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Proč jsem "nacista" 
  

Autor tohoto článku byl přijat do NSDAP/AO na začátku roku 

2014 a okamžitě se stal mimořádně cenným spolupracovníkem. 

Tento národněsocialistický soudruh sehrál klíčovou roli v našem 

videoprojektu na jaře 2014, což následně umožnilo rozšíření NS 

NEWS BULLETIN na jaře následujícího roku. 
   

  

   Nikoho nepřekvapí víc než mě, že 

jsem v pozdním věku konvertoval k ide-

ologii, která byla tak očerňována, že je 

všeobecně chápána jako nejhorší možný 

myšlenkový zločin a dítě nejhoršího 

člověka na světě, národního socialismu 

a Adolfa Hitlera. 

   Po celý svůj život jsem oddaným 

ctitelem pravdy, ať už je kdekoli a má 

jakoukoli podobu.  To mě v životě 

přivedlo na několik zajímavých cest.  

Někdy byly tyto cesty odsuzovány 

rodinnými příslušníky, kteří nebyli ve 

svém jednání tak čestní, a rozhodně mi 

ztěžovaly práci ve světě, který je stále 

více zkažený a bezduchý.  Nakonec 

jsem dospěl do životního bodu, kdy 
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jsem ve věku a fyzickém stavu, kdy je práce nemožná, ale zářivá pravda v celé 

své kráse stále přetrvává ve mně a v činech, které se rozhoduji dělat.  Zjistil jsem, 

že je to důstojný a věrný společník na cestě životem. 

   O pravdě jsem zjistil, že dokud žije v jednom srdci, neumírá.  Nepotřebuje 

žádné zvláštní podpory a komplex lží a úskoků, aby nejen existovala, ale i 

vzkvétala a prosperovala.  Ve skutečnosti bez ní nelze žádný systém spravedlnosti 

a zákonů považovat za životaschopný.  V podstatě má vlastnosti ohně a vzduchu, 

země a vody.  Velmi se podobá přírodní síle, ale přebývá v lidském srdci.  Naopak 

každý nepřítel pravdy je nakonec odsouzen k zániku, už jen samotné množství en-

ergie potřebné k jejímu skrývání je dlouhodobě neudržitelné.  Služebnicí pravdy 

jsou "nezamýšlené důsledky", jinak známé jako "homeostáza", další síla přírody.  

V širším pohledu na věc musí pravda a realita - taková, jaká je - zvítězit. 

   Základem národního socialismu jsou neměnné přírodní zákony, a proto má 

pravda neocenitelnou hodnotu, protože ji lze definovat pouze těmito zákony.  

Naše chápání pravdy se mění pouze v případě, že bychom se v přírodních zá-

konech mýlili.  Moudrý muž či žena tedy reviduje své chápání pravdy tak, aby 

odpovídalo jejich pozorování přírody.  Pokud jsou tato chápání správná a od-

povídají těmto silám, nazýváme je nezcizitelnými pravdami.  Když se mýlíme, 

máme povinnost je odpovídajícím způsobem revidovat, nebo nést následky 

určené těm, kdo popírají přírodu a život. 

   Stejně jako většina dnešních lidí jsem byl vzdělán marxisty ovládaným 

veřejným vzdělávacím systémem.  Toto fanatické protiživotní a protipřírodní a z 

definice protipravdivé a falešné náboženství je démon vytvořený lidmi, který ke 

své existenci potřebuje obrovské množství energie v podobě lidské podpory.  Jít 

proti samotným proudům života a přírody vyžaduje obrovské množství lidského 

popírání, strachu a lží.  Takový systém musí nutně fungovat neefektivně a mít 

člověkem navržené důsledky, kterých se člověk bojí více než samotné smrti.  

Zůstat může jen průměrnost.  Jakýkoli systém skutečných zásluh je v duchu proti 

tomuto monstru.  Zjistil jsem, že jsem v kořenech naprosto neslučitelný s ta-

kovými lžemi a úskoky. 

