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Tietosanakirja-Michael Kühnen 
  

17 - DECADENCE 
  
   Biologinen humanismi kansallissosialismin tieteellisenä epistemologiana 
määrittelee ihmisen itsestään vastaavaksi luonnolliseksi olennoksi, jolla on 
biologinen taipumus luoda kulttuuria ja joka on elinkelpoinen vain yhteisöllisenä 
olentona.  
   Luonnollisena olentona ihminen, kuten kaikki elämä, on luonnonlakien alainen: 
Perinnöllisyys, erilaistuminen ja taistelu olemassaolosta valintoineen ja 
sukupuuttoon kuolemisineen - vain tärkeimpiä mainitakseni.  
   Vielä pitkälti tiedostamattomalle varhaisihmiselle tämä elämä ja selviytyminen 
luonnossa ja luonnon kanssa on edelleen aivan luonnollista. Mutta ihmisellä on 
myös biologinen taipumus kulttuurin luomiseen, joka, kuten kaikkien elävien 
olentojen kaikki biologiset taipumukset, palvelee vain yhtä päämäärää: lajin 
säilymistä ja kehittymistä - toisin sanoen lajin selviytymistä ja korkeampaa 
kehitystä. Tämä ihmisen taipumus tulee historiallisesti voimakkaaksi, kun keräilijä
- ja metsästäjäelämästä luovutaan ja kun siihen liittyy siirtyminen vakiintuneeseen 
talonpoikaiskulttuuriin (ks. myös talonpoikaisuus). Se kehittyy pappien ja 
sotureiden miesliitoissa (ks. Soldatentum), jotka mahdollistavat monarkian 
perustamisen alkuperäisenä valtiomuotona. Näillä tavoin arjalaisten kulttuuri 
kehittyi. Kuten jokaista kulttuuria, arjalaista kulttuuria uhkaa kuitenkin jatkuvasti 
rappion vaara. 
   Dekadenssi alkaa heti, kun kulttuurin kehitys irtautuu tarkoituksestaan lajin 
säilymisen ja kehittymisen apuna, itsenäistyy ja on siten ristiriidassa elämän ja 
luonnonlakien kanssa. Näin dekadenssi aiheuttaa kulttuurin ja useimmiten myös 
sitä tukevien ihmisten kuoleman.   
 Heti kun kulttuuri ja luonto joutuvat ristiriitaan, dekadenssi alkaa ja aiheuttaa 
aluksi hitaan ja näkymättömän, sitten jatkuvasti kiihtyvän rappeutumisprosessin, 
joka päättyy kyseisen kulttuurin rappioon ja usein myös ihmisten kuolemaan (ks. 
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myös ihmiset).  
   Suppeammassa merkityksessä dekadenssi ymmärretään kulttuurin rappion 
loppuvaiheeksi. Sille on ominaista: 
  
Materialismi vallitsevana elämäntapana; 
Arvorelativismi; 
Sukupuolten tasa-arvo (ks. naisliike); 
Syntyvyyden lasku; 
Miscegenation; 
  
   Tässä rappion viimeisessä vaiheessa kansan elämänhalu murtuu, ja siksi se ei 
yleensä selviä kulttuurinsa tuhosta. 
   Tämän päivän miinusmerkkistä maailmaa hallitsee amerikkalaisuus, josta on 
tullut nykyajan rappion maailmanlaajuinen liikkeellepaneva voima. Se uhkaa 
kaikkia rotuja, kansoja ja kulttuureja, niin että ensimmäistä kertaa historiassa koko 
ihmiskuntaa uhkaavat rappio ja sen seuraukset. 
   Arjalaisen rodun alueella kansallissosialismi sen sijaan muodostaa vastarintaa 
valkoisen miehen idealistisesti muotoillun perinteen (ks. myös arvoidealismi) 
perillisenä.  
   Kansallissosialistinen puolue (ks. Kansallissosialistinen saksalainen 
työväenpuolue) vahvistaa ihmisten elämänhalua kulttuurivallankumouksen avulla, 
poistaa vallitsevan miinusmaailman perustan valtapoliittisen vallankumouksen 
avulla, panee rotuhygienian tiukasti täytäntöön rotulakien avulla, palauttaa kaikki 
elämän kulttuuriset ilmaisut lajin säilymisen ja kehittymisen palvelukseen ja 
voittaa siten rappion perustamalla uuden järjestyksen. 
  

