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Защо съм "нацист" 
  

Авторът на тази статия е вербуван от NSDAP/AO в началото на 
2014 г. и веднага става изключително ценен сътрудник. Този 
националсоциалистически другар изигра ключова роля в 
нашия видеопроект през пролетта на 2014 г., който на свой ред 
даде възможност за разширяване на НС-НОВИНАРСКИЯ 
БЮЛЕТИН през пролетта на следващата година. 
   
  
   Никой не е по-изненадан от мен, че 
съм се обърнал към една идеология, 
която е толкова злепоставена, че се 
възприема като възможно най-
злокобното мисловно престъпление и 
е рожба на най-злия човек на земята - 
националсоциализма и Адолф 
Хитлер. 
   През целия си живот съм бил 
предан поклонник на истината, 
където и да се намира тя и под 
каквато и да е форма.  Това ме е 
водило по интересни пътища в 
живота.  Понякога тези пътища са 
били порицавани от членове на 
семейството, които не са били 
толкова честни в отношенията си и 
със сигурност са затруднявали все 
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повече работата в един свят, който е все по-корумпиран и бездушен.  Най-
накрая стигнах до момент в живота си, в който съм на възраст и във 
физическо състояние, в които работата е невъзможна, но сияйната истина, в 
целия си блясък, все още пребъдва в мен и в действията, които избирам да 
предприема.  Намерих я за достоен и верен спътник в живота. 
   Едно нещо, което разбрах за истината, е, че докато живее в едно сърце, тя 
не умира.  Тя не се нуждае от специални опори и комплекс от лъжи и 
хитрости, за да не само съществува, но и да процъфтява и да се развива.  
Всъщност нито една система на правосъдие и закони не може да се счита за 
жизнеспособна без нея.  По същество то притежава характеристиките на 
огъня и въздуха, земята и водата.  Тя много прилича на природна сила, но 
живее в човешкото сърце.  И обратното, всеки враг на истината в крайна 
сметка е обречен, просто самото количество енергия, необходимо за 
скриването ѝ, е неустойчиво в дългосрочен план.  Слугинята на истината е 
"непредвидените последици", известни още като "хомеостаза", друга 
природна сила.  В по-широк план истината и реалността, такава каквато е, 
трябва да надделеят. 
   Основата на националсоциализма са неизменните закони на природата и 
затова истината е с неоценима стойност, тъй като може да бъде определена 
само от тези закони.  Нашето разбиране за истината се променя само ако сме 
сгрешили относно природните закони.  По този начин мъдрият мъж или 
жена преразглежда своето разбиране за истината, за да се съобрази с 
наблюденията си върху природата.  Когато тези разбирания са правилни и 
съответстват на тези сили, ние ги наричаме неотменими истини.  Когато 
грешим, ние сме длъжни да ги ревизираме по съответния начин или да 
понесем последствията, предвидени за онези, които отричат природата и 
живота. 
   Аз, както и повечето хора днес, бях образован от контролираната от 
марксистите държавна образователна система.  Тази фанатична 
антиживотска и антиприродна, а по дефиниция и антиистинска и фалшива 
религия е създаден от хората демон, който изисква огромно количество 
енергия под формата на човешка подкрепа, за да съществува.  За да се върви 
срещу самите течения на живота и природата, са необходими огромни 
количества човешко отричане, страх и лъжи.  Такава система задължително 
трябва да работи неефективно и да има проектирани от хората последствия, 
от които се страхуват повече от самата смърт.  Може да остане само 
посредствеността.  Всяка система на истинските заслуги е в духа на 
противодействието на това чудовище.  Открих, че в корените си съм напълно 
несъвместим с подобни лъжи и хитрости. 
   Митът, че мнозинството подкрепя този антиистински, антизаслужен и 
антиживотворен гигант, държи много хора в мълчаливо съучастие.  Най-
добрите атлети и учени от нашата раса знаят, че нещо ужасно не е наред, 
защото са в състояние да го видят най-ясно.  Днес най-добрите са наказани.  
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Утре те могат да бъдат изведени и разстреляни.  Да се поставя под съмнение 
този наложен от човека ред на нещата е непростимо, но неизбежно за най-
добрите умове.  Не е трудно да се види, че светът по някакъв начин се е 
преобърнал с главата надолу.  Неправилното е станало правилно.  Бъдещата 
антиутопия е пред нас. 
   Когато един питащ ум като моя се сблъска с това, което са му казвали, че е 
чистото зло в националсоциализма, и наистина се вгледа в него - да речем, 
прочете "Майн Кампф" и не открие бълнуванията на един луд, а 
премерените наблюдения на един блестящ политически ум, може само да се 
чуди какви други лъжи са били изречени.  Ако се вгледаме по-дълбоко в 
кадрите от кинохрониката от онова време, ще видим едно чисто и подредено 
националсоциалистическо общество, което е щастливо и плодотворно.  Този 
най-велик от злите хора, които са ходили по земята, не се крие зад 
бронебойни щитове, а се разхожда свободно сред хората, които са лъчезарно 
щастливи и здрави.  Увереността му е осезаема.  Това рязко контрастира с 
мизерията на нашето съвремие и с политиците, които лъжат и се крият зад 
щитове и правят само контролирани изяви в сценарии. 
И да си помислим, че това е мястото, което съюзниците са бомбардирали?  
Наистина?!  Това поразява и отблъсква ума. 
   Сериозният поглед върху еврейския въпрос разкрива извънземна 
конспирация, която като малко малцинство наистина контролира медиите и 
финансите, както и всички други лостове на властта, контролирайки дори 
опозиционните гледни точки!  Човек може само да стигне до заключението, 
че Хитлер е виновен единствено за това, че се е откъснал от тези сили на 
робството на интересите и в резултат на това се е радвал на няколко сладки 
години на свобода и широко разпространено благоденствие.  Само една 
световна война, ръководена от евреите, е била способна да унищожи мощта 
на един свободен народ и след това да го пропагандира като "зло" завинаги 
след това.  Крайната цел, разбира се, е да се направи съпротивата от какъвто 
и да е вид незаконна, като антисемитизъм, и наказуема със смърт, както беше 
последния път, когато имаха пълна власт по време на ръководения от 
евреите червен терор.  По-нататъшното проучване на въпроса разкрива 
комплекс от лъжи и безпочвени твърдения, които са изумителни по своя 
обхват и дълбочина.  Един мислещ човек, владеещ напълно възможностите 
си, може да стигне само до рационалното заключение, че по-нататъшната 
съпротива е задължителна, ако искаме истината, свободата и просперитетът 
някога отново да станат изконно право на германския народ.   
   Мечтата за свобода, просперитет и живот в хармония с природата не е 
невъзможна.  Тя е единствената съществуваща мечта.  Нашият дълг днес е да 
научим младите хора на тази истина и да им внушим, че истината и 
свободата са не само възможни, но си струва да се борим за тях по най-
интелигентния и ефикасен начин и да, в крайна сметка, си струва да умрем 
за тях.  Поддържането на ядките на истината живи е най-подривното и 



