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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
  

24 - ДОХОДИ 
  

   Основните идеи на волкиския социализъм и на икономическия ред на 

корпоративизма, основан на него, са равенството на правата и задълженията 

на всички национални другари в съответствие с етиката на труда и 

справедливостта в съответствие с водещия принцип на прусизма "всекиму 

своето" - затова волкиският социализъм често се нарича "пруски 

социализъм" в Германия.  

   Отношението на националсоциализма към естеството и размера на личните 

доходи на Volksgenossen произтича от тези два принципа: 

   Хората не са равни, а се различават по нагласи, интереси, готовност за 

работа. Те се различават по пол, характер и тип на човека (вж. също 

диференциация). Съответно доходът не може и не трябва да бъде еднакъв за 

всички, а трябва справедливо да възнаграждава конкретните постижения на 

индивида за националната общност. 

   За да не съществуват или да не възникват отново остри класови граници с 

опасност от класова борба, която би разкъсала националната общност и би я 

направила невъзможна, трябва да се определят граници на доходите на върха 

и на дъното, които не могат нито да се надвишават, нито да се намаляват. 

   Размерът на доходите на един Volksgenossen не зависи от това дали е главен 

или ръчен работник, дали има по-добро или по-лошо училищно образование, 

или дори дали произхожда от богато или бедно семейство, а изключително 

от това колко допринася за Volksgemeinschaft на своето място и според 

възможностите си и колко значителна е отговорността и важността на 

работата му за него. По принцип:  
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   Всяка работа, която е свършена добре и отговаря на собствените 

способности и граници на изпълнение, е важна за националната общност, е 

справедливо възнаградена и еднакво уважавана. 

   Личният доход трябва да идва изключително от собствения труд. Всякакви 

доходи без труд и усилия (доходи от лихви, наеми, лизинг, наследства извън 

личните сувенири и т.н.) се премахват, както се изисква и в точка 11 от 

партийната програма на Националсоциалистическата германска 

работническа партия. В националсоциализма само отделният човек работи и 

получава справедливо възнаграждение за това. Неговият доход съответства 

на личните му резултати. Личният му доход е плод на неговия труд. Така 

окончателно се преодолява капитализмът, който се основава на извратената 

идея, че парите също могат да "работят" и по този начин да осигурят на 

собственика си безтрудов и безпроблемен доход (вж. също робство на 

лихвата). 

   Националсоциалистическата Volksgemeinschaft обаче се основава на 

етиката на труда, а не на подчинението на властта на парите. 

  

25 - ELITE 
  

   Като мироглед на биологичния хуманизъм националсоциализмът приема 

реалността на живота като определена от природните закони. 

   Наред с наследствеността и диференциацията изборът в борбата за 

съществуване е най-важният природен закон за всяка форма на живот.  

   Селекцията отстранява всичко, което не е подходящо за живот, движи 

еволюцията напред и по този начин позволява запазването и развитието на 

видовете. 

   Тези закони на живота важат и за народите и расите от човешката форма на 

живот - с тази разлика, че свободната воля позволява на човека да живее 

временно в противоречие с природните закони, като по този начин 

предизвиква упадък и застрашава оцеляването на своя вид. 

   Затова в борбата за запазване и развитие на вида на арийската раса и 

народи световното националсоциалистическо движение със своите партии се 

стреми като носител на волята на народите да изпълни всички народни и 

расови другари с волята да живеят и действат в съответствие с вида и 

природата. Това включва мерки за расова хигиена, както и воля за общност 

(вж. социализъм), от една страна, и от друга - за формиране на елит във 

всички общности на народните другари. На това формиране на елит трябва 

да служи тоталната държава, родена от националсоциалистическата 

революция, която накрая води до Новия ред.  
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   В този смисъл Националсоциалистическата партия възпитава всички 

Volksgenossen - и особено младежите - в идеята за общност и формиране на 

елити на всички нива на националния и индивидуалния живот. В Германия 

това е отразено в точка 20 от партийната програма на 

Националсоциалистическата германска работническа партия. 

