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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

47 - ГОЛОКОСТ 
  
   Твердження про те, що нацистська Німеччина у зв'язку з програмою 
геноциду під час Другої світової війни знищила близько 6 мільйонів євреїв, 
значну частину з них шляхом "газифікації" - сіоністське модне слово для 
позначення цього: Голокост - найпопулярніше звинувачення в антинімецькій 
пропаганді звірств. Насправді ж ревізіоністська історіографія вже давно 
критично розглянула звинувачення у Голокості, а світовий націонал-
соціалістичний рух викрив його як інструмент політичної боротьби та 
матеріального і морального шантажу. Спростування пропаганди ворожих 
звірств, однак, не є завданням пропаганди "Нового Фронту". Це залишається 
за народною освітою (в рамках партії - навчанням). 
   Натомість "Новий фронт" гордо сповідує мету націонал-соціалізму - 
подолати вплив юдаїзму на європейську культуру, на мислення і почуття, на 
свідомість і підсвідомість арійської людини (див. Арій), розірвати політичні 
претензії на владу, а також всесвітні махінації сіонізму. І те, і інше має бути 
досягнуто шляхом остаточного вирішення єврейського питання, до чого 
також прагне "Новий фронт". 
   Активна і наступальна вимога цього Остаточного рішення і роз'яснення 
його змісту найбільш вірогідно і ефективно спростує сіоністське твердження 
про те, що Остаточне рішення означає фізичне винищення єврейського 
народу - Голокост. Це стане важливим внеском у розрив ланцюгів 
сіоністського рабства, морального шантажу і фінансової експлуатації та 
відновлення свободи німецької нації. 
  
  
  

#1044                                                                                                                                   19.03.2023 (134) 



2 

48 - ІМПЕРІАЛІЗМ 
  
   Імперіалізм - це прагнення силової, політичної, економічної та/або 
культурної спільноти до панування над іншими, більш новими спільнотами. 
Тому розрізняють силово-політичний (наприклад, імперіалізм США і 
Радянського Союзу), економічний (панування промислово розвинених країн 
над країнами третього світу) і культурний імперіалізм (насамперед, 
американізм), які, однак, не завжди можуть бути різко розмежовані, а часто є 
лише різними проявами одного й того ж імперіалізму. Всі ідеології, що 
базуються на догматиці людської рівності (наприклад, лібералізм, марксизм, 
іудаїзоване християнство), також часто служать імперіалістичним інтересам. 
Найбільш крайньою формою імперіалізму є прагнення до світового 
панування, як це характерно сьогодні насамперед для сіонізму і масонства. 
   На противагу цьому, націонал-соціалізм, виходячи зі свого біологічного 
мислення, вважає себе прихильником різноманітності рас і народів (див. 
також Диференціація) і виводить з цього своє прагнення і боротьбу за право 
на самовизначення і свободу. Націонал-соціалізм протиставляє імперіалізму 
ідею Рейху (див. Рейх), яка продукує органічні великомасштабні порядки, 
розділені за расами і народами, і забезпечує свободу, збереження видів і 
розвиток видів різних національних спільнот. 
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   На цих засадах націонал-соціалізм нової генерації прагне до Нового 
порядку під знаком арійської (див. Арійська) спільноти народів. Щодо 
Німеччини і Європи, то Новий фронт бореться за Четвертий Рейх. Ця імперія 
повинна включати федерації германських, романських і слов'янських народів 
і увійти в міцний союз зі світом ісламу в Північній Африці і Малій Азії та на 
Близькому Сході, який повинен бути зарахований до великого європейського 
життєвого простору (див. також Тюрки, Парси і Східна індоєвропейськість). 
У сфері влади Нового порядку буде подоланий будь-який імперіалізм і 
забезпечена свобода народів. 

 

49 - ІНДИВІДУАЛІЗМ 
  
   Сучасний індивідуалізм сьогоднішнього мінусового світу сягає своїм 
корінням ставлення до життя епохи Просвітництва, яка прагнула звільнити 
європейську людину від нав'язливих ідей середньовічного християнського 
догматизму і розуміла її як самовідповідальну, вільну і автономну 
особистість. Ця концепція зазнала краху, як і вся ідеологія Просвітництва, 
через незнання, ігнорування біологічної природи людини, а відтак і того 
факту, що людина може вести повноцінне і осмислене життя лише як 
суспільна істота, а не як ізольований індивід. 
   Таким чином, початковий ідеалістичний індивідуалізм Просвітництва 
швидко виродився в життєву брехню буржуазії і став виправданням егоїзму і 
матеріалізму буржуазної людини; тієї буржуазної людини, яка стала тим 
самим типом занепаду арійської раси в сучасності (див. Арій). Політично 
індивідуалізм втілюється в ідеології лібералізму, економічно - в економічній 
формі капіталізму. 
   Егоїстичній масовій людині буржуазного індивідуалізму націонал-
соціалізм протиставляє образ людини робітничого класу, людини, пов'язаної 
з громадою, яка розуміє свободу не як фіговий листок для власних інтересів, 
а як служіння громаді і таким чином визріває в справжню особистість, до 
якої прагне націонал-соціалістична етика ціннісного ідеалізму. 
  

