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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
  

1 - НОБИЛНОСТ 
  

   Всички оригинални традиционни порядки и култури (вж. традиция) се основават на 

закона за живота на наследствеността и на йерархичния и следователно в крайна сметка 

"аристократичен" основен принцип на живота. На това съответства формата на 

управление на монархията и изобщо управлението на биологично най-добрия - 

благородничеството! 

   Европейският упадък обаче разруши всички основи на традиционния ред и създаде 

днешния минусов свят, в който вече не цари опазване и развитие на видовете чрез 

управлението на истинското кръвно, народно и расово благородство, а враждебна на 

живота минусова селекция. 

   Старата аристокрация на Европа, а оттам и на арийската раса (вж. "арийци") като цяло, 

също се е разпаднала и е изпаднала в упадък, както е доказано най-вече в Германия чрез 

високия дял на висшата и националната 

измяна по време на Втората световна война. 

Следователно с оглед на преобладаващия 

минус в света националсоциализмът не 

може да гради върху руините на старото, а 

трябва да положи нови основи: Борбата на 

Националсоциалистическата партия (вж. 

Националсоциалистическа германска 

работническа партия) създава нов 

войнстващ, осъзнат от народа и расата елит 

и осигурява неговото управление чрез 

принципа на фюрера, първо в партията, а 

след революцията и в държавата. По този 

начин съзнателното и постоянно формиране 

на елита по време на борбата и 

изграждането на 
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националсоциалистическата народна държава създава условия за ново и истинско 

благородство в Новия ред. 

 

2 - ПЕНСИИ 
  

   Националсоциализмът се основава на етичната основа на труда (вж. "Етика и 

работничество") и по този начин реализира популярната поговорка: Който не работи, 

няма да яде! Така националсоциалистическата народна държава на бъдещето (вж. 

Държавата) създава справедливост на основата на равенството на правата и 

задълженията. 

   Но справедливостта включва и пенсия за старост, която да отговаря на труда на 

народния другар. Ето защо партийната програма на Националсоциалистическата 

германска работническа партия призовава в точка 15 за щедро разширяване на пенсиите 

за старост. По този начин партията изразява изключителното си уважение към 

житейските постижения на хората, които през целия си зрял живот вярно и надеждно са 

изпълнявали трудовите си задължения. Те не са - както в капитализма - изтласкани в 

периферията на обществото като непродуктивни изедници, а в 

националсоциалистическата народна държава се радват на пенсия, която се 

характеризира с уважението на обществото към труда на целия им живот и може да бъде 

организирана без финансови притеснения. Днешната пенсионна система е неизлечимо 

болна и несправедлива. Тя трябва да бъде изцяло реорганизирана:  

   Справедливата и щедра пенсия за старост трябва да изхожда от принципа, че народният 

другар със собствените си житейски резултати определя и размера на своята пенсия за 

старост. - Колкото по-добре е работил на мястото си и според способностите си, толкова 

по-висок е бил доходът му. Този доход трябва да му се изплаща след пенсионирането му 

от трудовия живот в пълен размер като пенсия по-нататък! Всичко друго би било 

несправедливо, защото той би могъл да разбере намаляването на доходите си единствено 

като наказание за биологичната съдба на остаряването, което е подигравка с всяко 

чувство за справедливост. 

   За самотните жени в напреднала възраст се въвежда щедра народна пенсия като 

стандартна пенсия, чийто размер се увеличава с всяко дете, което жената е родила и 

отгледала през живота си. Тези детски премии ще се изплащат и на всяка жена, която в 

напреднала възраст все още живее със съпруга си и поради това няма право на народна 

пенсия, но въпреки това ще получи признание за постиженията си през целия живот като 

майка (вж. също "Майчинство").  

   Пенсиите се изплащат директно от държавния бюджет. По този начин 

националсоциалистическият Volksstaat гарантира сигурността и размера на плащанията. 

Необходимите средства се набират чрез пенсионния данък. - Обичайните удръжки от 

заплатите за пенсионно осигуряване са премахнати. Новата пенсионна система налага 

значителни тежести на Volksgemeinschaft, особено докато продължават последиците от 

днешната намаляваща раждаемост. Тези тежести обаче са почетен дълг за националната 

общност и ще бъдат оценени по съответния начин. 

 

3 - АМЕРИКАНИЗЪМ 
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   Американизмът е най-крайната проява на буржоазно-материалистическото отношение 

към живота (вж. Буржоазия и материализъм) и следователно основната сила на днешния 

упадък. Това обаче не е естествен процес на упадък на старите израснали народи, а 

целенасочено и контролирано развитие с цел унищожаване на израсналите народи и за 

създаване на световен, лесно управляем и манипулируем унифициран човек в една 

материалистична световна цивилизация. 

   Носители на властта на американизма и планираната световна цивилизация са САЩ, по 

чийто модел тя трябва да се формира. По този начин американизмът е духовното оръжие 

на либералния капитализъм и дава възможност за културен колониализъм на неговата 

главна сила - САЩ - който формира хранителната среда на американския империализъм. 