4 

жизнеутвърждаващо действие, което може да се предприеме.  Подкрепяйте 
системите, основани на заслуги, винаги и навсякъде, където можете.  
Подкрепете чистата наука, подкрепете красотата и баланса, подкрепете 
природата, подкрепете истинското правосъдие пред отмъщението, 
подкрепете свободата на словото и подкрепете истината.  Подкрепяйте 
расовия си вид, както и когато е възможно.  С тези си действия поддържате 
жив огъня, от който могат да произлязат всички други добри неща.  
Поддържането на жива памет за Третия райх е най-богатият източник за 
възстановяване на изгубеното, който съществува.  Подкрепете запазването 
на Mein Kampf и други фундаментални националсоциалистически трудове.  
Съхранявайте копия на хартиен носител в библиотеките си и ги обсъждайте, 
когато можете.  С времето е неизбежно те отново да бъдат взети на 
въоръжение от мислещите хора от нашата раса.  Всички неща се връщат в 
своето време. 
   Тази вяра в истината и свободата никога няма да умре, докато и 
последният от нас не изчезне от лицето на тази земя.  Такава земя няма да е 
подходяща за живот за никоя раса, още по-малко за нашата.  Но докато това 
време настъпи, наш дълг е да продължим да се борим.  Нека светлината на 
истината осветява пътя ви.  Природата е неудържима сила.  Присъединете се 
към нея и бъдещето е наше. 
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Защо се присъединих към 
NSDAP/AO 

  