50 - ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ 
  
   Кожен інтернаціоналізм є плодом догматичної віри в рівність усіх людей, 
яка вже давно спростована природничими науками (див. також догматизм). З 
цієї помилкової віри в рівність людей випливає інтернаціоналізм, який 
послідовно хоче підпорядкувати всіх людей ідеологічно, політично, 
культурно, соціально і/або релігійно єдиній - міжнародній - системі. Цей 
інтернаціоналізм існує в різноманітних, також взаємно суперечливих і 
конкуруючих формах і лежить в основі більшості значних політичних або 
релігійних течій сучасності. Ліберальний капіталізм, марксизм, 
християнство, іслам, масонство, серед інших, є інтернаціоналістичними за 
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своєю спрямованістю. 
   Інтернаціоналізм знаходить своє найяскравіше вираження і логічний 
наслідок спочатку в імперіалізмі і, нарешті, в меті світового панування. Але 
оскільки в дійсності люди не рівні, а нерівні і біологічно розділені на раси, 
народи і дві статі, то світове панування можливе лише як жорстока тиранія 
або егалітарна і занепадницька, матеріалістична світова цивілізація (див. 
також Матеріалізм, Занепадництво і Американізм). 
   Сіонізм об'єднує себе з інтернаціоналізмом у прагненні до світового 
панування. Однак сам сіонізм є не інтернаціоналістичною ідеологією, а 
крайньою націоналістичною і расистською течією іудаїзму: 
  
Сіонізм - це організована сила світового єврейства з метою світового 
панування! 
  
   Сіонізм, однак, свідомо та інтенсивно прагне взяти під свій контроль усі 
прояви інтернаціоналізму, щоб зробити "єдиний світ" під єврейським 
верховенством бажаним для своїх введених в оману та обдурених 
послідовників. На противагу цьому, націонал-соціалізм захищає свободу і 
різноманітність рас і народів (див. також диференціація). 
   Хоча націонал-соціалізм також є світовим рухом і включає в себе всі 
арійські народи (див. Арійський), він є не інтернаціоналістичним, а 
наднаціональним. Його принцип - не рівність і егалітаризм, а різноманітність 
життя. Його наднаціональною метою є не світове панування, а видове 
збереження і видовий розвиток арійської раси та її народів. Він також є 
виключно расово орієнтованим і не вербує послідовників небілих рас. Таким 
чином, націонал-соціалізм є оплотом проти будь-якого інтернаціоналізму і за 
свободу народів, проти тиранії або занепаду світового панування і за 
світовий порядок, расово розділений на видові і природні спільноти народів 
(див. також Новий порядок). 
  

51 - ІСЛАМ 
  
   Іслам - догматична релігія одкровення, що походить від мислення і 
почуттів семітської раси. Таким чином, він залишається таким же чужим для 
арійця, як іудаїзм, християнство під єврейським впливом, марксизм, 
лібералізм і всі інші догматичні ідеології (див. також Догматизм). Оскільки 
вона сприяє відчуженню в життєвому просторі арійської раси, вона повинна 
бути відкинута. 
   Ще більш значущим, однак, є той факт, що іслам є домінуючою релігією і 
способом життя арабів, який, в силу свого вчення, сам по собі повністю 
несприйнятливий до впливів ліберального капіталізму або марксизму, що 
дозволяє арабській нації чинити беззастережний опір імперіалізму 
наддержав, США і Радянського Союзу. До цього додається арабське 
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неприйняття сіонізму, який перетворився на "священну війну" завдяки силі і 
посланню ісламу. Нарешті, іслам суворо проти будь-якого служіння 
інтересам і тому є ідеальним союзником націонал-соціалізму і міцним 
оплотом проти капіталізму. 
   З усіх цих причин ідейна спільнота "Нового фронту" розглядає іслам як 
вельми позитивний зовнішньополітичний чинник і в рамках Нового порядку 
і його Четвертого рейху прагне до союзу з ним у боротьбі проти пануючого 
мінусового світу. 
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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". 
  

   
30. 

  
   Помічено на каліфорнійському шосе: Наклейка на бампері: "Якби ми 
знали, що від тебе буде стільки клопоту, ми б ніколи не дозволили тобі 
збирати бавовну!" 
  

  
31. 

  
   Завжди корисно носити з собою повну кишеню наклейок зі свастикою, 
куди б ви не поїхали. Прикладом цього була нещодавня поїздка через Хот 
Спрінгс, штат Арканзас. Проїжджаючи рано вранці вулицею Bath House Row, 
мою увагу привернув новий "Кадилак", припаркований з увімкненими 
фарами перед єврейським універмагом. Я зупинився за машиною і вже 
збирався вирушити на пошуки її власника, коли помітив на задньому бампері 
наклейку з написом "Білі проти апартеїду". 
   Мої добрі самаритянські наміри більше не відповідали дійсності, я 
витягнув пару наклейок "Нігери, обережно!" і наклеїв їх на образливий 
бампер, повністю затуливши його антибілу спрямованість. Коли я від'їжджав, 
мені було подвійно приємно усвідомлювати, що расист-зрадник повернеться 
і виявить, що у нього сів акумулятор, а його брудна наклейка на бампері 
покращилася зі свастикою! Тим часом, люди, що проходили тротуаром, мали 
змогу добре роздивитися новеньку автівку. 
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