Înțelegând Național Socialismul
Traducerea și adaptarea de Cleo și Thomas Schweitzer

1|Ministerele

BLS

Introducere
Această lucrare a fost creată datorită nevoii de a clarifica lucrurile pentru aceia care
se consideră național socialiști, dar care au o cunoaștere limitată a doctrinei și, mai
ales, pentru aceia care se opun în mod complet Național Socialismului. Pentru aceia
care nu au avut niciodată oportunitatea de a cunoaște și studia dintr-o perspectivă
care nu vine de la inamic, astfel încât să fie capabili de a ajunge la concluzii cinstite și
raționale. Este o oportunitate pentru oponenții noștri, care adesea au fost manipulați în
ceea ce ține de înțelegerea adevărului despre noi, fiind puși să lupte în mod
inconștient împotriva noastră și să colaboreze cu același sistem care are ca țintă
distrugerea noastră.
Mulți inamici au devenit agresivi împotriva noastră deoarece am găsit o soluție care
poate fi realizată. În aceeași măsură, căutăm să eliminăm toate prejudiciile create prin
propaganda și mass-media care ne ponegresc. Acest articol încearcă să aducă
lumină și să clarifice adevărul legat de viziunea asupra lumii a Național Socialismului,
care a fost dușmănit și persecutat decenii întregi de oameni care au jurat să apere
revolta poporului împotriva puterii banilor și a intereselor de dictatură.
De-a lungul secolului al XX-lea, național socialiștilor nu le-a fost permis să
delibereze și nici nu li s-a dat oportunitatea unei dezbateri cinstite și democratice. Am
fost persecutați în multe țări din lume; ideile ne-au fost denaturate și manipulate,
devenind respingătoare. Datele istorice au fost falsificate pentru a preveni
cunoașterea faptelor adevărate. Cărțile ne-au fost arse, confiscate și interzise. Autorii
ne-au fost persecutați, denunțați, expuși și întemnițați. Astfel, inchizitorii au
demonstrat că suntem o amenințare la adresa guvernului, a sionismului internațional,
a sistemului, a puterii capitaliste și mentalității individualiste a burgheziei.
Toți au încercat să ne aducă la tăcere, să ne înlănțuie și chiar să ne ucidă, însă nu
pot distruge o idee. Este timpul să ne revoltăm împotriva Lumii Moderne; e vremea
pentru plânsetul libertății noastre. Este timpul ca piesele să fie aruncate pe masă.
Acest text se axează pe 6 chestiuni de bază care reprezintă cauza interpretărilor
greșite a adevărului legat de Național Socialism – chestiuni pe care mulți dintre aceia
care se numesc NS nu le înțeleg complet.
1.
2.
3.
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5.
6.
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Este Național Socialismul ”de aripa dreaptă”?
Este NS capitalist?
Este NS rasist?
Este NS fascist?
Este NS o dictatură?
Cum rămâne cu Holocaustul?
Pot deveni național socialist?
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1. Este Național Socialismul ”de aripă dreaptă”?
Este necesar a se începe cu acest topic deoarece este una dintre cele mai comune
stâlciri legat de ceea ce Național Socialismul este cu adevărat. Numeroși național
socialiști cred că este de aripă dreaptă, fără să înțeleagă care este adevărata
semnificație a aripilor de ”dreapta” și de ”stânga”.
Termenul provine din zilele dinaintea Revoluției Franceze, când, cei care doreau să
păstreze sistemul guvernului stăteau în partea dreaptă a întrunirii, în timp ce aceia
care luptau pentru schimbări majore, stăteau în stânga. Astfel, termenul ”de dreapta” a
fost folosit pentru a-i defini pe reacționari și conservatori, iar cel de ”stânga” pentru a-i
defini pe revoluționari.
O evaluare de ”stânga” a fost în mod predominant folosită pentru grupurile marxiste
și anarhiste că, de regulă, ei erau implicați în lupte de revoluție. Totuși, acești termeni
nu sunt aplicați în funcție de natura doctrinei, ci în funcție de timpul și de natura
situației de moment. De exemplu, pe vreme Rusiei Țariste, bolșevicii – întrucât ei
reprezentau o mișcare revoluționară la momentul respectiv – au fost catalogați ca
aparținând aripii stângi. Dar, când marxiștii au preluat puterea în 1917, aceștia nu au
mai reprezentat o mișcare revoluționară așa că nu s-a mai încadrat aici; prin urmare,
toate formele de opoziție împotriva acestui nou regim au devenit de stânga, întrucât
marxiștii se socoteau de acum conservatori. Datorită frecventei utilizări a clasificării de
”stânga” de către grupurile de orientare marxist-leninistă, a devenit o obișnuință ca
toate doctrinele aflate în opoziție cu acestea să fie etichetate ca fiind de ”dreapta”;