В крайна сметка американизмът иска да превърне всички хора в тъпи масови потребители 

без висши интереси и без никаква привързаност към народа, расата, културата и 

традициите; по този начин той е и една от няколкото прояви на интернационализма, 

чиято кулминация е идеята за "единния свят", която може да бъде постигната единствено 

чрез световно господство. 

   Първоначално породено от мотива за печалба на американските капиталисти, мечтаещи 

за свят на манипулирани масови потребители, това специфично американско проявление 

на материализма все повече се превръща в инструмент за постигане на крайните цели на 

ционизма в борбата му за световно господство.  
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   Докато другите прояви на интернационализма използват предимно принудителни 

средства, американизмът търси съгласието и мълчаливото съгласие на хората, чиято воля 

развращава, като апелира към най-низшите инстинкти - притежание, егоизъм, завист и 

т.н. - корумпира. По този начин американизмът е най-опасният враг на народите, тъй като 

унищожава не само тяхната свобода, но и преди всичко тяхната душа и воля. Неговият 

еквивалент в политическата сфера е демокрацията от западен тип, в която той може да се 

развие най-ефективно и необезпокоявано и да разгърне и завърши делото си на 

разрушение. Следователно упадъкът, ускорен с главоломна скорост от американизма, не е 

предопределен, а е изкуствено създаден. Ето защо тук се проявява естествената воля на 

народите за оцеляване, която се бори с американизма чрез волкическа културна 

революция. 

   Носител на германската културна революция е Новият фронт, чиято борба срещу 

американизма е съществена част от политическата му тактика. Тъй като във ФРГ 

американизмът от 1945/56 г. насам JdF е напреднал най-много извън САЩ и има най-

опустошително въздействие, културната революция срещу този американизъм и тук е най

-важна и най-неотложна, ако германският народ иска да оцелее! 
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4 - АНТИСЕМИТИЗЪМ 
  

   Семитската раса - наричана още близкоизточна - е особена смесена раса, чийто основен 

район на заселване е Северна Африка и Предна Азия и която се налага в този район като 

буфер и посредник между трите големи раси (бяла, черна, жълта). Семитската раса има 

ясни, биологично устойчиви физически и психически расови характеристики, 

следователно трябва да се разглежда противоположно на останалите раси като видово 

несвързани.  

   Семитският расов тип следователно съответства и на расов мироглед, житейска нагласа 

и религиозност. Доколкото те служат за запазването и усъвършенстването на собствения 

вид, както например при семитските араби ислямът, това не е проблем за хората от 

различен вид. 

В хода на европейската културна история обаче от семитския юдаизъм идват духовни 

влияния, които стават все по-силни и трябва да се нарекат катастрофални. Към тях спадат 

преди всичко догматизмът, фанатизмът, идеологията на равенството и индивидуализмът, 

които са чужди на арийския дух и душа (вж. Ариец) и способстват за неговия упадък. 

Тези влияния се конкретизират в духовни или политически течения като християнството, 

марксизма, либералния капитализъм, психоанализата и други подобни, за да завършат 

накрая, напълно изпразнени от всякакво духовно съдържание, в материализма. 

   Именно срещу тези влияния и течения е насочена интелектуалната отбранителна борба 

на антисемитизма, която в Германия намира своя политически израз в точка 24 от 

партийната програма на Националсоциалистическата германска работническа партия, в 

която борбата срещу "еврейския материалистичен дух в нас и извън нас" е описана като 

предпоставка за възстановяване на националната общност. По този начин 

антисемитизмът е съществен компонент на националсоциализма - на 

националсоциализма и като мироглед, и като начин на живот.  

   Тези влияния и течения на семитското мислене и чувства обаче са не само случайни 

резултати от срещата на различни раси, но и политически оръжия на юдаизма в стремежа 

му към световно господство. Носител на този политически стремеж на юдаизма в 

настоящето е ционизмът като организирана сила на световното еврейство и следователно 

като еврейско национално движение. 

   Срещу това националсоциалистическата партия организира своята политическа 

отбранителна борба. Тъй като в тази борба ислямският свят и семитските араби не 

представляват допълнителна заплаха, а желан партньор в съюза, препоръчително е за 

интелектуалната отбранителна борба да се използва терминът "антиюдаизъм", а за 

политическата отбранителна борба - "антиционизъм", а историческият термин 

"антисемитизъм" да отстъпи на заден план. 

   Целта на националсоциализма в тази борба е премахването на духовната и 

политическата опасност, идваща от еврейството, чрез окончателно решаване на еврейския 

въпрос, което, противно на обичайната пропаганда на жестокост, не означава изтребване 

или преследване на еврейския народ, а просто трябва да се направи възможно и да се 

възстанови свободата на арийските народи в съответствие с техния собствен начин на 

мислене, чувстване и живот. 
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Моите преживявания в 
Националсоциалистически ъндърграунд 
в Германия през 70-те години на миналия 

век 
  

от Герхард Лаук 
    

Продължение от предишния брой 
  
   Някои другари не се доверяват на никого, докато не се напият заедно.   
   Други другари не вярват на никого, който пие твърде много.   
   В първите дни трябва да вземам това предвид при първата среща с другар.   
   По-късно това става ненужно. 
   Във всеки случай се наслаждавам на много добра немска бира и вино! 
  
