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Γιατί είμαι "Ναζί" 
  

Ο συγγραφέας αυτού του άρθρου προσλήφθηκε από την NSDAP/AO στις 

αρχές του 2014 και έγινε αμέσως ένας εξαιρετικά πολύτιμος συνεργάτης. 

Αυτός ο εθνικοσοσιαλιστής σύντροφος έπαιξε βασικό ρόλο στο Video Project 

μας την άνοιξη του 2014, το οποίο, με τη σειρά του, επέτρεψε την επέκταση 

του NS NEWS BULLETIN την επόμενη άνοιξη. 

   

 

   Κανείς δεν εκπλήσσεται περισσότερο 

από εμένα που βρίσκομαι μεταστραφείς 

σε μια ιδεολογία που έχει κακοποιηθεί 

τόσο πολύ ώστε να θεωρείται από τον 

λαό ως το πιο κακό έγκλημα σκέψης και 

το πνευματικό παιδί του πιο κακού 

ανθρώπου που περπάτησε στη γη, του 

εθνικοσοσιαλισμού και του Αδόλφου 

Χίτλερ. 

   Σε όλη μου τη ζωή υπήρξα ευλαβικός 

λάτρης της αλήθειας, όπου και αν 

βρίσκεται και με όποια μορφή και αν 

έχει.  Αυτό με έχει οδηγήσει σε μερικά 

ενδιαφέροντα μονοπάτια στη ζωή.  

Ορισμένες φορές αυτά τα μονοπάτια 

έχουν αποδοκιμαστεί από μέλη της 

οικογένειας που δεν ήταν τόσο 

ειλικρινείς στις συναλλαγές τους και 
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σίγουρα έκαναν όλο και πιο δύσκολο το να εργάζομαι σε έναν κόσμο που είναι 

όλο και πιο διεφθαρμένος και άψυχος.  Τελικά έφτασα σε ένα σημείο της ζωής 

μου όπου είμαι σε μια ηλικία και φυσική κατάσταση που η εργασία είναι αδύνατη, 

αλλά η λαμπερή αλήθεια, σε όλη της τη δόξα, εξακολουθεί να παραμένει μέσα 

μου και στις πράξεις που επιλέγω να κάνω.  Την έχω βρει άξιο και πιστό 

σύντροφο στη ζωή. 

   Ένα πράγμα που ανακάλυψα για την αλήθεια είναι ότι, ενώ ζει σε μια καρδιά, 

δεν πεθαίνει.  Δεν χρειάζεται ειδικά στηρίγματα και σύμπλεγμα ψεμάτων και 

υπεκφυγών για να υπάρχει όχι μόνο, αλλά να ευδοκιμεί και να ευημερεί.  Στην 

πραγματικότητα, κανένα σύστημα δικαιοσύνης και νόμων δεν μπορεί να θεωρηθεί 

βιώσιμο χωρίς αυτήν.  Στην ουσία, έχει τα χαρακτηριστικά της φωτιάς και του 

αέρα, της γης και του νερού.  Μοιάζει πολύ με μια δύναμη της φύσης, αλλά 

κατοικεί στην ανθρώπινη καρδιά.  Αντίθετα, κάθε εχθρός της αλήθειας είναι 

τελικά καταδικασμένος, απλώς η καθαρή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για 

την απόκρυψή της είναι μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα.  Η υπηρέτρια της αλήθειας 

είναι οι "ακούσιες συνέπειες", αλλιώς γνωστή ως "ομοιόσταση", μια άλλη δύναμη 

της φύσης.  Στην ευρύτερη θεώρηση των πραγμάτων, η αλήθεια και η 

πραγματικότητα όπως είναι πρέπει να επικρατήσει. 

   Το έδαφος του εθνικοσοσιαλισμού είναι οι αναλλοίωτοι νόμοι της φύσης, και 

έτσι η αλήθεια έχει ανεκτίμητη αξία, διότι μπορεί να οριστεί μόνο από αυτούς 

τους νόμους.  Η αντίληψή μας για την αλήθεια αλλάζει μόνο αν κάναμε λάθος για 

τους νόμους της φύσης.  Ο σοφός άνδρας ή γυναίκα αναθεωρεί έτσι την 

κατανόηση της αλήθειας ώστε να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις του για τη 

φύση.  Όταν αυτές οι αντιλήψεις είναι σωστές και ευθυγραμμίζονται με αυτές τις 

δυνάμεις, τις ονομάζουμε αναφαίρετες αλήθειες.  Όταν κάνουμε λάθος, έχουμε 

καθήκον να αναθεωρήσουμε αναλόγως ή να υποστούμε τις συνέπειες που έχουν 

σχεδιαστεί για όσους αρνούνται τη φύση και τη ζωή. 