mulți național socialiști acceptă această etichetă, chiar dacă este eronată.
O forță revoluționară
”(…) Național Socialismul este o concepție nouă despre lume, care este mult mai
severă în opoziția pe care o prezintă pentru lumea curentă a capitalismului și a
marxiștilor burghezi împreună cu sateliții lor”
Gottfried Feder – Programul Național Socialist al Partidului Muncitoresc German
Problema majoră a Mișcării Național Socialiste după 1945, a fost să ignore
schimbările care au avut loc în societate, continuând să trăiască în trecut. În timp ce
alte mișcări creșteau, evoluau și se adaptau nevoilor și problemelor vremii, altele au
stagnat, trăind cu concepțiile din prima jumătate a secolului. Puțini au realizat felul în
care unele situații s-au schimbat și că societatea din zilele noastre nu mai e la fel ca
cea de acum 30 de ani. Consideram lumea moderna și ”civilizația” actual Occidentală
drept cei mai mari inamici ai noștri. Aceasta consistă dintr-o societate absolut
materialistă și capitalistă, cu o burghezime și o filozofie individualistă. Un imperiu
construit pe egoism și interes personal. Un imperiu care nu e construit pentru oameni,
nu e nici cultural și nici spiritual, ci doar un imperiu format de către puterile sistemului,
monopoluri, mari corporații și o mass-media cu fonduri ale unui stat imoral și antinațional care protejează interesele oamenilor influenți, bogați și ale sionismului.
Așadar, Național Socialismul caută distrugerea totală a lumii moderne. Vrem să
terminăm cu această eră a decăderii și vrem începutul unei Ere Noi. Vrem să ne
menținem cultura și să ne restabilim rădăcinile, însă nu suntem în nici-un fel, politic
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vorbind, de partea conservatorilor. Nu vrem să salvăm valorile prezente degenerate,
nu vrem să păstrăm un sistem capitalist sau un guvern corupt care acționează
împotriva intereselor oamenilor, nefăcând nimic pentru a ne păstra moștenirea
culturală și a ne prezerva rasa. Nu vrem un stat care face totul pentru a ne ține tăcuți
sau care promovează distrugerea unei culturi vechi de milenii întregi.
Nu favorizăm (dez)ordinea prezentă, ci luptăm împotriva ei. Scopul nostru este
anihilarea totală a acesteia. Abandonarea mentalității denaturate și egoiste care este
incompatibilă cu natura noastră colectivistă. Noi credem într-o luptă violentă împotriva
sistemului până la distrugerea acestuia și până la implementarea a ceva nou și corect.
Vom desfășura Adevăratul Ordin Național Socialist. Noi suntem cei care luptăm pentru
construirea măreției spirituale a oamenilor și pentru îndepărtarea intereselor spiritului
materialist și egoist. Nu luptăm doar pentru independență ci și pentru creativitate și
libertate.
Ar trebui să se realizeze faptul că, cauza situației actuale și a persecuției, este
guvernul occidental. Ei ne urăsc, protejând doar interesele bogaților și vor face orice
pentru a ne pune nouă bețe-n roate și a ne încarcera. Pentru ei, cultura și rasa nu
înseamnă nimic, doar niște probleme economice. Oricum, aceia care susțin aceste
guverne o fac doar pentru a preveni și împiedica Revoluția Național Socialistă.
Național Socialismul nu a afirmat niciodată că este de ”dreapta”, acest termen ne-a
fost atribuit de către mass-media inamică și numai indivizii care l-au înțeles greșit și
câteva bande rock încă îl mai păstrează. Colaborarea cu alte partide politice care sunt
de ”dreapta” este o pierderea totală de timp și de asemenea o mare contrazicere.
Majoritatea ne urăsc și vor fi primele care vor crea o revoluție împotriva național
socialiștilor. Partidele nu sunt reprezentate de către național socialiști deoarece nu ne
este acordat spațiul necesar de către așa-zisa ”democrație”. Suntem în opoziție totală
împotriva dictaturii banilor și forțelor sionismului internațional.
Aripile de ”dreapta” și de ”stânga” nu înseamnă nimic pentru noi, deoarece depășim
aceste etichete. Colaborăm cu grupuri ce au ca scop distrugerea sistemului și a
guvernului. Chiar dacă astfel de organizații au idei diferite sau chiar contradictorii cu
ale noastre, avem totuși un inamic comun: sistemul. Mergem în direcții diferite însă
atacăm împreună. Când ne certăm între noi, sistemul este împuternicit.
Național Socialismul reprezintă sfârșitul erei decăderii și începutul Erei Prosperității.
Scopul nostru este Anul Zero, reînnoirea timpului, așa că suntem complet
revoluționari.
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2.

