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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
  

32 - ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ 
  

   Тъй като Националсоциалистическата партия (вж. 

Националсоциалистическа германска работническа партия) е организирана 

като мъжко сдружение, но националсоциализмът като мироглед се обръща 

към всички народни другари - както мъже, така и жени - за да ги изпълни с 

политическа воля за запазване и развитие на вида, е необходимо жените 

националсоциалистки да бъдат организирани в автономно 

националсоциалистическо женско движение.  

   Тази двойна организация на националсоциализма - като мъжко сдружение 

и като женско движение - отговаря на различната биологична природа на 

половете и на националсоциалистическия принцип, че всеки според своята 

природа, своите наклонности, способности и наклонности трябва да 

изпълнява по най-добрия начин своята задача във Volksgemeinschaft. 

   Националсоциалистическото женско движение е автономно: жените водят 

жените. 

   Организационната работа съответства на женската природа и етика, което 

позволява на жените да заемат полагащото им се място в националната 

общност. В същото време женското движение е част от 

националсоциалистическото движение, неговият лидер е равноправен член 

на партийното ръководство, а общата линия на политическата борба се 

отнася в еднаква степен за партията и женското движение. 

Националсоциалистическото женско движение спечелва първо жените 

националсоциалистки и накрая всички жени в националната общност за 

живот в съответствие с природата и националсоциалистическата етика на 
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ценностния идеализъм в нейната женска форма като принцип на 

майчинството. 

   В историческия националсоциализъм в Германия първо 

Националсоциалистическият женски орден, а след това 

Националсоциалистическото женско общество формират 

националсоциалистическото женско движение, което за времето си е най-

голямото, най-мощното и най-успешното женско движение в света.  

   В националсоциализма на новото поколение, от началото на 1984/94 г. JdF 

Германският женски фронт формира националсоциалистическото женско 

движение. ДЖФ е фронтова организация на Гезингсгрупата на Новия фронт. 

  

33 - СВОБОДА 
  

   Националсоциализмът се възприема като движение за свобода и затова се 

стреми към освобождение на арийския човек (вж. Ариец) чрез революция с 

цел изграждане на Новия ред.  

   Освобождението става политически възможно само чрез: 

  

организация като носител на политическата воля и безспорен лидер в 

борбата за свобода (вж. Führerprinzip). Това се гарантира от 

Националсоциалистическата партия (вж. Националсоциалистическа 

германска работническа партия) и нейния корпус от лидери; 

  

осъзнаването на собственото си робство сред масите. Това е задачата на 

народното образование и пропагандата на партията; и 

  

събуждане на вярата във възможността и осъществимостта на 

освобождението. Това изисква ясна стратегия и тактика в борбата за власт. 

  

   В днешна Германия мисловната общност на Новия фронт е създала и трите 

условия, което открива възможност за освобождение на германския народ и 

неговите другари в дългосрочен план. 

   Свободата обаче е едно от най-злоупотребяваните понятия в 

интелектуалните и политическите борби за бъдещето.  

   За разлика от демокрацията от западен тип, която с фалшивата си доктрина 

за индивидуализма проповядва погрешно разбирана концепция за свободата 

и по този начин насърчава упадъка, националсоциализмът разбира свободата 

преди всичко като свобода на нацията, като предпоставка за запазване и 

развитие на вида на нацията. Тази свобода е не само право, но и задължение 
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за отделния гражданин.  

   Тази свобода на нацията е предпоставка за нейната независимост и 

суверенитет. Тя включва: 

  

свободата на националната икономика (вж. също автаркия и зависимостта от 

лихвите). 

  

свободата на народната юриспруденция: 

  

свободата на народната отбрана; и 

  

свободата на фолклорната култура (вж. също Културна революция). 

  

   Осъществяването на тези четири свободи създава свободна нация. Но само 

в една свободна нация може да има свободни хора. В един покорен народ 

няма свобода - има само хора във вериги, дори те да са златните, но за един 

народ смъртоносни вериги на материализма, както в частите на Германия, 

доминирани от либералния капитализъм. Живеещите тук народни другари са 

се подчинили предимно на американизма и в действителност са напълно 

несвободни: потребителски роботи, които се чувстват свободни само защото, 

анестезирани от благоденствието и упадъка, никога не са имали и една 

несъгласна мисъл. 

