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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

32 - ЖІНОЧИЙ РУХ 
  
   Оскільки Націонал-соціалістична партія (див. Націонал-соціалістична 
німецька робітнича партія) організована як чоловіче об'єднання, а націонал-
соціалізм як світогляд звертається до всіх народних товаришів - як чоловіків, 
так і жінок - з метою наповнення їх політичною волею до збереження і 
розвитку роду, необхідно, щоб жінки-націонал-соціалістки були організовані 
в автономний націонал-соціалістичний жіночий рух.  
   Ця подвійна організація націонал-соціалізму, як чоловічого об'єднання і як 
жіночого руху, відповідає різній біологічній природі статей і націонал-
соціалістичному принципу, згідно з яким кожен, відповідно до своєї природи, 
своїх схильностей, здібностей і нахилів, повинен у міру своїх можливостей 
виконувати своє завдання в народній громаді. 
   Націонал-соціалістичний жіночий рух є автономним: жінки керують 
жінками. 
   Організаційна робота відповідає жіночій природі та етиці, що дає 
можливість жінкам зайняти належне місце в національній спільноті. 
Водночас жіночий рух є частиною націонал-соціалістичного руху, його 
керівник є рівноправним членом партійного керівництва, а генеральна лінія 
політичної боротьби в рівній мірі поширюється як на партію, так і на 
жіночий рух. Націонал-соціалістичний жіночий рух завойовує спочатку 
жінок-націонал-соціалісток, а в кінцевому підсумку всіх жінок національної 
спільноти за життя відповідно до природи і націонал-соціалістичної етики 
ціннісного ідеалізму в його жіночій формі як принципу материнства. 
   В умовах історичного націонал-соціалізму в Німеччині спочатку Націонал-
соціалістичний жіночий орден, а потім Націонал-соціалістичне жіноче 
товариство сформували націонал-соціалістичний жіночий рух, який свого 
часу був найбільшим, найпотужнішим і найуспішнішим жіночим рухом у 
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світі.  
   У націонал-соціалізмі нового покоління з початку 1984/94 JdF Німецький 
жіночий фронт формує націонал-соціалістичний жіночий рух. DFF є 
фронтовою організацією Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. 
  

33 - СВОБОДА 
  
   Націонал-соціалізм розглядає себе як рух за свободу і тому прагне до 
звільнення арійської людини (див. Арій) шляхом революції з метою побудови 
Нового порядку.  
   Визволення стає політично можливим лише через: 
  
організація як носій політичної волі та беззаперечне лідерство у боротьбі за 
свободу (див. Фюрерпринцип). Це гарантується Націонал-соціалістичною 
партією (див. Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини) та її 
керівним корпусом; 
  
усвідомлення власного підневільного становища в масах. Це завдання 
народної освіти і пропаганди партії; і 
  
пробудження віри в можливість і доцільність визволення. Для цього потрібна 
чітка стратегія і тактика в боротьбі за владу. 

  
   У сьогоднішній Німеччині ідейна спільнота "Нового фронту" створила всі 
три умови, відкриваючи можливість для звільнення німецького народу та 
його товаришів у довгостроковій перспективі. 
   Свобода, однак, є одним з найбільш зловживаних термінів в 
інтелектуальній та політичній боротьбі за майбутнє.  
   На відміну від демократії західного типу, яка своєю хибною доктриною 
індивідуалізму проповідує неправильно зрозуміле поняття свободи і тим 
самим сприяє занепаду, націонал-соціалізм розуміє свободу насамперед як 
свободу нації, як необхідну умову збереження і розвитку виду нації. Ця 
свобода є не тільки правом, але й обов'язком окремого громадянина.  
   Ця свобода нації є передумовою її незалежності та суверенітету. Вона 
включає в себе: 
  
свобода національної економіки (див. також автаркія і рабство інтересу). 
  