   Mýtus, že většina lidí podporuje tuto protipravdivou, protizásluhovou a pro-

tiživotní bestii, udržuje mnoho lidí v tiché spoluvině.  Ti nejlepší sportovci a vědci 

naší rasy vědí, že je něco strašně špatně, protože to vidí nejjasněji.  Dnes jsou ti 

nejlepší trestáni.  Zítra mohou být vyvedeni a zastřeleni.  Zpochybňovat tento lid-

mi vynucený řád věcí je neodpustitelné, avšak pro nejlepší mozky nevyhnutelné.  

Není těžké pochopit, že svět se nějak obrátil vzhůru nohama.  Špatné se stalo 

správným.  Budoucí dystopie je na dosah. 

   Když se tázající se mysl, jako je ta moje, setká s tím, co jí bylo řečeno, že je v 

nacionálním socialismu čiré zlo, a skutečně se do něj podívá - řekněme, že si 
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přečte Mein Kampf a nenajde v něm blouznění šílence, ale odměřené postřehy 

brilantního politického mozku, může se jen divit, jaké další lži byly vyřčeny.  Při 

hlubším pohledu do dobových kronikářských záběrů se ukazuje čistá a spořádaná 

nacionálně socialistická společnost, která je šťastná a plodná.  Ten největší ze 

zlých lidí, kteří chodili po zemi, se neskrývá za neprůstřelnými štíty, ale volně se 

prochází mezi lidmi, kteří jsou zářivě šťastní a zdraví.  Jeho sebevědomí je 

hmatatelné.  To ostře kontrastuje s bídou naší současné doby a s politiky, kteří 

lžou a skrývají se za štíty a jen kontrolovaně vystupují ve scénáři. 

A to je to, co spojenci bombardovali?  Opravdu?!  To se člověku jenom zdá a od-

puzuje ho to. 

   Seriózní pohled na židovskou otázku odhaluje cizí kabalu, která jako nepatrná 

menšina skutečně ovládá média a finance, stejně jako všechny ostatní mocenské 

páky, a kontroluje dokonce i opoziční názory!  Nezbývá než dojít k závěru, že 

Hitler se provinil pouze tím, že se od těchto mocností zájmového otroctví odpojil 

a užil si díky tomu několik sladkých let svobody a všeobecné prosperity.  Pouze 

Židy vedená světová válka byla schopna zničit mocenský zdroj svobodného 

národa a poté jej navždy propagovat jako "zlo".  Konečným cílem je jistě to, aby 

byl jakýkoli odpor postaven mimo zákon jako antisemitismus a trestán smrtí, jako 

tomu bylo naposledy, když měli úplnou moc během Židy vedeného rudého teroru.  

Další pátrání po této problematice odhaluje komplex lží a nepodložených obvi-

nění, které jsou svým rozsahem a hloubkou ohromující.  Myslící člověk, který 

plně ovládá své schopnosti, může dojít pouze k racionálnímu závěru, že další od-

por je povinný, má-li se pravda, svoboda a prosperita někdy znovu stát při-

rozeným právem germánského národa.   

   Sen o svobodě, prosperitě a životě v souladu s přírodou není nesplnitelný.  Je to 

jediný sen, který existuje.  Naší povinností je dnes učit naši mládež této pravdě a 

vštěpovat jim vědomí, že pravda a svoboda jsou nejen možné, ale stojí za to za ně 

co nejinteligentněji a nejefektivněji bojovat, a ano, nakonec stojí za to za ně i 

zemřít.  Udržovat jádra pravdy při životě je ta nejpodvratnější a život podporující 

činnost, kterou lze podniknout.  Podporujte systémy založené na zásluhách, kdy-

koli a kdekoli můžete.  Podporujte čistou vědu, podporujte krásu a rovnováhu, 

podporujte přírodu, podporujte skutečnou spravedlnost namísto pomsty, podporu-

jte svobodu slova a podporujte pravdu.  Podporujte svůj rasový druh, jakkoli a 

kdykoli je to možné.  Těmito činy udržujete při životě oheň, z něhož mohou vzejít 

všechny další dobré věci.  Udržování paměti Třetí říše je nejbohatším zdrojem ob-

novy toho, co bylo ztraceno, jaký existuje.  Podpořte zachování Mein Kampfu a 

dalších zásadních spisů národního socialismu.  Uchovávejte jejich tištěné kopie ve 

svých knihovnách a diskutujte o nich, kdykoli to bude možné.  Časem je nevyh-

nutelné, že se jich opět chopí myslící lidé naší rasy.  Všechny věci přicházejí 
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znovu ve svůj čas. 