Este Național Socialismul capitalist?

”Așa că, facem apel la:
11. Abolirea banilor obținuți fără muncă și fără efort.
12. În vederea sacrificiilor de război enorme sunt necesare toate bunurile
oamenilor, iar îmbogățirea personală prin război trebuie să fie privită drept o crimă
împotriva oamenilor. Cerem confiscarea tuturor profiturilor de război.
13. Cerem naționalizarea tuturor monopolurilor.
14. Cerem o împărțire a profiturilor marilor businessuri.
15. Cerem o extensie generoasă de asistență socială pentru bătrâni.
17. Cerem o reformă agrară conform cererilor naționale, crearea unei legi pentru
libera expropriere a pământului pentru scopul binelui comun. Abolirea TVA-ului agrar
și înlăturarea speculațiilor cu pământul.
18. Cerem lupta neîndurătoare împotriva celor care, prin activitățile lor, sunt în
detrimentul interesului comun. Criminalii, speculatorii lacomi, etc … vor fi pedepsiți cu
pedeapsa la moarte, indiferent de religie sau rasă.
19. Cerem înlocuirea Legii Romane – care servește ordinul lumesc materialist – cu
Legea Comunității Germane. (...)
Interesul comun vine înainte interesului individual!”
Sângele trece înaintea aurului
Național Socialismul înțelege că bunăstarea comunității trece înaintea intereselor
individuale ale oricărui alt grup. Pentru Național Socialism, banul este doar un factor
pentru schimbul bunurilor materiale, un mod de evaluare matematică a muncii omului
pentru realizarea schimburilor viitoare – lucru pe care îl numim comerț.
Toți au dreptul de a culege beneficii pentru munca lor, cu condiția ca aceasta să fie
productivă și onestă.
În Național Socialism nu există diferențe între munca manuală și intelectuală, nici o
divizie de muncă atunci când aceasta este onestă.
Suntem complet împotriva marilor corporații care au ca scop profitul prin intermediul
unor metode crude și imorale, care trec înaintea stării de bine a oamenilor. Suntem
împotriva companiilor care ne distrug mediul, doar pentru că sunt mai interesate de
bani decât de viitor și bunăstarea lumii. Noi, național socialiștii, am fost primii
ecologiști din istorie!
Globalizarea este un fenomen care marchează puterea cametei și egoismului. Este
capul de frontieră a desfășurării unui sistem economic global care este exclusiv în
favorul marilor elite, nefiind îndreptate către oameni sau conservarea culturală, ci doar
5|Ministerele

