka määrä kasvaa sitä mukaa, kun nainen on synnyttänyt ja kasvattanut lapsensa 

elämänsä aikana. Näitä lapsilisiä maksetaan myös jokaiselle naiselle, joka asuu 

vielä vanhana miehensä kanssa ja jolla ei näin ollen ole oikeutta 

kansaneläkkeeseen, mutta joka kuitenkin saa tunnustusta elämänsä aikana 

saavutetuista äidillisistä ansioista (ks. myös Äitiys).  

   Eläkkeet maksetaan suoraan valtion talousarviosta. Kansallissosialistinen 

kansanvaltio takaa siten maksujen turvallisuuden ja määrän. Tarvittavat varat 

kerätään eläkeverolla. - Tavanomaiset palkasta tehtävät eläkevakuutusmaksujen 

vähennykset poistetaan. Uusi eläkejärjestelmä aiheuttaa Volksgemeinschaftille 

huomattavia rasitteita, varsinkin niin kauan kuin nykyisen syntyvyyden laskun 

jälkivaikutukset jatkuvat. Nämä rasitteet ovat kuitenkin kansanyhteisölle 

kunniavelvollisuus, ja ne arvostetaan sen mukaisesti. 

 

3 - AMERIKKALAISUUS 

  

   Amerikkalaisuus on porvarillis-materialistisen elämänasenteen äärimmäisin 

ilmentymä (ks. porvaristo ja materialismi) ja siten nykypäivän dekadenssin 

päävoima. Kyseessä ei kuitenkaan ole vanhojen varttuneiden kansojen 

luonnollinen rappeutumisprosessi, vaan tarkoituksellinen ja hallittu kehitys, jonka 

tavoitteena on varttuneiden kansojen tuhoaminen ja maailmanlaajuisen, helposti 

ohjattavan ja manipuloitavan yhdenmukaisen ihmisen luominen materialistisessa 

maailmansivilisaatiossa. 

   Amerikkalaisuuden ja suunnitellun maailmansivilisaation vallan kantajina ovat 

Yhdysvallat, jonka mallin mukaan se on tarkoitus muodostaa. Amerikkalaisuus on 

näin ollen liberaalin kapitalismin henkinen ase ja mahdollistaa sen päävallan - 

Yhdysvaltojen - kulttuurikolonialismin, joka muodostaa usa-amerikkalaisen 

imperialismin kasvualustan. Amerikkalaisuus haluaa viime kädessä muuttaa kaikki 

ihmiset tylsiksi massakuluttajiksi, joilla ei ole korkeampia intressejä ja jotka eivät 

ole sidoksissa kansaan, rotuun, kulttuuriin ja perinteisiin; se on siten myös yksi 

monista internationalismin ilmenemismuodoista, joka huipentuu ajatukseen 

"yhdestä maailmasta", joka voidaan saavuttaa vain maailmanhallinnan avulla. 
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   Alunperin tämä materialismin nimenomaan yhdysvaltalainen ilmentymä syntyi 

yhdysvaltalaisten kapitalistien voitontavoittelusta, kun he unelmoivat 

manipuloitujen massakuluttajien maailmasta, mutta siitä tuli yhä enemmän myös 

sionismin perimmäisten päämäärien väline sen kamppailussa maailman 

herruudesta.  

   Siinä missä muut internationalismin ilmenemismuodot käyttävät ensisijaisesti 

pakkokeinoja, amerikkalaisuus pyrkii kansan suostumukseen ja hyväksyntään, ja 

se turmelee kansan tahdon vetoamalla alhaisimpiin vaistoihin - omistushaluun, 

egoismiin, kateuteen jne. - korruptoi. Amerikkalaisuus on näin ollen kansojen 

vaarallisin vihollinen, sillä se tuhoaa paitsi niiden vapauden myös ja ennen 

kaikkea niiden sielun ja tahdon. Sen vastine poliittisella alalla on länsimainen 

demokratia, jossa se voi kehittyä tehokkaimmin ja häiriintymättömimmin ja jossa 

se pääsee purkamaan ja saattamaan loppuun tuhoamistyönsä. Amerikkalaisuuden 

hurjaan vauhtiin kiihdyttämä rappio ei siis ole kohtalokasta, vaan keinotekoisesti 

tuotettua. Tässä kohtaa siis kansojen luonnollinen tahto selviytyä alkaa ja taistelee 

amerikkalaisuutta vastaan völkiläisellä kulttuurivallankumouksella. 
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   Saksan kulttuurivallankumouksen kantaja on Uusi rintama, jonka taistelu 

amerikkalaisuutta vastaan on olennainen osa sen poliittista taktiikkaa. Koska 

amerikkalaisuus on vuodesta 1945/56 lähtien JdF:n myötä edennyt BRD:ssä 

pisimmälle USA:n ulkopuolella ja sillä on ollut tuhoisin vaikutus, 

kulttuurivallankumous tätä amerikkalaisuutta vastaan on myös täällä kaikkein 

tärkein ja kiireellisin, jos Saksan kansan halutaan selviytyvän! 
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 Hauskaa hakaristin alla 
  
Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote 
Gerhard Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 
   

6. 
  
   Länsi-Saksan pohjoisin osavaltio on Schleswig-Holstein, jonka asukkaat tun-
netaan kansallismielisistä ja kansallissosialistisista suuntauksistaan. Sinne asettui 
paljon viikinkejä. Ja monet Englannin saksilais-saksalaisista valloittajista tulivat 
sieltä. 
   Ne ovat kova rotu. 
   Ystäväni Uwe oli tappelussa kommunistien kanssa. Eräs punainen löi häntä pul-
lolla päähän (takaapäin).  Uwe kääntyi hitaasti ympäri. Hän ravisteli päätään niin, 
että lasinsirut lensivät hänen lyhyistä hiuksistaan. Sitten hän tarttui punaiseen ja 
löi tämän tajuttomaksi yhdellä iskulla. 
   Tämän vähäisen tehtävän jälkeen hän jatkoi taistelua muita punaisia vastaan. 
   Hyvää miestä ei voi pitää alhaalla. 
  

  
7. 

  
   Toverini Bob ja minä olimme jo pitkään valittaneet, ettei FBI ollut koskaan 
lähettänyt kaunista naisagenttia viettelemään meitä saadakseen tietoja. Olisimme 
mielellämme tehneet yhteistyötä (ainakin ensimmäisen puoliskon ajan). 
   Eräänä päivänä toiveemme viimein toteutui... melkein. 
   Ovelle tuli viehättävä nuori vaalea FBI-agentti. Valitettavasti en ollut kotona! 
   Sen sijaan tyttöystäväni avasi oven. Sattumalta hänellä oli yllään khakinpun-
ainen pusero, jossa oli olkaimet, ja khakinshortsit. Hänen asunsa näytti NS:n nais-
ten apujoukkojen univormulta! Ainoastaan hakaristilippu puuttui. 
   Siitä päivästä lähtien vaadin, että FBI:lla oli nyt todisteita siitä, että hän oli 
paikallisen natsiliikkeen todellinen neropatti, en minä. 
   Sitä paitsi... kaikki tietävät, että naaras on lajista tappavampi.  
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