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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
  

43 - ВЯРА 
  
   Вярата е в основата на живота на националсоциалиста! 
Националсоциализмът изисква вяра от всички свои последователи - но най-
вече от политическите си войници от Sturm-Abteilung. Сред 10-те заповеди 
на политическите войници "вярата" е първата заповед. Но може ли наистина 
да се изисква вяра? Не е ли по-скоро така, че способността да се вярва до 
голяма степен се изплъзва на човешката воля, че човек придобива или губи 
вяра в нещо съвсем независимо от това дали иска или не? 
   Всъщност човек не може и не бива да "вярва" в 
националсоциалистическата идея. Тя не е нито религия, нито идеология. Тя 
не проповядва догматизъм на произволни убеждения. Националсоциализмът 
е съвсем просто признаване на законите на живота на биологичната природа 
и съдбата на човека в неговата среда и идеалистичното решение да се работи 
за осъществяването на ред в съответствие с вида и природата, за запазването 
и развитието на вида. За едното стои биологичният хуманизъм като научна 
теория на познанието, за другото - етиката на ценностния идеализъм. За да се 
борят за Новия ред, националсоциалистите се организират в 
Националсоциалистическата партия - в Германия в 
Националсоциалистическата германска работническа партия. И тази партия 
сега изисква от всеки партиен член - но най-вече от своите политически 
войници - тройна вяра: 
  

 вяра в партията; 
 вяра в другарите (вж. другарство); 
 вярата в себе си. 

  
   Тази заповед: "Вяра" не изисква да се придържаме към някакви 
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идеологически или други твърдения, но тази вяра е решението да се доверим. 
Тя не се подчинява на догми, а изисква волята да повериш собствения си 
живот на общността, от която той получава смисъл и стойност! 
  
   Вярата в партията означава да вярваш, че партията, като организирана 
воля за живот на народа и политическа авангардна организация на нацията, е 
винаги права. Никой националсоциалист не може да бъде "прав" срещу 
партията. Не защото всяко отделно решение трябва винаги да е правилно, а 
защото целта е правилна и без работата, организирана от партията, без 
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борбата, водена от партията, тази цел никога няма да бъде постигната. 
  
   Вярата в другарите означава да вярваш, че въпреки всички човешки 
грешки и недостатъци, другарите винаги ще застанат до теб и ще продължат 
борбата там, където ти самият си трябвало да спреш - и то през поколенията. 
  
   Вярата в себе си е увереност в собствените сили. Човекът, който вярва, е 
по-силен, отколкото често знае за себе си. Той може да понесе всичко, стига 
да вярва! Това позволява на националсоциалиста неговата гордост и 
предизвикателство, които той хвърля срещу управляващия минус свят. 
  

44 - РАВНОПОСТАВЕНОСТ 
  
   Като мироглед на биологичния хуманизъм националсоциализмът изхожда 
от реалността на живота, определена от природните закони, и отхвърля 
всякакъв догматизъм. Такава догма обаче е утвърждаването на равенството 
на хората. Не равенството, а разнообразието е реалността на живота (вж. 
същоДиференциация). Хората се различават биологично, а следователно и 
духовно според расите и народите, както и според пола като мъж или жена и 
накрая като отделни човешки същества. Това многообразие трябва да бъде 
запазено и укрепено, за да служи на живота. 
   Ето защо националсоциализмът се бори за човешкия образ на ценностния 
идеализъм, който иска да види и събуди в индивида най-висшето 
въплъщение на ценността на расата и личността. Той се бори за 
самореализацията на половете (вж. Männerbund и Mutterschaft). Преди всичко 
обаче той се бори за запазване на вида и за развитие на видовете народи и 
раси. В тази борба за запазване и развитие на видовете всички хора имат 
равни права и задължения - това е единственото равенство:  
   Че всеки има равни права и задължения на своето място и според своите 
способности и наклонности, така че да служи на своя народ и на своята раса 
по най-добрия възможен начин! 
   Ето защо Националсоциалистическата германска работническа партия 
изисква в точка 9 от партийната си програма равни права и задължения за 
всички Volksgenossen като граждани. Като първо задължение точка l0 
последователно изисква от всеки Volksgenossen да твори умствено или 
физически, при което дейността му трябва да бъде в интерес на 
Volksgemeinschaft. Всяко задължение същевременно включва и право и по 
този начин представлява свободата на Volksgenossen. Най-важните от тях са: 
1: 
  
1. право на труд и задължение да се работи за националната общност. 
  