BLS

spre profit. Internaționalismul, prin depășirea frontierelor, distruge cultura națională și
promovează o adevărată anti-cultură yankee à la McDonald's. Televizorul, un
instrument ce înstrăinează, dezvăluie stilul de viață materialist și înțepenește
societatea cu o distracție nefolositoare și stupidă, distrăgându-le atenția de la
putrezirea realității.
Sistemul, ca un agent capitalist, promovează imigrarea în masă pentru a permite
accesul la mâna de lucru ieftină pentru angajatori care intenționează să reducă
costurile și să crească profiturile, fără să le pese de muncitori. Prejudiciul împotriva
muncitorilor naționali scad valoarea calității muncii, însărcinând clasa muncitoare,
crescând rata crimelor și desfășurând culturi străine în națiuni care ar trebui
conservate.
”Lupta împotriva capitalului finanțelor internaționale și a împrumuturilor a devenit cel
mai important punct al luptei națiunii pentru independentă și libertate”
– Gottfried Feder
Camăta nu are ca scop producerea, ci este doar profit nestrunit, fără nici-un fel de
contribuție pentru societate. În Național Socialism, doar serviciul poate reprezenta o
sursă de bogăție. Banii nu pot crea bani, întrucât banii nu sunt produsul, ci factorul de
schimb. Capitalul doar duce la bun sfârșit rolul ca intermediar, neavând nicio valoare
de unul singur.
Național Socialismul susține întreprinderile libere, cu condiția ca ele să fie înființate
în concordanță cu principiile național socialiste. În contrast, în zilele noastre marile
întreprinderi folosesc munca plătită ieftin pentru cei dinafara comunității (lucru care
dăunează) pentru o reducere a costurilor. De asemenea, nu evităm să le oferim
muncitorilor drepturile pe care le merită și nu îi tratăm răuvoitor pentru a trage foloase.
NS crede că angajatorul onest și angajatul pot lucra împreună în respect mutual și
într-un mediu sănătos și echilibrat.
Marxiștii neagă cultura și rasa ca o identitate constantă, înlocuindu-le cu clasa
socială, însă nu există așa ceva ca o ”clasă socială”. Muncitorul nu este și nu a fost
niciodată un internaționalist din fire, ci mai degrabă este un patriot – trăiește într-o
comunitate și are o conexiune cu pământul pe care lucrează. Internaționaliștii sunt
agenții globalizării, bancherii, exploratorii afaceriști care nu pot vedea o țară sau o
națiune, ci doar bani.
Spiritul Național Socialist reprezintă o opoziție violentă și radicală împotriva
spiritului capitalist. Reprezintă rebeliunea spiritului creativ și a firii umane oneste
împotriva abuzului de putere și a banilor. Suntem angajați în lupta împotriva capitalului
și a cametei. Național Socialismul reprezintă simțul unității spirituale și a identității
culturale împotriva forțelor lacome și egoiste.
Revoluția Socială
”Am fost și încă sunt un copil al poporului. Nu din cauza capitaliștilor am început
această luptă, ci din cauza muncitorilor nemți care mi-au preluat atitudinea”
– Adolf Hitler
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Guvernul Național Social German a crescut posturile de muncă în mod semnificativ,
a redus numărul de ore de muncă la opt ore și a aplicat un regulament pentru oficialii
asistenței sociale să ofere 2 ore pe zi de odihnă în arii de relaxare. Într-un an la
conducere, fabricile și magazinele au fost remodelate pentru a îndeplinii standardele
cele mai înalte de igienă și curățenie.

Șomerii în milioane (Hitler a venit la putere in 1933)

În trei ani, mai mult de 23.000 de magazine au fost remodelate, au fost construite
1.200 de terenuri de sport, 13.000 de toalete și 17.000 de cantine. Mai mult de 6
milioane de slujbe au fost create doar în 4 ani și problema locurilor de muncă a fost
rezolvată complet. Fiecare neamț trebuia să plătească un an de muncă comunitară
pentru a reconstrui națiunea. Inflația a fost controlată. Instituțiile ce dădeau bani cu
camătă au fost închise și profitul nedrept al bancherilor a fost confiscat.
Istoria a dovedit că Național Socialismul a fost de partea muncitorilor. Reprezentăm
o viziune a întregii lumi care crede în oameni, care crede în munca onestă și
productivă, în simțul civilizației, unde individul înțelege că este parte din mulțime și că
lucrează împreună pentru posteritate.
Factorul determinant este caracterul, efortul, munca și dorința individului, nu contul
bancar. Deja am trecut de timpurile care tolerează șefii mari și acționarii care ne au
destinul vieților noastre în mâinile lor.
Național Socialismul reprezintă revoluția umană împotriva puterii banului. Național
Socialismul este adevărata voce a clasei muncitoare! Național Socialismul este
Socialist!
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3.

Este Național Socialismul ”rasist”?