18 - DEMOKRATIA 
  
   Nykyaikaisen demokratian valtiomuoto on seurausta valistuksen 
vallankumouksesta. Sen kannattajat pitävät ja ylistävät sitä kansanvaltana, jossa 
valtion suvereniteetti ei ole enää hallitsijalla, kuten monarkiassa, vaan kansalla. 
   Demokratian ongelma on se, miten kansan tahto voidaan tehdä näkyväksi ja 
ilmaista, missä määrin sitä pitäisi tai voidaan rajoittaa ja/tai sitoa korkeampiin 
arvoihin vai onko se absoluuttinen ja rajoittamaton. Erilaiset vastaukset näihin 
kysymyksiin johtavat hyvin erilaisiin demokratian muotoihin. 
   Länsimainen demokratia on yhdistetty liberalismiin parlamentarismiksi ja joutuu 
siten arvojen rappion (ks. arvorelativismi) ja materialismin uhriksi, kun tahto ja 
päättäväisyys pirstaloituvat ja valtiosta tulee yksinomaan itsekkäistä tavoitteistaan 
ja omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneiden eturyhmien saalis.  
   Itämainen demokratia (kansandemokratia) sitoo kansan itsemääräämisoikeuden 
kommunistisen puolueen johtavaan asemaan ja marxilaisen ideologian muka 
tieteelliseen ideologiaan. 
   Mikään demokratian muoto ei kuitenkaan kykene hallitsemaan nykyisyyden ja 
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tulevaisuuden ongelmia ja mahdollistamaan ihmisyhteisöjen selviytymistä tai jopa 
korkeampaa kehitystä, koska kaikki ne dogmatisminsa vuoksi arvioivat väärin 
ihmisen todellisuuden, hänen biologisen luontonsa sekä elämän ja sen lakien. 
Arjalaisen rodun perusongelmaa (ks. arjalainen) - dekadenssia - ei ole voitettu, 
vaan sitä on pahennettu.  
   Tämä pätee erityisesti länsimaiseen demokratiaan, joka, kuten taloudellinen ja 
sosiaalinen muoto, liberaali kapitalismi, johon se yleensä liitetään, on käytännössä 
johtanut nykypäivän materialistiseen ja dekadenttiin miinusmaailmaan - ja siten 
porvariston historialliseen vararikkoon. Tämän kehityksen viimeinen rappiovaihe 
on amerikkalaisuus. 
   Kaikista näistä syistä kansallissosialismi hylkää demokratian ja ajatuksen kansan 
suvereniteetista ja tunnustaa suvereeniksi ainoastaan kansakunnan, jonka tahdon 
kantaja on kansallissosialistinen puolue (ks. Kansallissosialistinen Saksan 
työväenpuolue). Ainoa asia, joka kansallissosialismilla on yhteistä länsimaisen 
demokratian kanssa, on sen päättäväisyys käyttää sen mekanismeja laillisen 
vallankumouksen aikaansaamiseksi osallistumalla puoluetaisteluun, sekä 
vakaumus siitä, että uutta järjestystä ei voida rakentaa pakottamalla, vaan se 
edellyttää massojen suostumusta. Siksi kansallissosialistinen puolue pyrkii 
demokratian enemmistön suostumukseen demokratian lakkauttamiseksi ja 
kansallissosialistisen kansanvaltion perustamiseksi. 

 

19 - SAKSA 
  
   Saksa on asuinalue, keskellä Eurooppaa suljettu, saksalaiset. Saksalaiset ovat 
germaanisen kansojen suvun ydinkansa (ks. germaaniset kansat). 
   Nykyinen Saksa koostuu kolmesta keinotekoisesta valtiosta, jotka toisen 
maailmansodan voittajavallat perustivat: Saksan liittotasavallasta, DDR:stä ja 
Itävallan liittotasavallasta. Näitä valtioita ei voida pitää todellisina valtioina, sillä 
Saksan liittotasavalta ja DDR eivät ole suvereeneja, kun taas Itävallalta on 
valtiosopimuksella (Anschluss-kielto) riistetty itsemääräämisoikeus.  
   Muut osat Saksasta joutuivat eri aikoina pohjoiseen, länteen ja etelään 
sijaitseviin naapurivaltioihin (Pohjois-Schleswig Tanskaan, Eupen-Malmedy 
Belgiaan, Elsass-Lothringen Ranskaan ja Etelä-Tirol Italiaan). Lopuksi 
saksalaisten muinaiseen asuinalueeseen kuuluu, vaikka suurin osa saksalaisista 
karkotettiinkin sieltä sodan jälkeen, Saksan keisarikunnasta erotetut itäiset alueet, 
jotka ovat venäläisten, puolalaisten ja tšekkien miehittämiä ja hallinnoimia. 
   Tämä kuvaus Saksan hajanaisuudesta ja sorrosta tekee täysin selväksi tarpeen 
saksalaiselle nationalismille, joka palauttaa Saksan kansan vapauden ja 
suvereniteetin, yhdistää koko Saksan yhdeksi kansakunnaksi ja tekee siitä tulevan 
neljännen valtakunnan perustan. 
   Tämän saksalaisen nationalismin ruumiillistuma on Saksan kansallissosialistinen 
työväenpuolue, joka on Saksan kansan tahdon kantaja. 
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20 - ERIYTTÄMINEN 
  