   Елитното образование се осъществява без оглед на класа, богатство, 

произход и професия, единствено въз основа на таланта и постиженията - и 

то от най-ранна детска възраст. За тази цел след революцията партията и 

държавата създават елитни училища, в които се възпитава военен елит в 

съответствие с принципите на Führerprinzip.  

Но това формиране на елита започва още по време на борбата. Самата партия 

в съпротивата си срещу упадъка на управляващия минус свят, както и срещу 

преследването на политическите опоненти и в борбата за революция и Нов 

ред, формира боен елит чрез формиране на кадри (вж. също Кадри). 

  

26 - ЕЛИТНО ОБУЧЕНИЕ 
  

   Биологическият хуманизъм, като научна теория на познанието на 

националсоциализма, се стреми към опознаване на законите на живота. В 

качеството си на политическа сила националсоциалистическата партия 

оформя след това реалността на живота на хората, както и характера и 

формата на националната държава въз основа на тези закони.  

   Един от най-важните закони на живота, наред с наследствеността и 

диференциацията, е борбата за съществуване, която в природата води до 

подбор на най-добрите и най-способните за живот и до отстраняване на по-

лошите и непригодни за живот. В условията на културното развитие и при 

постоянната опасност от упадък този закон на живота, който прави възможно 

запазването на вида и развитието на вида, е застрашен при човека чрез 

изкуствен минусов подбор (вж. също Untermensch). В рамките на арийската 

раса (вж. Арийци) това погрешно развитие е далеч напреднало. 

   Ето защо световното националсоциалистическо движение, като 

организирана воля за живот на арийската раса, изисква остър подбор и 

формиране на елит на всички нива на националния, расовия и 

индивидуалния живот, за да се върне към култура, съответстваща на вида и 

природата.  

   Тези цели могат да бъдат открити отново в партийните програми на 

националсоциалистическите партии, всяка от които иска да издигне елит в 

своя народ.  

   В периода на борба това става най-вече чрез изискванията на самата 
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революционна борба, която създава войнстващ елит. След революцията се 

формира държавен елит на всички нива - в рамките на тоталната 

мобилизация на националсоциалистическата народна държава. Формирането 

на елита естествено се осъществява с акцент върху подрастващата мъжка 

младеж, която по този начин се превръща в гарант на похода към Новия ред. 

   В партийната програма на Националсоциалистическата германска 

работническа партия образователната политика е заложена в точка 20. 

Според нея всяко надарено момче, независимо от статута, произхода и 

богатството на родителите му, трябва да бъде насърчавано от държавата, така 

че да израсне истински военен - а не класово обвързан - елит. Всеки, който 

притежава талант и способности в дадена област, трябва да бъде насърчаван 

в нея, за да може всички способности на народните другари да бъдат 

използвани за националната общност, а самата подрастваща младеж да се 

формира в хора, които съзряват като въплъщение на най-висшата ценност на 

расата и личността, както някога изисква фюрерът в "Mein Kampf". 

   За тази цел служат и елитните училища на националсоциалистическата 

народна държава, каквито съществуват в Третия райх с НПЕА (известни като 

"Наполеон") и училищата на Адолф Хитлер и които трябва да бъдат 

увенчани с орденските замъци и висшето партийно училище. 

   Мисловната общност на Новия фронт приема изискванията на партийната 

програма, както и конкретните планове на Третия райх. След революцията тя 

се стреми към създаването на: 

  

"Nationalpolitische Erziehungsanstalten" (NPEA) като елитни училища за 

момчета от 10-годишна възраст за подготовка на професионален елит за 

държавата на волките; 

  

"Училищата на Адолф Хитлер" като елитни училища за момчета на възраст 

от 14 години, които проявяват специален интерес и ентусиазъм към 

националсоциализма, за отглеждане на професионален, политически и 

военен елит за партията; 

  

Поръчкови замъци за обучение на нисшия и средния ръководен корпус на 

партията и нейните клонове (вж. също Führerprinzip); 

  

висшето училище на партията за обучение на висшия ръководен състав на 

партията под формата на академия за житейско и държавно ръководство; 

  

както и множество други училищни и образователни институции, всички от 
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които и на всички нива служат на желаното елитно образование и по този 

начин осигуряват бъдещето на нацията. 