   Демокрацията от западен тип е държавната форма на материализма. 

Следователно свободата и демокрацията са несъвместими една с друга както 

на ниво общност на нациите - тъй като демокрацията не може нито да запази, 

нито да възстанови истинската свобода на нацията в дългосрочен план - така 

и на ниво индивид, тъй като те разбират свободата само като изява на всички 

ниски инстинкти, разнообразие на възможностите за потребление и 

решаване на всички ценности и въпроси за смисъла на живота (вж. също 

ценностен релативизъм).  

   За разлика от това истинската свобода на националния другар не е "свобода 

от", а "свобода за". Ето защо националсоциализмът предлага на арийския 

човек свобода и социални възможности да развие всичките си наклонности и 

способности, като по този начин узрее в личност и в съответствие с етиката 

на ценностния идеализъм намери и заеме своето място във 

Volksgemeinschaft. Националсоциалистическият народен другар използва 

тези свободи, за да работи за националната общност (вж. също 

работничество), да съдейства за нейното запазване и развитие, да се стреми 

към висши ценности и по този начин да изпълва живота си със смисъл и 
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стойност. 

  

34 - МАСОНСТВО 
  

   Масонството, като властово-политически инструмент на революцията на 

Просвещението, се организира под формата на тайно общество и формира 

мъжкото сдружение, доминиращо в световната система на либералния 

капитализъм. По този начин то представлява решаващ властови фактор на 

управляващия минус свят и е важен идеологически и политически враг на 

националсоциализма. 

Масоните систематично заемат ръководни постове в държавната 

администрация, бизнеса, културата и средствата за масова информация, като 

формират духовната атмосфера на западния свят и контролират световните 

му средства за власт и влияние.  

   Масонството е разделено на три прости степени, към които принадлежи 

масата масони, които са невежи и използвани инструменти на своите тайни 

началници, докато цялото знание и сила на Ордена са съсредоточени във 

висшите степени.  

   Целта на масонството е световно господство - т.е. либерално-

капиталистически световен ред с масони на всички ключови позиции. 

Сегашният инструмент на властта му е преди всичко политическият 

империализъм на САЩ и културният американизъм. 

   По този начин целите и методите на масонството в много области са 

паралелни на стремежа към световно господство на ционизма, за който обаче 

крайната цел на масонството е само междинен етап до едноличното 

господство на юдаизма като "избран народ".  

   Следователно в хода на историческото развитие масонството, което 

отначало все още отказва да приема евреи, все повече попада под влиянието 

на ционизма и днес на практика представлява средното ниво на ръководство 

на ционисткото развитие на властта. Ключова роля играе ложата "Бнай-Брит" 

в Ню Йорк, която приема само евреи и служи като ръководен център на 

световното масонство. 

Известната "тайна" на масонството се състои в това, че то работи за 

собственото си падение, тъй като след осъществяването на ционисткото 

световно господство с неговия догматизъм за равенство на всички хора ще 

трябва да отстъпи пред насилственото управление на "избрания народ". 

   Масонството, което все още организира Френската революция от 1709 г. и 

всички подобни буржоазни революции със собствената си сила и стремеж, 

вече направи възможна Руската февруарска революция от 1917 г. в полза на 
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ционизма и по този начин проправи пътя на марксизма по отношение на 

политиката на властта.  

   Помощта на масонството за марксизма обаче днес вече не е световен 

модел, защото последното предимно се е изплъзнало от ционисткия контрол 

и по този начин е загубило привлекателността си като инструмент на 

ционизма.  

   Директната борба срещу масонството е много трудна поради неговия 

характер на тайно общество. Националсоциализмът преодолява масонството 

политически, като се бори срещу неговата идеология и политическите му 

инструменти, а организационно - като го забранява. 
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Забавление под свастиката 
  
Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 
Ето откъс от книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 
  

  
21. 