Vicenç Espaillat 
  

   Около септември 2014 г. се чувствах много разочарован от състоянието на 
нещата в САЩ днес.  Това вече не е страната, в която родителите ми и аз 
дойдохме по свой избор!  Превърнали сме се в олигархична плутокрация.  
Сега всички сме данъчни крави, роби на лихви и работещи (наред с всички 
останали проблеми - незаконната имиграция е голям проблем в района, в 
който живея). 
   Спомних си какво беше казал баща ми за "Хитлер е имал някои добри 
идеи..." и се запитах дали в Америка има такова нещо.  И така, по прищявка 
потърсих в Google.  Имаше такава организация!  Свързах се с тях и им 
изпратих писмо за представяне.  Нейният лидер призна, че съм "добър 
писател" и ме попита дали бих желал да напиша статия за тях.  Изпратих 
статията, после още една, после още една...  Не съм имал почти никакъв 
контакт с тях, освен случайна молба за друга статия. 
   Бях малко разочарован от оскъдните комуникации.  Но при проучването си 
за написването на тези статии попаднах на информация, която се оказа, че 
идва от един интернет форум.  Затова го разгледах по-подробно и се 
присъединих към него.  Много скоро с мен се свърза един вербовчик на 
НСДАП/АО и ме попита дали бих желал да помогна.   
   За разлика от другата група, комуникациите им с мен бяха чести и най-
накрая се почувствах така, сякаш имам възможност да направя "нещо" в 
името на по-голяма кауза.  Единственото, което очаквах да направя, беше да 
допринеса, като превеждам документи.  Те обаче веднага признаха, че имам 
"други способности", и не се забавиха да ги използват. 
   В този момент направих проучване, за да разбера кой точно еГерхард Лаук.  
Прочетох всичко, което успях да намеря за него.  Голяма част от тях са 
написани от "врага".  Но аз знам как да чета между редовете и съм способен 
да взема предвид източника в анализа си.  В пакета с информация, който ми 
изпратиха, те предоставиха и някои автобиографични материали, а също 
така чух някои радиопредавания, в които той беше интервюиран.  За кратко 
време реших, че Герхард Лаук е човек, когото уважавам и за когото бих се 
радвал да работя. 
   През цялото това време (и през последните няколко години) работих за 
местна правителствена организация.  Какво е било оригиналното заглавие на 
"Mein Kampf" на Хитлер?  То беше Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen 
Lüge, Dummheit und Feigheit, или Четири години и половина (борба) срещу 
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лъжата, глупостта и малодушието.  Това обобщаваше работата ми 
перфектно.  Лъжи, глупост и малодушие.  (Мога да споделя някои статии в 
пресата за организацията, в която работя.  Местните вестници си имат 
работа с нас.  Те наричат борда на директорите ни: е, това ще го пропусна!  
Само един тривиален пример от ежедневието ми: като ИТ мениджър аз съм 
този, който е помолен да постави лаптоп и проектор в залата на Борда на 
директорите, когато те имат нужда от това.  Изглежда, че никой друг няма 
интелигентността или способността да свърже лаптоп към проектор и да го 
включи.  Но въпреки това, когато идвах да го направя, ме насочваха към... 
"Включете лаптопа и свържете Ethernet кабела към Ethernet порта, а VGI 
кабела към проектора..."  Благодаря ви, д-р Наука, че ме третирате като 
петгодишно дете!) 
   Отношението на    Герхард Лаук към мен е в противоположния край на 
спектъра!  "Ето един човек с известни способности, нека видим къде можем 
да го използваме най-добре."  Какъв освежаващ контраст! 
   И така, в обобщение, това, което ме привлича в НСДАП/АО, е, че има 
компетентно ръководство, че отговорният човек не се свени да общува със 
"слугите" и че организацията прави нещо полезно повече от четири 
десетилетия.  Разгледах и други организации, но не съм много привърженик 
на носенето на униформи и участието в уличен активизъм.  Няма нищо лошо 
в тези дейности, просто те не бяха нещо, което ме привлича, нито пък имаше 
много възможности да се занимавам с подобни неща в селския район, където 
живея. 
   Досега нищо от НСДАП/АО не ме е отегчило.  Това беше 
предизвикателство, в положителния смисъл на тази дума.  С удоволствие 
вършех цялата работа, която ми беше възложена.  Що се отнася до това, 
което ми се е сторило объркващо, мога да посоча само особеностите на 
всеки продукт, пуснат от нашия доставчик на софтуер.  Отне ми известно 
време (по-малко от месец), за да схвана напълно работния процес, но 
чувствам, че вече съм на висота.  Колкото повече научавам за организацията, 
толкова повече оценявам колко добре е ръководена тя. 
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 Контрол на вредителите 
  

Първата анимация от нашата експериментална поредица видеоклипове 
е посветена на борбата с вредителите. Ето и текста. 
  
   Борбата с вредителите е абсолютно необходима за здравето и щастието на 
всяко общество. 
   Съществуват много видове вредители. Насекомите и гризачите са добре 
познати.  Но те не са най-лошите. 
   Най-опасният вредител е Apex Parasite. 
   За разлика от други вредители, Apex Parasite не убива в името на 
собственото си оцеляване.  Той убива, защото изпитва дълбока инстинктивна 
омраза към човешката душа.  Срещу природата.  Срещу Бога. 
   Преди всичко този висш паразит мрази арийците. 
   Западната цивилизация е болна, защото е заразена с този вредител. 
   Паразитът Apex заразява жертвата си с токсини.  Някои от тези токсини 
атакуват нашите тела.  Подобно на създадените от човека биологични 
оръжия.  Други токсини атакуват съзнанието ни.  Като създаденото от човека 
психическо заболяване, известно като политическа коректност. 
   Това не е първата причинена от човека чума в световната история.  Преди 
сто години Ваймарска Германия преживява подобна епидемия. 
   Експертите по контрол на вредителите от SS откриха ефективно лечение.  
Идентифициране и неутрализиране на най-лошия преносител на чума: 
паразита Apex. 
   Борбата с вредителите не е лесна!  Той изисква бдителност.  И добра 
хигиена. 
   Вредители обаче винаги ще има. Не съществува така нареченото 
окончателно решение.  Единственото решение е ефективният контрол на 
вредителите. 
   Невъзпяваните герои от СС заслужават признание за пионерската си 
работа.  За съжаление, те са били ограничени от прекомерен хуманизъм. 
   Няма да допуснем тази грешка отново. 
   Следващият път: "Не повече Мистър Хубав човек"! 
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