    

Част V: 
Опитът на други другари 

  
   Военната полиция разпитва другар, за когото се знае, че е националист.  Съобщават му, 
че на стената в една от казармите се е появил плакат на NSDAP/AO.  Той честно им казва, 
че няма представа кой го е поставил там.  Следващата седмица той поставя на същото 
място стикер със свастика на NSDAP/AO.  Непознатият другар ще знае, че в базата има 
още един националсоциалист. 
   Нерядко другарите виждат стикери със свастика, които не са залепили там.  Те знаят: 
Ние не сме сами! 
  
   Един от цивилните служители на Бундесвера има на бюрото си снимка на гросадмирал 
Карл Дьониц. Няма проблем! 
  
   Националсоциалист се жени за комунистка.  През 1933 г. той я извежда от затвора.  
През 1945 г. тя го измъква от затвора.  Практично споразумение!   
  
   Националсоциалист поставя огромен флаг със свастика на върха на висок промишлен 
комин.  По пътя надолу той сваля няколко пръстена от стъпалата.  На следващата сутрин 
това знаме се вижда в целия град.  На пожарната служба са необходими няколко часа, за 
да го премахне. 
  
   Шофьорът ми посочва тревистия хълм до аутобана.  "Преди години другари изгориха 
петдесетметрова свастика в тревата там.  Виждаше се от километри." 
  
  Един другар казва, че е присъствал на парти за рождения ден на Хитлер 
(Führersgeburtstagfeier).  Цялото село било там.  Включително и кметът.      
  
   Един другар е поканен да се включи в школата за оратори на националистическа 
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партия.   Но той не може да каже "националдемократична".  Той може да каже само 
"националсоциалистическа". 
  
   Друг другар става публичен говорител на националистическа политическа партия.  Той 
винаги носи значка със свастика от вътрешната страна на ревера на палтото си.  По време 
на телевизионно интервю ревера се обръща.   Свастиката се вижда.   По телевизията. 
  
   Член на германския парламент (Бундестага) е прекалил с алкохола.  Той върви по 
улицата.  Пее националсоциалистическа песен.  И е арестуван. 
  
   Един другар лепи стикери със свастика на НСДАП/АО на стадиона в Нюрнберг.  Той 
вижда трима полицаи да се приближават.  Твърде късно е да избяга.  Той застава с гръб 
към стената.  Надява се да скрие стикерите.  Полицаите го молят да се отдръпне.  Той го 
прави.  И очаква незабавно да бъде арестуван.    
   Тримата полицаи застават нащрек.  Щракват с токчетата си.  Отправят хитлеристки 
поздрав.   Обръщат се.  И се отдалечават.  
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Забавление под свастиката 
  

Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! Ето откъс от 

книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 

   

6. 

  

   Най-северната провинция в Западна Германия е Шлезвиг-Холщайн, чиито жители са 

известни със своите националистически и националсоциалистически пристрастия. Там са 

се заселили много викинги. И много от саксонските/германските нашественици в Англия 

идват оттам. 

   Те са издръжлива порода. 

   Един мой приятел, Уве, беше влязъл в схватка с комунисти. Един червен го удари с 

бутилка по главата (отзад).  Уве бавно се обърна. Тръсна главата си, така че парчетата 

стъкло полетяха от късата му коса. След това сграбчил червения и го повалил в 

безсъзнание с един удар. 

   След като приключи с тази дребна задача, той продължи борбата с останалите червени. 

   Не можеш да задържиш добър човек. 

  

  

7. 

  

   С другаря ми Боб отдавна се оплаквахме, че ФБР никога не е изпращало красива жена 

агент, която да ни съблазни за информация. С удоволствие щяхме да сътрудничим (поне 

през първата половина). 

   Един ден желанието ни най-накрая се сбъдна... почти. 

   На вратата се появи привлекателна млада блондинка, агент на ФБР. За съжаление, аз не 

бях вкъщи! 

   Вместо това вратата отвори приятелката ми. По стечение на обстоятелствата тя носеше 

блуза в цвят каки с пагони и къси панталони в цвят каки. Облеклото ѝ приличаше на 

женска униформа от помощните части на НС! Липсваше само лентата със свастика на 

ръката. 

   От този ден нататък настоявах, че ФБР вече разполага с доказателство, че тя е 

истинският вдъхновител на местното нацистко движение, а не аз. 

   Освен това... всеки знае, че женската е по-смъртоносна от вида.  

  

  

 8. 

  

   Дежурният служител в партийната централа вдигна телефона. Чернокожият от другата 

страна очевидно беше набрал грешен номер. Мислеше, че на линията е шефът му, и се 

извиняваше, че е закъснял за работа... отново. 

   След като той приключи, дежурният офицер каза: "НЕ идвайте на работа. Уволнен си!" 

След това затръшнал телефона. 
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