Inamicii Național Socialismului au făcut tot posibilul pentru a crea o legătură între
noi și imaginea ignoranței și a prejudiciului. Au stabilit reguli ale ”urii rasiale” în
propriile noastre națiuni și minciuna că suntem ”odioși” drept o scuză pentru a ne
aduce la tăcere. Prin folosirea acestui pretext, noi am fost persecutați, încarcerați și
crucificați de către sistem, și nu ne-a fost dat niciodată dreptul la o replică.
Inimicii Național Socialismului nu doresc ca publicul să cunoască adevărul despre
ideile noastre și nici să ne înțeleagă viziunea asupra întregii lumi. De fapt, aceștia sunt
terifiați că oamenii vor înțelege adevărul despre Național Socialism și că avem
standarde ridicate. Marea lor frică este că oamenii se vor revolta împotriva puterii
banului, împotriva guvernului și împotriva unui sistem ce decade.
Rasa și legile naturale
”Gândește-te că baza fundamentală a existenței lor trebuie atribuită strămoșilor
lor.”
– Walter Darré, La Política Racial Nationalsocialista
Pentru Național Socialism, rasele sunt o manifestare a muncii milenare a evoluției
naturale și a creării diversității umane. Rasa este felul în care Natura se manifestă în
noi. A distruge sau amesteca rasele – orice rasă – înseamnă a distruge toată munca
Naturii. Ar trebui să se prezerve și să se cultive propriul nostru efort, moștenirea
strămoșilor noștri, istoria și cultura noastră. Prin prezervarea sângelui, creștem,
colaborăm și evoluăm cu natura.
Noi nu vrem și nu credem că avem dreptul de a distruge, extermina sau deteriora
orice altă rasă. Național Socialismul urmează conceptul onoarei și respectului
personal pentru ceilalți oameni. Vrem ca oamenii noștri – la fel ca pe toată lumea – să
creeze un respect mutual și să fie mândri de propria lor cultură, tradiție și istorie.
Sânge și pământ
Nu negăm existența diferitelor rase care formează speciile umane. Studiind istoria,
am învățat că culturi diferite reflectă rase diferite. Argumentul conform căruia rasele nu
există, este adesea un mit promovat de guvernele și sistemele care au de profitat de
pe urma societăților multiculturale.
Național Socialismul crede în principiul ”Sânge și Pământ”. Sângele este
moștenirea culturală pe care o datorăm strămoșilor noștri și comunității etnice.
Când oamenii împărtășesc aceiași origine, creație și tradiție, când au un numitor
comun, un pământ pentru care strămoșii lor s-au luptat și l-au cultivat pentru viitor, au
valori și o concepție asemănătoare cu privire la lume, aceștia gândesc și reacționează
într-un mod similar. Dacă sentimentul individualist emancipat este pentru simțul
comunității, atunci oamenii tind să le pese unii de alții și nu sunt indivizi izolați, ci
membrii ai aceluiași popor. Aceasta creează un simț al identității și unirii. Acest
sentiment este în mod incontestabil un sentiment uman și natural. Atunci când acesta
există, oamenii lucrează împreună și, în colaborare unii cu ceilalți, creează civilizația.
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Lumea modernă are la bază modelul materialist și capitalist. Nu are nimic de-a face
cu ideea de comunitate sau de prezervare culturală; este guvernată de o anti-cultură
consumistă și individualistă. Nu există nicio încercare de a menține sau crește
grupurile naturale. Morala societăților moderne este dobândirea fericirii personale,
lucru care ar fi posibil numai prin acumularea bunurilor capitale și materiale. Spre
deosebire de Național Socialism, în lumea modernă nu există valori supreme și nici
spiritualitate.
Fiind născuți într-un anumit mediu și creați într-o anumită cultură, arareori ne
preocupă gândul originii și motivul existenței comunităților, societăților și națiunilor din
care provenim (și care se extind dincolo de istorie) și ce anume este acel ceva care ne
unește pe toți. Comunitatea este rezultatul natural și istoric al formării oricărui popor
care, de-a lungul timpului, prin relații de căsătorie, au dezvoltat o cultură, un set de
principii, un fel de a vedea lumea, niște reacții specifice la diferite lucruri și, prin
urmare, o istorie obștească care dă naștere identității și unității. Această identitate și
unitate este naturală și a existat dintotdeauna în toate triburile, comunitățile și culturile,
de la apariția omului. Această relație creează responsabilitate și preocupare pentru
oamenii cu care trăim; obiectivul de a lucra pentru binele întregii comunități, de care
fiecăruia îi pasă.
Ideea principală a acestei întrebări este de a încerca să înțelegem esența societății
multiculturale. Evident că nicio comunitate nu este multiculturală de la bun început,
așadar, care este motivul înghesuirii la olaltă a oamenilor de diferite culturi, rase și
principii, care locuiesc în același loc? Ce anume îi unește? E cumva vreo cultură sau
vreo identitate unică? Care ar fi afinitatea dintre aceste milioane de oameni?
Răspunsul este simplu: banii. Singurul lucru care îi ține pe toți la olaltă este sistemul
de producție-muncă-consum. Acestea sunt societățile în care esența este
materialismul și câștigul personal. Nu există nicio unitate sau preocupare mutuală,
întrucât imigranții sunt oameni care își părăsesc țara natală pentru o alta, în ideea de
a trăi bine, de a câștiga mai mulți bani și de a cheltui mai mult (pentru ”o viață mai
bună”, ar spune un sociologist). Îți poți imagina un indian care își abandonează tribul
pentru a se muta într-altul? Numai societățile moderne încearcă să înlocuiască acel
simț al valorilor comunității, cu căutarea eternă după profitul personal, cu ideea că
banii sunt mai importanți decât oamenii. Singurul motiv al existenței societății
multiculturale este comerțul și banii – nu există un alt motiv. Prin urmare, atacarea
”rasismului” nu este decât o reacție naturală, pentru protejarea spațiului și culturii
proprii – acest lucru este valabil în cazul oricui. Cei de sus apără orice societate
multiculturală și însuși multiculturalismul, încurajând o societate fără esență, fără
istorie, cultură sau legătură de sânge, ci bazată doar pe un sistem care pune accent
pe consumism, cu cele mai pure interese capitaliste.
Nu există nici un motiv pentru existența multiculturalismului; numai capitaliștii au de
profitat de pe urma societăților materialiste și individualiste. Exploatarea are loc numai
în societățile multiculturale, și niciodată în comunitățile organice în care există o
preocupare mutuală între oameni. Este perfect natural ca fiecare rasă să își aibă
națiunea și teritoriul ei, în care să trăiască după legile, cultura și valorile proprii.
Așadar, societățile actuale sunt multiculturale, iar toate societățile multiculturale
sunt în mod fundamental individualiste, materialiste și decadente.
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Ideea multirasială promovată de sociologiști degenerați, ingineri sociali și de
majoritatea guvernelor occidentale, este ideea că țările și națiunile există numai pentru
ca indivizii să trăiască într-o goană după bani, pentru realizarea de sine. Este timpul
să acceptăm că conceptul național socialist nu este o idee abstractă, ci o simțire și o
realitate naturală și umană.
Confruntarea realității
Adevărul e că conflictele rasiale nu au loc în comunitățile etnice; războaiele și
ciocnirile culturale sunt întâlnite numai în societățile multirasiale. Instinctul de autoprezervare este acela care dă naștere urii și discordiei. Să mulțumim pentru aceasta
multiculturalismului care pune popoare diferite în același stat, apărând interesele
fiecăruia în timp ce aceștia se atacă între ei.
Realitatea dură este aceea că societățile multiculturale nu funcționează. Atâta timp
cât în același loc există grupuri diferite de oameni cu valori, religii și culturi diferite – în
felul în care văd lumea, reacționează la diferite lucruri, etc. – va exista și ură,
discriminare, prejudiciu și război. E în natura ființei umane să se identifice cu vecinul
său. Unitatea formată de origine, creație și tradiție, sunt o reflecție a puterii din sânge
și ne formează perspectiva pe care o avem cu privire la lume. Popoare și culturi
diferite au perspective diferite. În mod ideal, fiecare grup etnic își are teritoriul și
națiunea lui, ca să poată trăi după legile și obiceiurile individuale și după propria lui
cultură agricolă.
Cuvântul ”rasism” poate avea câteva înțelesuri diferite. Unii îl folosesc pentru a
defini ura dintre rase, alții spun că e auto-prezervare și venerare a etnicității și culturii.
Ideea e că Național Socialismul este o doctrină a respectului, mândriei și onoarei.
Dacă există multiculturaliști autentici, atunci noi suntem aceia. Pentru că noi credem
că fiecare rasă în parte ar trebui să-și cultive propria cultură și, în aceiași măsură,
credem că amestecarea acestora creează conflicte și le distruge. Noi nu dorim nici
anihilarea și nici inferioritatea niciuneia dintre rase ci, din contră, dorim prezervarea și
avansarea diferențelor și diversității umane.
Pentru o dezbatere mai pe larg pe acest subiect, poți trece prin linkul de mai jos:
http://gblt.webs.com/David_Myatt.html
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4.