2. право на свободен избор на размножаване и създаване на семейства (вж. 
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семейство) и задължение да се поддържа чистотата на тялото на народа в 
съответствие с евгеничните и расовите закони (вж. също расова хигиена). 
  
3.  правото на свобода за самореализация на собствената личност и 
задължението да се обвърже тази свобода със запазването и развитието на 
вида на народа и расата. 
  
   Тези права и задължения създават равенство между хората в етичните 
аспекти на техния живот, като същевременно зачитат основното биологично 
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неравенство на всички човешки същества. 
  

45 - ПРОПАГАНДА НА ЖЕСТОКОСТТА 
  
   От основаването на Националсоциалистическата германска работническа 
партия на 24.2.1920 г. и особено след поражението на Третия райх във 
Втората световна война пропагандата на зверствата е постоянно и ефективно 
оръжие на вражеската страна в борбата ѝ срещу националсоциализма. По 
този начин пропагандата на зверствата успява да нарисува напълно 
изкривена, смразяваща картина на идеята и партията, която се разпростира и 
върху националсоциализма на новото поколение и определя обществения 
образ и до днес. 
   Най-важните "аргументи" на пропагандата на зверствата са лъжата за 
планираното изтребление на еврейството (Холокост, вж. също Окончателно 
решение), лъжата за вината във войната, лозунгът за планираната диктатура, 
която уж се крие зад фолцкингската мобилизация в тоталната държава, както 
и твърдението, че националсоциалистите виждали в представителите на 
чуждите раси само подчовеци - въпреки че националсоциализмът със своето 
биополитическо мислене не утвърждава различието на расите и народите, а 
установява тяхното различие (вж. също Диференциация). С всичко това след 
края на войната пропагандата на зверствата всъщност успява да елиминира 
напълно националсоциализма от борбата за политическо оформяне и да 
постави в дефанзива цялото волокническо движение. 
   Популярното образование на ревизионистичната историография, 
подкрепяно от цялата национална опозиция, е насочено срещу пропагандата 
на жестокостите. Това среща одобрението и на общността на Новия фронт, 
но тя отказва да превърне защитата срещу пропагандата на жестокостите в 
акцент на собствената си пропаганда.  
   По-скоро ги пренебрегва и от своя страна преминава в настъпление, вместо 
да се защитава завинаги от всякакви зверски лъжи. По този начин 
пропагандата на зверствата на противника губи своето първостепенно 
психологическо значение и в крайна сметка става неефективна от масовия 
процес на психологически обрат, който ще предизвика стратегията на Новия 
фронт. 

 

46 - ОЗДРАВЯВАНЕ 
  
   Спасението е древно понятие от концепцията за живота и концептуалния 
свят на германските народи. Значението включва: Щастие, смисъл на живота, 
просперитет на народа, клана, семейството и отделния човек, съгласие с 
боговете, утвърждаване на съдбата, радост от живота. От понятийния свят на 
германските народи този термин намира своето място в германското 
движение Völkische и накрая в това на националсоциализма, който приема 
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пожеланието за спасение в своя поздрав, като Германски поздрав. 
   Това желание за спасение се основава на съзнанието колко далеч от старата 
концепция за спасение е днешният минус свят: изпаднал в упадък, откъснат 
от традицията, отчужден от законите на живота чрез живот, противоречащ на 
вида и природата, болен и подложен на милостта на заплашващата видова 
смърт на арийския човек (вж. Ариец), чието оцеляване и нов разцвет 
националсоциализмът все пак иска да направи възможни. Ето защо 
желанието за спасение е централна концепция на 
националсоциалистическото отношение към живота, обявяване на война на 
стария свят и ангажимент към Новия ред. 
   Националсоциализмът дефинира спасението конкретно като единство на 
знанието, волята и действието на арийския човек в служба на етично 
висококачествена идея. Това единство дава възможност на човека да се 
превърне в личност и е предпоставка за това. По този начин знанието, волята 
и действието - т.е. познанието, волята и делото - са в основата на 
националсоциалистическата концепция за личността: 
  