   Biologinen humanismi kansallissosialismin tieteellisenä tietoteoriana pyrkii 
tuntemaan luonnon ja sen elämänlait ja siirtämään ne arjalaisen ihmisen (ks. 
arjalainen) yhteiskunnalliseen elämään, jotta biologisen ajattelun ja biopoliittisen 
toiminnan avulla voitaisiin luoda edellytykset arjalaisen rodun säilymiselle ja 
kehittymiselle.  
   Tärkeimpiä näistä elämän laeista ovat perinnöllisyys, erilaistuminen ja 
olemassaolosta käytävä taistelu sekä sen valinta ja hävittäminen.  
   Perinnöllisyys edustaa elämän staattista elementtiä, joka poliittisesti vallitsee 
perinteisissä yhteisöissä (ks. traditio) ja toteutuu monarkiassa, aatelistossa ja kasti- 
tai perinnöllisessä luokkayhteiskunnassa, kun taas eriytyminen edustaa elämän 
dynaamista elementtiä.  
   Perintöaineksen siirtyminen ei koskaan tapahdu täsmällisenä kopiona, vaan 
jatkuvana uudistumisena ja jatkuvina pieninä muutoksina, jotka johtuvat 
mutaatioista ja sopeutumisesta muuttuviin elinolosuhteisiin. Jos ne osoittautuvat 
hyväksi elämästä käytävässä taistelussa, ne vakiintuvat geneettisesti ja voivat 
lopulta lisääntyä uusien lajien ja elämänmuotojen syntyyn asti. Näin kehittyy ja 
kehittyy elämän ääretön monimuotoisuus, joka ilmenee ihmisillä ennen kaikkea 
rotuina, kansoina ja heimoina. 
   Siksi kaikkien ihmisten tasa-arvon dogmatismi, joka on ominaista useimmille 
nykyisin vallitseville ideologioille, on niin vihamielinen elämää kohtaan.  
   Siellä, missä se todella pääsee valloilleen, se voi johtaa vain köyhtymiseen ja 
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standardisoitumiseen - standardoituun massaihmiseen - kuten se luonnehtii ennen 
kaikkea liberaalin kapitalismin ja marxilaisuuden ihmiskuvaa.  
   Kansallissosialismi sen sijaan tunnustaa elämän monimuotoisuuden ja suojelee 
perintöainesta sekoittumiselta, standardisoinnilta ja biologiselta köyhtymiseltä 
rotulakien ja rotuhygienian avulla. Näin se siirtää eriytymisen elämänlain 
arjalaisen rodun yhteisöelämään, luo edellytykset rodulliselle selviytymiselle ja 
korkeammalle kehitykselle lajin ja luonnon mukaisesti ja tulee siten arjalaisten 
järjestäytyneeksi elämänhaluksi. 
   Kansallissosialistisen vallankumouksen voittamassa uudessa järjestyksessä 
arjalainen kansojen yhteisö kukoistaa kehittyneenä sivilisaationa, joka tekee 
oikeutta elämän monimuotoisuudelle ja mahdollistaa jokaiselle rotutoverille, 
jokaiselle arjalaiselle kansalle ja koko arjalaiselle rodulle elää ja kehittyä vapaasti 
biologisen luontonsa mukaisesti. Tämä on vapauden korkein muoto ja ainoa 
luonnollinen käsitys vapaudesta. 
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Hauskaa hakaristin alla 
  
Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote 
Gerhard Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 
  
  

14. 
  
   Eräänä iltapäivänä, kun istuin päivystäjän pöydän ääressä Rockwell Hallissa 
Chicagossa, kuulin koputuksen ovelle. Kun avasin oven. Yllätyksekseni siellä sei-
soi matkaopas ja noin tusina ihmistä, joiden leuat roikkuivat hämmästyneinä, kos-
ka he eivät koskaan ajatelleet näkevänsä jotain Rockwell Hallin kaltaista tai 
natsien Stormtrooperin avaamassa ovea täydessä virkapuvussa. Kun matkaopas 
kysyi minulta, voivatko he tulla sisään, sanoin, että toki, tulkaa vain sisään. Kun 
he kävelivät kokousalueelle, annoin jokaiselle kansallissosialistien kirjallisuutta ja 
vastasin kysymyksiin kuten "Oletko sinä TODELLINEN natsi?". " ja 
"Kaasuttivatko Saksan natsit juutalaisia?". 
   Jonon loppupäässä oli pieni juutalainen, jolla oli kukkapaita, oksennuksenvihreät 
ruudulliset housut, valkoinen vyö ja kengät. Kun hän katsoi minua, katsoin häntä 
"pahalla silmällä", jonka toverini Max oli opettanut minulle. Juutalainen käveli 
ohitseni ja mutisi jotain holokaustista. Vastasin: "Joo, sitä ei koskaan tapahtunut! " 
Sitten juutalainen alkoi kertoa muille ihmisille, että olimme murhaajia. 
   Siihen mennessä yksi päällystömme jäsenistä tuli kokousalueelle. Muutama 
meistä oli tuona päivänä paikalla tekemässä White Power T-paitoja takahuoneessa. 
No, tämä juutalainen alkoi ulvoa "holokaustista". Kun käännyin ympäri, esi-
mieheni tarttui juutalaista kauluksesta ja vyöstä ja heitti hänet ulos ovesta kadulle 
71st . Loput kierroksesta käveli ulos hänen perässään, kun pidin ovea auki ja käskin 
heitä olemaan varmoja, että he osallistuvat perjantai-illan kokoukseen. 
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