E Național Socialismul fascist?

Există multă dezinformare când vine vorba de Fascism și din această cauză, cei
mai mulți oameni care vorbesc despre el, nu au nici cea mai vagă idee despre ce este
acesta cu adevărat. Adesea, termenul este folosit pentru a defini mișcările naționaliste
europene cu caracter anticomunist – în special cele din prima jumătate a secolului al
XX-lea.
În realitate, se pare că termenul ”fascism” nu deține o singură definiție, din moment
ce oamenii îl folosesc pentru ceea ce ei înțeleg: în aceiași măsură pentru mișcările
naționaliste sau pentru orice aripă politică în opoziție – în mod peiorativ.
Național Socialismul este aproape întotdeauna atribuit mișcării fasciste din anii
1920 și, de asemenea, mulți îl privesc ca pe o ”ideologie fascistă”. Adesea se afirmă
că NS este o ramură a mișcării lui Mussolini sau că a fost într-o oarecare măsură
influențat de aceasta; alții spun că este chiar Fascism adevărat, cu principii aplicate.
Toate acestea sunt afirmații false de defăimare și speculație.
A provenit Național Socialismul din Fascism?
Atât Partidul Fascist cât și Partidul Muncitoresc Național-Socialist German
(NSDAP) au început în anul 1919. În felul acesta, ambele mișcări au luat naștere cam
în aceiași perioadă, fără nici un contact între ele. Motivul pentru care dețin anumite
similarități este pentru simplul fapt că au apărut într-un context istoric fertil grupurilor
naționaliste și anticomuniste.
În timp ce Național Socialismul avea la bază o viziune proprie asupra lumii,
Fascismul a apărut ca o mișcare anti-ideologică, bazată doar pe unionismul postMarxist. Fascismul a apărut ca un sistem de circumstanțe, o reacție împotriva
avansării comunismului și anarhismului în Italia. Fascismul nu a avut o doctrină
specifică asemenea Național Socialismului, ci doar un plan de contracarare a mișcării
Roșilor. În manifestul lui Mussolini nu a existat nicio pomenire și nicio urmă de
doctrină sau inspirație spirituală, ci doar cerințe politice pure – precum dreptul femeilor
la vot, recunoașterea sectorului transporturilor, reducerea vârstei de pensionare,
abolirea Senatului, etc … Aproape nicio măsură revoluționară care să se compare cu
cele ale Mișcării Național Socialismului.
În 1922, a avut loc Marșului din Roma (numit și Marșul Cămășilor Negre), în care
au defilat mii de persoane îmbrăcate în cămăși negre, care l-a și pus pe Mussolini la
putere. Pe 9 noiembrie 1923, național socialiștii au încercat același lucru în Munich,
însă au eșuat și participanții au fost arestați în masă, inclusiv Adolf Hitler. Dacă în
Național Socialism a existat vreo inspirație din Fascism, atunci asta a fost aceea.
Național Socialismul a preluat idea loviturii de stat și înființarea grupurilor
parlamentare – asemenea Cămășilor Negre și S.A.-ului din Italia.
În 1920, Adolf Hitler și Gottfried Feder au formulat cele 25 subpuncte ale NSDAP,
iar în 1925, în Germania a fost publicată cartea Mein Kampf; în tot acest timp,
Mussolini nu a avut decât un discurs naționalist și anticomunist. Realizările Partidului
Fascist au fost cu totul politice și administrative, în timp ce Național Socialismul avea o
doctrină și o viziune asupra lumii.
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Apoi, în 1932 pentru prima dată, termenul ”fascism” apare în Enciclopedia Italiană
pe o întindere de 37 de pagini pline de poze și grafice. Aceasta a fost singura
încercare a lui Mussolini – la zece ani după ce a ajuns la putere – de a include un
aspect doctrinal și filozofic în mișcarea lui. Cu toate că textul a fost semnat de Duce,
se cunoaște faptul că acesta a fost scris aproape în întregime de Giovanni Gentile.
Același text este mai apoi publicat sub forma unei cărți, în anul 1935 – la zece ani
după publicarea Main Kampf-ului.
Cu toate că Hitler și Mussolini au cultivat o prietenie de ani buni, aceștia nu au
preluat opiniile unul de la celălalt, care au fost aproape în totalitate politice și
economice. Aceștia au pledat pentru viziunea unei lumi complet noi. Dacă Adolf Hitler
îl admira pe Duce, era pentru faptul că acesta a făcut ca Italia să fie prima țară
europeană care să pună frâu comunismului, și niciodată pentru ideile acestuia.
Dacă mișcarea fascistă l-a inspirat pe Hitler și National Socialismul, a fost numai la
un nivel practic: ideea loviturii de stat – care mai târziu a fost abandonată de Hitler – și
cea a creării S.A.-ului. Pe de altă parte, e mult mai probabil că viziunea asupra lumii a
Național Socialismului a inspirat încercarea Fascismului de a crea o doctrină.
Câteva măsuri și idei a Statului Cooperativ Fascist
Filozofia fascistă nu a avut niciodată un caracter rasial înainte de a intra în contact
cu Național Socialismul. De fapt, primul curent fascist anti-sionist nu a apărut înainte
de 1938 – la cinci ani după ce Hitler și Mussolini a ajuns la putere. Cel mai
surprinzător e faptul că a existat un număr considerabil de evrei în mișcarea fascistă,
ocupând poziții importante și, chiar și după 1938, foarte puțini evrei și-au pierdut
pozițiile în statul ”italian”.
Statul Fascist Italian a declarat că evreii străini de peste 65 de ani care s-au legat
prin căsătorie cu italienii, erau considerați cetățeni italieni – aceiași amalgamare pe
care național socialiștii au încercat să o PREVINĂ prin Legile de la Nuernberg.
Evreii nu sunt asimilați; aceștia infiltrează un stat dinăuntru și devin paraziți. Evreii
niciodată nu pot fi priviți ca europeni. Numai viziunile politice ale statului fascist și
ale altor ”democrații” din zilele noastre îi pot accepta pur și simplu pe sioniști
pe pământul lor, pretinzând a fi în continuare naționaliști!
Este posibil să fi și fascist și național socialist în același timp?
Aproape nimeni nu cunoaște similaritățile dintre Fascism și Național Socialism, însă
diferențele dintre acestea sunt mult mai cruciale.
”Statul există cu un scop. Țelul acestuia este conservarea și progresul
societății din punct de vedere fizic și spiritual.”
”Drepturile omului trec înaintea legilor statale.”
– Adolf Hitler
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În Național Socialism, statul este o unealtă de prezervare a rasei, de îmbunătățire a
ființei umane, e ca un instrument organic creat de om pentru om. Statul, în concepția
Național Socialismului, există numai așa cum oamenii îl acceptă, căci există pentru ei.
Numai rasele creează cultura, valorile și civilizația. Statul prezervă și cooperează
numai în măsura progresului rasial. Statul este implementarea politică și
administrativă a unor serii de valori dezvoltate în mod natural și în timp, de către
însuși poporul respectiv.
”Nimic în afara Statului, nimic împotriva Statului, totul pentru Stat.”
– Benito Mussolini
Pentru Fascism, Statul reprezintă totul. Statul formulează și implementează viața
omului. Nevoile individuale sunt suprimate, în timp ce scopul este ÎNTOTDEAUNA
statul. Statul nu există pentru om, ci omul pentru stat. Statul produce, statul creează
națiunea și poporul.
Fascismul nu a crezut niciodată într-o comunitate naturală și organică, nu a avut
nicio considerație pentru sânge și nici măcar pentru oameni, ci a fost doar un model
de politici statale într-o zonă geopolitică delimitată de hărți. Fascismul nu se
diferențiază prea mult de ”democrațiile” actuale care există exclusiv ca state politice,
fără o prezervare a rasei și culturii, fără morale sau valori înalte. La fel cum acum
guvernele europene acceptă imigranții ne-Arieni, tot așa și Statul Fascist i-a acceptat,
i-a integrat și le-a oferit legitimitate.
Concepția fascistă a statului este, în principiu, pur politică și administrativă. În
consecință, este în totalitate nenaturală și prin urmare anti-Național Socialistă.
Viziunea fascistă asupra lumii se află într-un perpetuu conflict cu viziunea noastră, așa
că niciodată nu ar putea exista un stat care să fie atât fascist cât și național socialist.
Mulți dintre aceia care se autoproclamă național socialiști, se consideră și fasciști –
de obicei pentru că sunt de origine italiană – însă aceasta nu demonstrează decât
ignoranța și lipsa studiului cu privire la ceea ce este Fascismul cu adevărat.
Este absolut imposibil să fi fascist și național socialist în același timp, deoarece
acestea sunt ideologii și doctrine opuse una față de cealaltă în mod radical și în
puncte cruciale. Național Socialismul prezintă o viziune asupra lumii bazată pe Legi
Naturale și idei nobile, în care conservarea și progresul oamenilor este scopul vieții și,
prin stat, acest scop poate fi realizat. În cazul Fascismului, oamenii nu sunt nimic,
statul reprezintă totul, iar oamenii sunt doar niște subiecți.
Noi nu avem nimic de-a face cu ”doctrina” fascistă. Un național socialist este un
național socialist.
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5.