   Εγώ, όπως τα περισσότερα άτομα σήμερα, μορφώθηκα από το ελεγχόμενο από 

τους μαρξιστές δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.  Αυτή η φανατική αντι-ζωή και 

αντι-φύση, και εξ ορισμού αντι-αλήθεια, και ψευδής θρησκεία είναι ένας 

ανθρώπινος δαίμονας που απαιτεί τεράστια ποσά ενέργειας με τη μορφή 

ανθρώπινης υποστήριξης, για να υπάρξει.  Για να πάει κανείς ενάντια στα ίδια τα 

ρεύματα της ζωής και της ίδιας της φύσης χρειάζεται τεράστιες ποσότητες 

ανθρώπινης άρνησης, φόβου και ψεύδους.  Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 

αναγκαστικά να λειτουργεί αναποτελεσματικά και να έχει ανθρώπινα 

σχεδιασμένες συνέπειες που φοβούνται περισσότερο από τον ίδιο τον θάνατο.  

Μόνο η μετριότητα μπορεί να παραμείνει.  Κάθε σύστημα αληθινής αξίας είναι, 

κατά το πνεύμα, αντίθετο προς αυτό το τέρας.  Βρήκα τον εαυτό μου στη ρίζα του 

εντελώς ασύμβατο με τέτοια ψέματα και τεχνάσματα. 
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   Ο μύθος ότι η πλειοψηφία στηρίζει αυτό το αντι-αλήθεια, αντι-αξιοκρατικό, αντι

-ζωικό μεγαθήριο κρατά πολλούς ανθρώπους σε σιωπηλή συνενοχή.  Οι 

καλύτεροι αθλητές και ακαδημαϊκοί της φυλής μας γνωρίζουν ότι κάτι δεν πάει 

καλά, γιατί είναι σε θέση να το δουν πιο καθαρά.  Σήμερα, οι καλύτεροι 

τιμωρούνται.  Αύριο, μπορεί να τους βγάλουν έξω και να τους πυροβολήσουν.  Η 

αμφισβήτηση αυτής της επιβεβλημένης από τον άνθρωπο τάξης πραγμάτων είναι 

ασυγχώρητη, αλλά και αναπόφευκτη για τα καλύτερα μυαλά.  Δεν είναι δύσκολο 

να δει κανείς ότι ο κόσμος έχει ανατραπεί με κάποιο τρόπο.  Το λάθος έχει γίνει 

σωστό.  Η μελλοντική δυστοπία είναι μπροστά μας. 

   Όταν ένα αμφισβητούμενο μυαλό σαν το δικό μου αντιμετωπίζει αυτό που του 

έχουν πει ότι είναι το καθαρό κακό στον εθνικοσοσιαλισμό και το εξετάζει 

πραγματικά - ας πούμε, διαβάζει το Mein Kampf και δεν βρίσκει το παραλήρημα 

ενός τρελού, αλλά τις μετρημένες παρατηρήσεις ενός λαμπρού πολιτικού μυαλού, 

δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί τι άλλα ψέματα έχουν ειπωθεί.  Κοιτάζοντας 

βαθύτερα στα πλάνα των ειδήσεων της εποχής αποκαλύπτει μια καθαρή και 

τακτοποιημένη εθνικοσοσιαλιστική κοινωνία που είναι ευτυχισμένη και 

καρποφόρα.  Αυτός ο μεγαλύτερος από τους κακούς ανθρώπους που περπάτησε 

στη γη δεν κρύβεται πίσω από αλεξίσφαιρες ασπίδες, αλλά περπατάει ελεύθερα 

ανάμεσα στους ανθρώπους που ακτινοβολούν ευτυχισμένοι και υγιείς.  Η 

αυτοπεποίθησή του είναι αισθητή.  Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη μιζέρια 

της σημερινής μας εποχής και τους πολιτικούς που λένε ψέματα και κρύβονται 

πίσω από ασπίδες και κάνουν μόνο ελεγχόμενες εμφανίσεις σε σεναριακά 

περιβάλλοντα. 