  

27 - ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 
  

   Необходимостта от окончателно решаване на еврейския въпрос произтича 

от силното и фатално влияние на евреите върху духовния живот на арийската 

раса (вж. "Арийци"), от огромната световна власт на евреите в политиката, 

икономиката, финансите, средствата за масова информация и културата, 

както и от крайната цел на еврейския стремеж - световното господство, което 

заплашва свободата на всички народи. Ционизмът, като национално 

движение на еврейския народ, се стреми към обединение на всички 

национални сили и цялата еврейска мощ за постигането на тази цел. При 

това той разчита, от една страна, на държавния суверенитет на пиратската 

държава Израел, а от друга - на еврейските общности, разпръснати по целия 

свят, на световната ционистка организация и на влиятелни личности.  

   Окончателното решение на възникналия проблем изисква световна 

отбранителна борба на всички народи, стремящи се към свобода, към която 

се ангажираха преобладаващото мнозинство от народите, представени в 

ОНН, когато тържествено обявиха ционизма извън закона. 

   В Германия партийната програма на Националсоциалистическата 

германска работническа партия съдържа предпоставките за окончателно 

решаване на еврейския въпрос с исканията за расово разделение на евреи и 

арийци и за обезсилване на ционизма и неговите помагачи чрез национално 

държавно ръководство. Това обезсилване се осигурява чрез национална 

национална икономика (вж. също автаркия), национална народна отбрана, 

юрисдикция и култура и възстановяване на контрола върху средствата за 

масова информация. Партийната програма обобщава всичко това във 

формулировката за борба срещу "еврейския материалистически дух в нас и 

извън нас" (точка 24 - вж. също антисемитизъм). 

   Истинското окончателно решение може да се осъществи само в световен 

мащаб. За тази цел Новият фронт се застъпва за "плана Колумб".  

   Планът "Колумб" предвижда закрито заселване на еврейския народ в САЩ, 

където повечето евреи и без това вече живеят. На територията на САЩ 

трябва да се създаде автономна еврейска държава, в която евреите да живеят 

според своя род и традиции, без да застрашават свободата на другите народи. 

В същото време пиратската държава Израел ще бъде ликвидирана и 

световната претенция за власт на ционизма ще бъде разбита. 

   Така, противно на обичайната пропаганда за жестокостта на Холокоста, 
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националсоциалистическото окончателно решение на еврейския въпрос не 

предвижда изтребването на еврейския народ, нито преследването на отделни 

евреи, а само дава възможност за свобода и видово развитие на народите, 

което би включвало един еврейски народ - като нормален народ като всички 

останали - който вече не би бил кошмар и гибел за света. 
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Забавление под свастиката 
  
Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 
Ето откъс от книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 
  
  

17. 
  
   Попитан от репортер за самоописание, Лаук отговаря: "Аз съм просто секс 
символ и бюрократ. " 
  

  
18. 

  
   Пътувахме към центъра с партийния ван, в който гордо се вееха знамена 
със свастики. Когато минавахме покрай банката, един човек се усмихна и ни 
отдаде чест с "Бялата сила". Когато забеляза, че глупакът до него ни показва 
пръст, той се обърна и го зашлеви. 
   Ето какво наричам обществена подкрепа... в действие! 
  
  

 19. 
  
   Никога няма да забравя първия си партиен митинг. Пътувахме през океан 
от чернокожи до малък остров от бели къщи. Стоях на опашката с 
щурмоваците, докато един партиен говорител говореше за Бялата сила на 
около 300 бели, дошли в парка, за да ни чуят. 
   След това те се втурнаха напред. "О, о! Идват да ни вземат!" Замислих се за 
миг. Но не, те бяха излезли напред, за да грабнат нетърпеливо литературата 
на Бялата сила, която бяхме донесли за разпространение. 
   Не знам дали бях по-учуден или по-доволен. Но се радвах, че първото ми 
впечатление е било погрешно! 
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