Este Național Socialismul o dictatură?

Datorită deceniilor de propagandă inamică, imaginea în care a fost portretizat
guvernul național socialist este aceea a terorii tiranice, a suprimării libertății și a
regimului dictatorial aspru. Motivul pentru care oponenții Național Socialismului au
creat această imagine este pentru a înspăimânta și crea o impresie falsă despre
adevăratele obiective ale Statului Național Socialist.
Se presupune că o dictatură este creată prin simpla dizolvare a parlamentului și
aruncarea pe fereastră a ”democrației reprezentative” curente. Adevărul este că
guvernul german a fost format din politicieni care reprezentau numai interesele
oamenilor bogați și influenți, punând destinul națiunii în mâinile bancherilor și a tot
felul de capitaliști nescrupuloși, conducând țara în una dintre cele mai mari crize
economice întâlnite vreodată. Puterea era împărțită între câțiva politicieni – în cea mai
necinstită manieră – cu ideologi politice diferite, formând guvernul fără nicio
responsabilitate, morală sau personalitate.
Național Socialismul a înlocuit acest sistem al falsei democrații și a pus în aplicare
principiul conducerii naturale, care a avut un reprezentativ și care a fost acceptat de
oameni și toți lucrau pentru aceasta.
Adolf Hitler, ca un tânăr care s-a voluntariat în război pentru a lupta pentru națiunea
lui, și-a asumat o responsabilitate profundă pentru soarta Germaniei și a poporului
german. Acesta a avut toată încrederea oamenilor în misiunea lui de aduce o reformă
completă în țară, de a îmbunătăți condițiile socioeconomice și de a pune capăt crizei
șomajului în scurt timp. Acesta a mai creat și instituții noi cum a fost Front Work și
Hitler Jugend, pentru restaurarea valorilor nobile și crearea unei societăți noi.
Adevărata Democrație
Există iluzia conform căreia democrația reprezentativă este cea mai bună și corectă
cale pentru actuala formă de guvernare. Există idea că simplul drept la vot le asigură
oamenilor o șansă de a-i alege pe candidații care le reflectă interesele personale și, în
felul acesta, au control asupra propriului lor destin.
Adevărul e că reprezentativii aleși nu reprezintă neapărat interesele comunității,
mai ales când e vorba de o companie incorporată în idealuri individualiste.
Democrația, în adevăratul sens al cuvântului, nu ține de votarea în alegerile
organizate odată la câțiva ani. Democrația și libertatea sunt inseparabile, nefiind
nicidecum un act egoist ca votarea. Democrația este o responsabilitate, și anume
aceea de a fi parte într-o comunitate și de a colabora cu aceasta într-o manieră
sinceră și pozitivă.
Principiul conducerii; Hitler a fost doar un om înaintea poporului său, un conducător
al maselor. Căci el a fost încrederea care încorporează sentimentele și adevăratele
dorințe ale națiunii și prin urmare a acționat plin de responsabilitate în numele lor.
”Prin această chemare la vot intenționez să le arăt altor guverne că adevărata
democrație este cu noi și că nu ezit să fac apel la popor. Cred că orice guvern
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care are garantată puterea pentru patru ani, ar trebui să fie pregătit să consulte
poporul în decurs a șapte luni.”
– Adolf Hitler, 6 noiembrie 1933
Adolf Hitler a fost foarte iubit și admirat. În el și-a pus încrederea poporul german,
care, la rândul său, a fost mereu consultat și – indiferent de ceea ce Hollywood
încearcă să promoveze – Hitler nu a trădat acea încredere și nu a acționat împotriva
voinței națiunii. Cu toate că există multe filme despre așa-zisa ”rezistență germană”
sau orice disidență împotriva guvernului național socialist, se știe foarte bine că
trădătorii și opozanții statului reprezentau mai puțin de 10% din populație.
Pe 29 martie 1936, la doar 3 ani după ce Hitler a ajuns la putere, germanilor le-a
fost dată șansa de a aproba sau dezaproba Guvernul Național Socialist. Au avut loc
alegeri bazate nu pe propagandă pură – ca în zilele noastre – ci pe acțiunile și
schimbările care deja au fost întreprinse de naziști. Votul a avut loc fără nici un fel de
constrângere, forță sau intimidare. Numărul germanilor care au votat pentru guvernul
național socialist a fost de 44.461.207, număr care a reprezentat 98.8% din voturi – un
număr nemaiîntâlnit vreodată în istorie.
În 1938, poporul austriac și cel german au avut posibilitatea de a decide pentru sau
împotriva unificării celor două țări. Austriecii au votat pentru unificare cu un procent de
99.73%, iar germanii cu un procent de 99.02%.
Cu cel mai ridicat procent de aprobare în istoria modernă, cum poate Hitler să fie
monstrul și dictatorul crud portretizat de televiziune, Hollywood și cam orice alt mediu
de propagandă? În mod evident, oponenții Național Socialismului au un profil și niște
interese de ascuns. La urma urmei, bancherii și capitaliștii au fost aceia care au fost
expropriați de către stat. Patronii nemiloși au fost aceia care au fost obligați să-și
reformeze fabricile și afacerile și să le ofere mai multe drepturi muncitorilor.
Prin urmare, guvernul național socialist a reflectat forma geniu a democrației.
Pentru că nu a fost un candidat cu mai mulți bani și cu mai multe resurse pentru a-și
face publicitate înaintea alegerilor și nici nu a fost preocupat cu bunăstarea personală
și câștigul finanțatorilor lui, ci, ca într-o adevărată democrație, a primit votul și
aprobarea sinceră a poporului.
Național Socialismul este o democrație reală, pentru că formează un stat organic
care reprezintă adevăratele sentimente și interese ale poporului. Aici găsim
responsabilitate și încredere reciprocă. Statul nu este întemeiat pe minciună sau
propagandă electorală și nici măcar pe 50% + 1 vot, ci pe o aprobare aproape deplină,
fără precedent în istorie. Statul național socialist este format de încrederea și voința
națiunii.
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6. Cum rămâne cu Holocaustul?
Sute de cărți și o duzină de filme sunt inventate în mod constant, cu noi date și
scrieri în amintirea și ”celebrarea” Holocaustului – așa-zisul genocid a șase milioane
de evrei de către naziști – într-o comemorare semi-religioasă. Din toată calomnia,
aceasta este cea mai folosită minciună a inamicilor Național Socialismului, minciună
răspândită de aceia care intenționează să blocheze orice încercare de reorganizare a
Mișcării Național Socialiste.
Istoricii, de multe ori tendențioși și incompetenți, folosesc aceleași argumente ca și
predecesorii lor: argumente bazate exclusiv pe minciuni și pe o propagandă a urii, fără
să pună măcar întrebări și fără să investigheze puțin lucrurile care le-au fost predate
și, prin urmare, operează ca niște adevărate mașini propagandiste. Aceștia tratează
istoria ca pe o știință exactă, fără a le permite acuzaților dreptul la cuvânt sau apărare
… iar dacă acest lucru are loc, nu fac publice datele de teama de a nu fi discreditați de
lobby-ul sionist.
Fiecare versiune a istoriei evenimentelor cu privire la cel de-al Doilea Război
Mondial a fost o propagandă a celor care au câștigat războiul. Național socialiștilor nu
li s-a dat dreptul nici măcar să se apere în fața acuzațiilor. Din nefericire, istoria a fost
rescrisă cu ură, propagandă și minciuni, nicidecum cu fapte.
Autorii și istoricii care au îndrăznit să ia la întrebări varianta oficială a istoriei – care
a fost rezultatul multor ani de propagandă sionistă – cum e cazul lui David Irving,
Ernst Zundel, Robert Faurisson, Paul Rassinier, etc., dintre care unii cu o orientare