Και να σκεφτείτε ότι αυτό είναι που οι σύμμαχοι βομβάρδισαν με φωτιά;  

Αλήθεια;!  Είναι αδιανόητο και απωθεί το μυαλό. 

   Μια σοβαρή εξέταση του εβραϊκού ζητήματος αποκαλύπτει μια εξωγήινη 

συμμορία που ως μια μικροσκοπική μειονότητα ελέγχει πραγματικά τα μέσα 

ενημέρωσης και τα οικονομικά, καθώς και όλους τους άλλους μοχλούς εξουσίας, 

ελέγχοντας ακόμη και τις απόψεις της αντιπολίτευσης!  Δεν μπορεί παρά να 

καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι ο Χίτλερ ήταν ένοχος μόνο για την 

αποσύνδεση από αυτές τις δυνάμεις της δουλείας των συμφερόντων και την 

απόλαυση μερικών γλυκών χρόνων ελευθερίας και ευρείας ευημερίας ως 

αποτέλεσμα.  Μόνο ένας παγκόσμιος πόλεμος υπό εβραϊκή καθοδήγηση ήταν 

ικανός να καταστρέψει την εξουσία ενός ελεύθερου λαού και στη συνέχεια να τον 

προπαγανδίσει ως "κακό" για πάντα μετά.  Ο τελικός στόχος, ασφαλώς, είναι να 

καταστεί η αντίσταση κάθε είδους παράνομη, ως αντισημιτισμός, και να 

τιμωρείται με θάνατο, όπως έγινε την τελευταία φορά που είχαν πλήρη εξουσία 

κατά τη διάρκεια της εβραιοκρατούμενης Κόκκινης Τρομοκρατίας.  Η περαιτέρω 

διερεύνηση του θέματος αποκαλύπτει ένα σύμπλεγμα ψεμάτων και ανυπόστατων 
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ισχυρισμών που εκπλήσσουν με την έκταση και το βάθος τους.  Ένας 

σκεπτόμενος άνθρωπος που κατέχει πλήρως τις δυνατότητές του δεν μπορεί παρά 

να καταλήξει στο λογικό συμπέρασμα ότι η περαιτέρω αντίσταση είναι 

υποχρεωτική, αν η αλήθεια, η ελευθερία και η ευημερία πρόκειται ποτέ να γίνουν 

ξανά το γενέθλιο δικαίωμα των Γερμανών.   

   Το όνειρο της ελευθερίας, της ευημερίας και της ζωής σε αρμονία με τη φύση 

δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο.  Είναι το μόνο όνειρο που υπάρχει.  Το καθήκον μας 

σήμερα είναι να διδάξουμε στους νέους μας αυτή την αλήθεια και να τους 

εμφυσήσουμε τη γνώση ότι η αλήθεια και η ελευθερία δεν είναι μόνο εφικτές, 

αλλά αξίζει να αγωνιστούμε για αυτές με τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό 

τρόπο και ναι, τελικά, αξίζει να πεθάνουμε γι' αυτές.  Το να διατηρούμε ζωντανούς 

τους πυρήνες της αλήθειας είναι η πιο ανατρεπτική και ζωογόνος ενέργεια που 

μπορεί να γίνει.  Υποστηρίξτε τα συστήματα που βασίζονται στην αξία όποτε και 

όπου μπορείτε.  Υποστηρίξτε την καθαρή επιστήμη, υποστηρίξτε την ομορφιά και 

την ισορροπία, υποστηρίξτε τη φύση, υποστηρίξτε την αληθινή δικαιοσύνη έναντι 

της εκδίκησης, υποστηρίξτε την ελευθερία του λόγου και υποστηρίξτε την 

αλήθεια.  Υποστηρίξτε το φυλετικό σας είδος όπως και όποτε είναι δυνατόν.  Με 

αυτές τις ενέργειες, διατηρείτε ζωντανή μια φωτιά από την οποία μπορούν να 

ξεπηδήσουν όλα τα άλλα καλά πράγματα.  Το να διατηρείτε ζωντανή τη μνήμη 

του Τρίτου Ράιχ είναι η πλουσιότερη πηγή ανοικοδόμησης όσων έχουν χαθεί που 

υπάρχει.  Υποστηρίξτε τη διατήρηση του Mein Kampf και άλλων σημαντικών 

εθνικοσοσιαλιστικών συγγραμμάτων.  Διατηρήστε έντυπα αντίτυπα στις 

βιβλιοθήκες σας και συζητήστε τα όταν μπορείτε.  Με τον καιρό, είναι 

αναπόφευκτο ότι θα τα αναλάβουν και πάλι οι νοήμονες άνθρωποι της φυλής μας.  