  
   Преди много (твърде много) време бях наречен "нацист!" от съмишленици, 
промити за войната през 1940 г. Не беше лесно да се противопоставя на 
вълната от глупост. След това през 1942 г. се присъединих към флотските СВ 
като глупав избор срещу наборните документи, които можеха да ме 
превърнат в стаен задник. Изпратен на Гуадалканал, загубих ръка, око и 
голяма част от зрението на другото си око. Единственото трайно нещо, което 
си донесох от войната, беше горещото желание (което така и не се 
осъществи) да пикая на гроба на ФДР. 
   След много перипетии на съдбата през 1970 г. станах бюрократ 
(интервюиращ за работа в Комисията по заетостта в Тексас). Гледайки една 
работа, предлагаща фантастично заплащане и придобивки, написах на листа 
"САМО ЧЕРНИ ИЛИ МЕКСИКАНЦИ!" 
   Една жена в офиса обърна перуката си. "Не можете да го направите, защото 
това е незаконно!" Отговорът ми, че това е истината, не помогна. Заповедта 
беше пренаписана. Така че, докато тя оставаше на бюрото ми, аз рискувах 
тази прекрасна работа, като казвах на белите кандидати: "Господине, не мога 
да ви предложа нищо друго освен минимална заплата, защото не сте с 
подходящия цвят". След това им я показах. Два пъти мъжете избухнаха:  
"Ако знаех как да се свържа с тях, щях да се присъединя към нацистите или 
ККП!" Казах им дали са искрени и след това им подхвърлих двата адреса, 
които държах под ръка, като същевременно казах на всеки, че ако каже, че ги 
е получил от мен, само ще отрека.  Никога не съм проследявал. 
   Един либерал в офиса изпрати анонимно писмо до областния ръководител 
с копие от писмо до редактора в Далас и предложение човек с моите възгледи 
да не бъде държавен служител. Той беше ядосан, но нямаше основание за 
уволнение. Освен това членувах и в трите основни организации на 
ветераните и той знаеше, че уволнението на ветеран-инвалид ще предизвика 
проблеми. Шокирах служителите на службата, като казах, че в службата има 
страхлив нападател с нож в гърба. Защо? Защото в писмото беше посочен 
домашният ми адрес - не мястото, където бях отседнал в този град, - така че 
защо това име, освен че го знаеха? След това го изпратиха до областния 
ръководител, вместо до щатската централа, и малцина извън офиса знаеха 
къде минава командната верига. От този момент нататък те бяха толкова 
проклето уплашени от мен, че се държаха така, сякаш ходят по яйца. Освен 
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това повечето от тях станаха добри приятели. След 4 години и половина бях 
съвсем с перфектно досие и препоръки за преназначаване, ако някога си 
променя решението. 
   Затова се върнах във фермата и написах толкова много писма до редактора, 
че един евреин от Далас ми изпрати писмо като агент по пропагандата на 
ООП в родния ми град. Можете да се обзаложите, че пощальонът знаеше на 
кого да го предаде. 
   Тогава една "мила християнка" започна да ми пише, тъй като беше решила 
да ме "спаси от греха на антисемитизма". В едно писмо обаче изразих 
мнението си, че мръсният, коварен, развратен стар ФДР е най-големият 
мошеник, който някога е избягвал примката на палача. Когато тя ме уведоми, 
че е греховно да се говори лошо за мъртвите, които вече не са в състояние да 
се защитят, аз ѝ казах, че никога не съм виждал това в Библията. Затова я 
помолих да ми изпрати книга, глава и стих, но информацията ме зарадва 
двойно, тъй като в нейно лице бях открил човек, който никога не би казал 
нищо лошо за бедния стар Адолф Хитлер, който също като мъртъв вече не 
можеше да защити името си. Изненада! Тя никога повече не ми писа. 
Сигурно ме е смятала за достатъчно "спасен" и е прекарвала времето си с 
други бедни грешници. 
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