politică marxistă iar alții ca foști prizonieri în lagărele de concentrare și prin urmare
nepărtinitori, au fost negați, lucrările le-au fost cenzurate și confiscate în mai multe țări
și unii dintre ei au sfârșit chiar și în închisoare, într-o manieră similară Inchiziției din
Evul Mediu.
Minciunile genocidului
Metoda principală a așa-zisului genocid, a fost gazarea cu Zyklob-B. În Raportul
Leuchter s-a dovedit că utilizarea acelui gaz a fost imposibilă din punct de vedere
științific; acest raport a fost efectuat de un inginer care lucra în camerele de gazare
pentru exterminarea condamnaților la moarte din închisorile americane. Așa-zisele
camere de gazare au fost, în fapt, construite de sovietici și de americani după
capturarea lagărelor de concentrare, iar construcția acestora a făcut ca orice fel de
exterminare cu gaz să fie absolut imposibilă în ele. În aceiași măsură, aceștia au
interzis orice fel de analiză legitimă și științifică la fața locului; Raportul Leuchter a fost
și el ținut pe cât se poate de departe de ochii oamenilor, lucru care dovedește faptul
că guvernul are ceva de ascuns.
De asemenea, nu există nicio dovadă cu privire la existența vreunei politici de
exterminare și nici a vreunui ordin oral sau scris, care să fi dat undă verde genocidului
evreilor. A fost decis ca aceștia să fie expulzați fin Germania și, daca se poate, din
Europa; unele curente ale timpului au propus crearea unui stat al evreilor după Europa
de Est, însă de exterminare nu s-a pomenit niciodată. Restul e distorsiune, calomnie
și speculație pură.
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Revizuirea istoriei
Intenția revizioniștilor Holocaustului nu este nici justificarea și nici dezbaterile
politice sau filozofice a ceea ce reprezintă Național Socialismul, ci o analiză corectă și
precisă a ceea ce s-a petrecut cu adevărat (și ce nu s-a petrecut) în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial.
Mulțumită pretinsei istorii a Holocaustului, evreilor le-a fost dată o bucată de
pământ în Orientul Mijlociu numită Palestina, care acum se cheamă Israel. În zilele
noastre, statul Israel primește miliarde de dolari ca despăgubiri pentru crimele
imaginare comise de Germania, bani cu care se înarmează împotriva Statului
Palestinian. Evreii au devenit un popor cu un statut excepțional, deoarece oricine
denunță statul evreiesc este numit ”fascist” sau ”nazist”. Și TOATE acestea pleacă de
la victimizarea și de la mitul holocaustului evreiesc. Aceia care apără varianta oficială
a istoriei nu au ținut niciodată o dezbatere sinceră și corectă cu revizioniștii ci, în
realitate, i-au interzis și i-au încarcerat pentru că le e frică ca nu cumva adevărul să fie
făcut public.
Intenția noastră nu este de a ne adânci în studiul revizionismului, însă pentru cei
interesați de adevărul istoric, punem la dispoziție câteva nume importante în domeniu.
Autorii Arthur Butz, David Irving, Carlos Porter, SE Castan, Sérgio Oliveira, Ernst
Zundel, Paul Rassinier, Robert Faurisson și, de asemenea, Raportul Leuchter.
Pentru dovezi că așa-zisul ”Holocaust” este o farsă și o minciună gogonată, te
rugăm să treci și prin:
www.adevaratulholocaust.blogspot.ro
www.jewwatch.com/jew-ebooks-free-dowloads.htm
www.vho/dl/DEU.html
www.ihr.org/
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7. Pot deveni național socialist?
După ce ai dobândit o înțelegere clară a ceea ce Național Socialismul este cu
adevărat, abandonarea vechilor concepții false și a informațiilor diseminate care ne-au
defăimat timp de decenii, este o necesitate.
Articolul prezent este doar un răspuns la ideile false și, în același timp, o scurtă
introducere în Doctrina Național Socialismului, curățită de distorsiunea și interpretările
tendențioase.
Revoluția personală
Un național socialist adevărat este predestinat a fi unul. Nu este destul să
acumulezi cunoștință bazică, ci e necesar să deții natura și instinctul unei persoane
onorabile. Studiul este inutil atâta timp cât esența persoanei nu este compatibilă cu
esența Național Socialismului. Mulți oameni – care au avut idei și o viziune a lumii
contrară opiniei publice – au fost plini de succes deoarece au fost național socialiști
înnăscuți.
Un național socialist este un idealist care se luptă să creeze o societate nouă
bazată pe valori nobile. Viața încetează a fi o căutare după fericire și plăcere
personală și de acum devine o luptă pentru ceea ce este drept. Renunțăm la
mentalitatea individualistă, egoistă și burgheză, în favoarea unui stil nobil.
Trebuie să realizăm că suntem angrenați în cea mai crâncenă bătălie din istorie. Nu
e o lupta pentru bani, succes social sau teritorial, ci e o luptă pentru însăși
prezervarea vieții. Național Socialismul se zbate pentru un nou fel de a trăi, pentru o
viață onorabilă și sinceră. Noi luptăm pentru ceva ce este pur și corect.
Distrugerea vechilor idei și a falselor valori și înțelegerea și acceptarea celor noi și
nobile – sau, cu alte cuvinte, revoluția personală – este o necesitate. Național
socialistul înțelege și acceptă Legile Naturale. Noi, oamenii, suntem o manifestare a
Naturii și parte a mediului înconjurător, în care acțiunile noastre au o influență asupra
tuturor celor de lângă noi.
Ar trebui să cunoaștem și să fim mândri de cultura strămoșilor noștri întrucât
aceștia sunt o parte din noi, la fel cum și noi suntem o parte din copiii noștri. Ceea ce
noi suntem azi, este un produs al generațiilor dinaintea noastră. Miturile și cultura
noastră dezvăluie viziunea asupra lumii specifică rasei noastre. Rasa Ariană are un
spirit nobil și războinic – un spirit adormit, dar care de curând a început să fie
deșteptat. Soluția salvării noastre sălășluiește în însăși cultura și valorile noastre și,
implicit, în sângele nostru.
După ce terminăm cu revoluția personală, ne descoperim salvarea prin
autocunoaștere, deoarece răspunsul îl găsim atunci când privim în noi înșine.
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Concluzie
Calea Național Socialismului este calea onoarei personale și a conștientizării a
ceea ce este corect și drept. Național socialistul este un exemplu al spiritului nobil și a
persoanei onorabile. Noi căutăm crearea unui Om Nou, om care este gata să-și
urmărească propriul destin, trecând și depășind natura egoistă. Național Socialismul
este o bătălie pentru excelență și o luptă pentru crearea unei societăți mai bune și mai
corecte.
Mâinile ne sunt legate, ferecate și suprimate de propriile noastre guverne. Unui
național socialist îi este imposibil să nu se revolte împotriva situației actuale, cu lumea
care se află în această realitate bolnavă. Ne zbatem pentru a ne dobândi propria
noastră libertate, libertate în care noi ne controlăm propriul nostru destin. Suntem întrun război contracronometru. Ești gata să dai nas în nas cu ura și persecuția din partea
inamicilor și trădătorilor? Ești gata să iei la provocare tirania și să te eliberezi din jugul
pe care îl trăim? Vei întoarce spatele plăcerilor zadarnice ca să lupți pentru ceva în
care crezi cu toată inima ta și știi că este corect? Poți privi la viață ca la o luptă pentru
propria ta libertate? Chiar și atunci când ar trebui să acceptăm refularea și să
rămânem tăcuți? E tipul să ne trezim; este timpul să facem ceva! Este timpul să stăm
în picioare și să ne ridicăm mâna dreaptă!

Textul original în portugheză, de Ação Nacional Socialista, 2006
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