Όλα τα πράγματα επανέρχονται στην ώρα τους. 

   Αυτή η πίστη στην αλήθεια και την ελευθερία δεν θα πεθάνει ποτέ μέχρι να 

φύγει και ο τελευταίος από εμάς από το πρόσωπο αυτής της γης.  Μια τέτοια γη 

δεν θα είναι κατάλληλη για να ζήσει καμία φυλή, πόσο μάλλον η δική μας.  Αλλά, 

μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.  

Αφήστε το φως της αλήθειας να φωτίσει το δρόμο σας.  Η φύση είναι μια 

ασταμάτητη δύναμη.  Ευθυγραμμιστείτε μαζί Της και το μέλλον είναι δικό μας. 
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Δύναμη μέσω του γέλιου: 

Εισαγωγή 
  

Βαρόνος 
  

Όλοι έχουν ακούσει τις άγριες φήμες για τις "μυστικές βάσεις". 

  

Στη Νότια Αμερική.  

  

Στο Νότιο Πόλο. 

  

Στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. 

  

Και, φυσικά, στη Νεμπράσκα! 

  

Τι είναι γεγονός; Τι είναι μυθοπλασία; 
  

Μπορώ να βοηθήσω! Αλλά ξέρετε το παλιό ρητό: 

  

Θα μπορούσα να σας πω. 

Αλλά τότε θα έπρεπε να σε σκοτώσω. 
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Αυτό μου δημιουργεί ένα δίλημμα. Εξάλλου, η εταιρεία μας έχει μια αυστηρή 

πολιτική να Μένει ΝΟΜΙΜΗ. Και η ανθρωποκτονία δεν είναι νόμιμη στην 

πολιτεία της Νεμπράσκα. (Εξάλλου, εσείς δεν είστε κλέφτες βοοειδών!) 

  

Δεν μπορώ λοιπόν να αποκαλύψω πολλά. Μπορώ όμως να αποκαλύψω λίγα. 

  

Πρώτον, επιτρέψτε μου να αποδείξω την ειλικρίνειά μου παραδεχόμενος ότι 

μερικές από τις φήμες είναι πράγματι αληθινές. (Εξάλλου, θα ήταν εντελώς 

ανόητο και αντιπαραγωγικό να αρνηθώ το προφανές.) 

  

Είμαστε υπεράριθμοι και υπερπληρωμένοι. 

(Και δήθεν υπερσεξουαλικός.) 
  

Τα ιδιωτικά τζετ, τα γραφεία σε ουρανοξύστες και οι όμορφες γραμματείς είναι 

πράγματι ωραία. 

  

Ωστόσο, ορισμένοι από εμάς εργάζονται περιστασιακά για πολλές ώρες.  

  

Και υπάρχει και κάτι άλλο. 

  

Μερικοί από τους συναδέλφους μας είναι περίεργοι. 
  

Ειδικά τα ανώτερα στελέχη! (Και τα παιδιά στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης). 

  

Φυσικά, αυτό μερικές φορές προκαλεί τριβές.  

  

Παρ' όλα αυτά 

ΤΟ ΗΘΙΚΌ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΌ! 

  

Γελάμε με τους εαυτούς μας. Και με τους συναδέλφους μας.  

  

Τα "in-jokes" είναι ένα 

σημαντικό μέρος του 

την "εταιρική μας κουλτούρα". 
  

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού έχει οργανώσει δύο ομάδες. Οι ομάδες αυτές 

ανταγωνίζονται. Ο στόχος είναι να δούμε ποια ομάδα μπορεί να πειράξει 

περισσότερο την άλλη ομάδα. 
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ΔΎΝΑΜΗ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΓΈΛΙΟΥ 

είναι η δική μας εκδοχή του 

ΔΎΝΑΜΗ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΧΑΡΆΣ! 
  

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τώρα έναν ΔΕΥΤΕΡΟ στόχο:  

  

ΣΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΆΖΩ! 
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