Познанието се предава чрез националсоциалистическата епистемология на 
биологичния хуманизъм; 
  
волята е решаващата предпоставка за политическото движение за борба - 
Националсоциалистическата партия (вж. Националсоциалистическа 
германска работническа партия); 
  
Делото се реализира като борба за съществуване, която осигурява 
запазването и развитието на видовете на националната общност и по този 
начин осъществява нова висока култура. 

  
   Всичко това е част от националсоциалистическата етика на ценностния 
идеализъм. 
   По този начин националсоциализмът обучава хора, които отново могат да 
бъдат носители на спасение за своята раса и своя народ, продължавайки по 
този начин традицията на германската концепция за спасение; хора, които 
според думите на фюрера Адолф Хитлер въплъщават "най-висшата ценност 
на расата и личността" като националсоциалисти. 
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Забавление под свастиката 
  
Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 
Ето откъс от книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 
  
  

  
28. 

  
   Някак си успях да залепя стикер на NSDAP/AO точно на входа на 
оживената централна гара в Хамбург, без да ме хванат. Отдалечих се на около 
100 метра и след това бавно се обърнах, за да видя дали не ме следват 
полицаи или червени (всичко беше наред)... и да наблюдавам за някаква 
реакция на стикера. 
   Почти веднага един по-възрастен мъж, който вървеше по-бавно от повечето 
хора, се спря пред стикера и се вгледа в него. После бръкна в джоба си и 
извади нещо, което изглеждаше като хартия и химикалка. Разбира се, той 
записваше нещо, вероятно адреса на НСДАП/АО от стикера, предположих аз. 
   По-късно НСДАП/АО получи писмо от германец, който пишеше, че е 
научил адреса ни от стикер, който видял на гарата в Хамбург, и че иска да 
получи нашата литература. 
  

  
29. 

  
   Като син на един от водещите комици на Водевил, театралният произход на 
Командир Рокуел се проявява в много публични акции, които той измисля. 
Той знаеше, че общият смях на нашите чернокожи и еврейски врагове 
обезсилва силата им да ни сплашват и помага да сплотим нашата страна в 
споделения хумор. По време на някои улични демонстрации например той 
често включваше щурмовак, облечен в костюм на горила в цял ръст, който 
носеше табела с надпис "Аз съм за равенство!". 
   По време на тайна среща на междурасовото хомосексуално общество 
"Матачин", която се провежда дискретно в ексклузивен нюйоркски хотел, 
Рокуел кара един щурмовак да нахлуе във фоайето, претъпкано с добре 
облечени светски личности, и да изкрещи с пълно гърло, че има "спешна 
пратка за конвенцията на педерастите". В ръцете си държеше голяма розова 
кутия, завързана с розова панделка и прикрепена към картичка, на която с 
едри букви пишеше: "Спешно - една кутия вазелин за конвенцията на 
педерастите!" 
   Някои от предметите, изработени от Рокуел за Американската нацистка 
партия, добиват широка популярност. Поне един милион екземпляра са 
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отпечатани и разпространени от известния му "Билет за лодка", който дава 
право на всеки чернокож да пътува в едната посока с протекъл кораб до 
Африка. В него дори имало талон за спасителни жилетки, по 500,00 долара 
за бройка от Изи Пилебаум с голямо сърце. 
   През 1965 г. издадената от "G.L. Rockwell and the Coon-hunters" плоча с 45 
оборота в минута съдържа две песни, които се нареждат на върха на 
класацията Hootenanny Hit Parade: "Ship those Blacks back!" и "We're non-
violent Blacks". Макар че музиката е строго фолклорна, текстовете са 
неконвенционални. 
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