свобода судочинства народів: 
  
свободу народної оборони; та 
  
свобода фольклорної культури (див. також Культурна революція). 
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   Реалізація цих чотирьох свобод створює вільну націю. Але тільки у вільній 
нації можуть бути вільні люди. У підкореного народу немає свободи - тільки 
люди в кайданах, нехай навіть золотих, але для народу смертельних кайданах 
матеріалізму, як в тих частинах Німеччини, де панує ліберальний капіталізм. 
Народні товариші, що живуть тут, переважно підкорилися американізму і 
насправді є абсолютно невільними: роботами-споживачами, які відчувають 
себе вільними тільки тому, що, знеболені добробутом і занепадом, ніколи не 
мали інакомислячої думки. 
   Демократія західного типу є державною формою матеріалізму. Тому 
свобода і демократія несумісні між собою, як на рівні спільноти націй - 
оскільки демократія не може ні зберегти, ні відновити реальну свободу нації 
в довгостроковій перспективі - так і на рівні окремої людини, оскільки під 
свободою вони розуміють лише реалізацію всіх низьких інстинктів, 
розмаїття можливостей споживання і вирішення всіх цінностей і питань про 
сенс життя (див. також ціннісний релятивізм).  
   На відміну від цього, справжня свобода національного товариша - це не 
"свобода від", а "свобода для". Тому націонал-соціалізм пропонує арійській 
людині свободу і соціальні можливості розвинути всі свої нахили і здібності, 
дозріти таким чином в особистість і, відповідно до етики ціннісного 
ідеалізму, знайти і зайняти своє місце в народній громаді (Volksgemeinschaft). 
Націонал-соціалістичний народний товариш використовує ці свободи для 
того, щоб працювати на користь національної спільноти (див. також 
робітництво), сприяти її збереженню і розвитку, прагнути до вищих 
цінностей і тим самим наповнювати своє життя змістом і цінністю. 
  

34 - МАСОНСТВО 
  
   Масонство, як владно-політичний інструмент революції Просвітництва, 
організовується у вигляді таємного товариства і утворює чоловічу асоціацію, 
що домінує у світовій системі ліберального капіталізму. Таким чином, він 
являє собою вирішальний силовий фактор панівного мінусового світу і є 
важливим ідейно-політичним ворогом націонал-соціалізму. 
Масони системно займають керівні посади у владі, бізнесі, культурі, засобах 
масової інформації, формуючи духовну атмосферу західного світу та 
контролюючи його всесвітні засоби влади і впливу.  
   Масонство поділяється на три прості ступені, до яких належить маса 
масонів, які є неосвіченими і зловживаючими знаряддями своїх таємних 
начальників, в той час як всі знання і сила Ордену зосереджені у вищих 
ступенях.  
   Мета масонства - світове панування, тобто ліберально-капіталістичний 
світовий порядок з масонами на всіх ключових позиціях. Його нинішнім 
інструментом влади є політично перш за все імперіалізм США і культурно 
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американізм. 
   Таким чином, цілі і методи масонства багато в чому йдуть паралельно з 
прагненням до світового панування сіонізму, для якого кінцева мета 
масонства, однак, являє собою лише проміжний етап на шляху до 
одноосібного панування іудаїзму як "обраного народу".  
   В ході історичного розвитку, таким чином, масонство, яке на перших порах 
ще відмовлялося приймати євреїв, все більше підпадало під вплив сіонізму і 
сьогодні практично формує середню ланку керівництва сіоністської 
розбудови влади. Ключову роль відіграє ложа "Бнай-Бріт" у Нью-Йорку, яка 
приймає до своїх лав лише євреїв та виконує функції керівного центру 
світового масонства. 
Відомий "секрет" масонства полягає в тому, що воно працює на власну 
загибель, оскільки після реалізації сіоністського світового панування з його 
догматизмом рівності всіх людей воно змушене буде поступитися місцем 
примусовому правлінню "обраного народу". 
   Масонство, яке ще організувало Французьку революцію 1709 року і всі 
подібні буржуазні революції власною силою і рушійною силою, вже зробило 
можливою російську Лютневу революцію 1917 року від імені сіонізму і тим 
самим проклало шлях марксизму в плані силової політики.  
   Однак, допомога масонства марксизму сьогодні вже не є світовою 
моделлю, оскільки останній переважно вийшов з-під сіоністського контролю 
і, таким чином, втратив свою привабливість як інструмент сіонізму.  
   Безпосередня боротьба з масонством дуже складна через його таємний 
характер. Націонал-соціалізм долає масонство політично, борючись з його 
ідеологією та політичним інструментарієм, організаційно - також шляхом 
його заборони. 
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Забави під свастикою 
  
Націонал-соціалістична діяльність має і світлі моменти! Пропонуємо 
вашій увазі уривок з брошури Герхарда Лаука "Розваги під свастикою". 
  

  
21. 

  
   Давним-давно (до біса давним-давно) мене називали "нацистом!" хлопці, 
яким промили мізки для війни 1940 року. Було нелегко переломити хвилю 
дурості. Тоді в 1942 році я вступив до військово-морської служби зв'язку як 
дурний вибір проти призовних документів, які могли зробити з мене 
в'ючного віслюка. Відправлений на Гуадалканал, я втратив руку, око і значну 
частину зору на другому оці. Єдиною постійною річчю, яку я привіз з війни, 
було палке бажання (так і не реалізоване) помочитися на могилу Рузвельта. 
   Після багатьох поворотів долі я став бюрократом (інтерв'юером з 
працевлаштування в Техаській комісії з працевлаштування) у 1970 році. 
Дивлячись на вакансію, що пропонувала фантастичну зарплату та пільги, я 
написав на аркуші "ТІЛЬКИ ЧОРНІ АБО МЕКСИКАНЦІ!". 
   Жінка в офісі перевернула перуку. "Ви не можете так робити, бо це 
протизаконно!". Моя відповідь, що це правда, не допомогла. Наказ був 
переписаний. І поки він лежав на моєму столі, я ризикнула цією прекрасною 
роботою, сказавши білим кандидатам: "Боже, я не можу запропонувати вам 
нічого, окрім мінімальної заробітної плати, тому що ви не того кольору 
шкіри". Потім я показав їм це. Двічі чоловіки вибухнули:  "Якби я знав, як з 
ними зв'язатися, я б приєднався до нацистів або ККК!". Я сказав їм, що якщо 
вони щирі, то я дав їм дві адреси, які тримав під рукою, і сказав кожному, що 
якщо вони скажуть, що отримали їх від мене, то я буду це заперечувати.  Я 
ніколи не продовжував. 
   Один ліберал в офісі надіслав анонімного листа регіональному керівнику з 
копією листа до редактора в Даллас, в якому стверджував, що людина з 
моїми поглядами не повинна бути державним службовцем. Він був 
розлючений, але не мав підстав для звільнення. Крім того, я належав до всіх 
трьох основних ветеранських організацій, і він знав, що звільнення ветерана
-інваліда викличе неприємності. Я шокував співробітників офісу, сказавши, 
що в офісі працює боягуз, який завдає удару в спину. Чому? Тому що в листі 
була моя домашня адреса, а не місце мого проживання в тому місті - звідки 
ж це прізвище, крім них, ніхто не знав? Потім його відправили районному 
керівнику, а не в штаб-квартиру штату, і мало хто за межами офісу знав, де 
проходить субординація. Вони так мене боялися, що відтоді поводилися, 
наче по яйцях ходили. Крім того, більшість з них стали хорошими друзями. 
Через 4 з половиною роки я мав ідеальний послужний список і рекомендації 
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на повторний прийом на роботу, якщо я коли-небудь передумаю. 
   Тож я повернувся на ферму і написав стільки листів до редакції, що один 
єврей з Далласа надіслав мені листа як агенту з пропаганди ООП у моєму 
рідному місті. Можете не сумніватися, що листоноша знав, кому його 
доставити. 
   Потім мені почала писати "мила християнка", яка була сповнена рішучості 
"врятувати мене від гріха антисемітизму". Однак в одному з листів я 
висловив думку, що брудний, підступний, розпусний старий Рузвельт був 
найбільшим негідником, який коли-небудь уникнув петлі ката. Коли вона 
повідомила мені, що грішно говорити погано про мертвих, які вже не в змозі 
захистити себе, я сказав їй, що ніколи не бачив цього в Біблії. Тому я 
попросив, щоб вона надіслала мені Книгу, Главу і Вірш, але ця інформація 
порадувала мене вдвічі більше, оскільки я виявив в ній єдину людину, яка 
ніколи не скаже нічого поганого про бідного старого Адольфа Гітлера, який 
також, будучи мертвим, не міг більше захистити своє ім'я. Сюрприз! Вона 
більше ніколи мені не писала. Мабуть, вважала мене достатньо "врятованим" 
і проводила час з іншими бідолашними грішниками. 
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