   Tato víra v pravdu a svobodu nikdy nezemře, dokud z této země nezmizí i ten 

poslední z nás.  Taková země nebude vhodná k životu pro žádnou rasu, natož pro 

tu naši.  Dokud však tato doba nenastane, je naší povinností pokračovat v úsilí o 

její záchranu.  Ať vám na cestu svítí světlo pravdy.  Příroda je nezastavitelná síla.  

Spojte se s ní a budoucnost je naše. 
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 Proč jsem se připojil k 
NSDAP/AO 

  

Vicenç Espaillat 
  

   Kolem září 2014 jsem se cítil velmi rozčarovaný ze stavu, v jakém se dnes USA 
nacházejí.  Tohle už není země, do které jsme s rodiči přišli dobrovolně!  Zdegen-
erovali jsme v oligarchickou plutokracii.  Všichni jsme nyní daňovými krávami, 
úrokovými otroky a pracujícími chudáky (kromě všech ostatních problémů - v ob-
lasti, kde žiji, je velkým problémem nelegální imigrace). 
   Vzpomněl jsem si, co říkal můj otec o tom, že "Hitler měl pár dobrých 
nápadů...", a přemýšlel jsem, jestli něco takového existuje i v Americe.  A tak 
jsem z rozmaru hledal na Googlu.  Taková organizace existovala!  Tak jsem je 
kontaktoval a poslal jim doporučený dopis.  Její vedoucí uznal, že jsem "dobrý 
spisovatel", a zeptal se, zda bych pro ně byl ochoten napsat článek.  Poslal jsem 
článek, pak další, pak další...  Kromě občasné žádosti o další článek jsem s nimi 
byl v kontaktu jen velmi málo. 
   Trochu mě zklamala nedostatečná komunikace.  Ale při svém pátrání pro psaní 
těchto článků jsem narazil na informace, které, jak se ukázalo, pocházely z inter-
netového fóra.  Podíval jsem se tedy na něj hlouběji a připojil se.  Velmi brzy mě 
kontaktoval náborář NSDAP/AO a zeptal se, zda bych byl ochoten pomoci.   
   Na rozdíl od druhé skupiny se mnou komunikovali často a já jsem měl konečně 
pocit, že mám možnost "něco" udělat pro větší věc.  Jediné, co jsem očekával, by-
lo, že přispěji překladem dokumentů.  Oni však okamžitě poznali, že mám "jiné 
schopnosti", a neotáleli s jejich využitím. 
   V této chvíli jsem se pokusil zjistit, kdo byl Gerhard Lauck.  Přečetl jsem si o 
něm vše, co jsem našel.  Mnohé z toho napsal "nepřítel".  Ale já umím číst mezi 
řádky a jsem schopen při své analýze zohlednit zdroj.  V balíčku informací, který 
mi poslali, mi poskytli také autobiografické materiály a slyšel jsem několik rozh-
lasových pořadů, kde s ním byl rozhovor.  V krátké době jsem se rozhodl, že Ger-
hard Lauck je člověk, kterého si vážím a pro kterého bych rád pracoval. 
   Celou tu dobu (a několik posledních let) jsem pracoval pro místní vládní organi-
zaci.  Jaký byl původní název Hitlerova spisu Mein Kampf?  Bylo to Viereinhalb 
Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit neboli Čtyři a půl roku 
(boje) proti lži, hlouposti a zbabělosti.  To dokonale vystihuje mou práci.  Lži, 
hloupost a zbabělost.  (Mohu se podělit o některé články v tisku o organizaci, kde 
pracuji.  Místní noviny z nás mají radost.  O naší správní radě se vyjadřují jako: 
no, to vynechám!  Uvedu jen jeden triviální příklad z mého každodenního života: 
jako IT manažer jsem ten, kdo je požádán, aby v místnosti představenstva nastavil 
notebook a projektor, když to potřebují.  Zdá se, že nikdo jiný nemá dost inteli-
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gence ani schopností, aby připojil notebook k projektoru a zapnul ho.  Ale i tak, 
když jsem to přišel udělat, tak mě pak nasměrovali... "Zapojte notebook a připojte 
ethernetový kabel k ethernetovému portu a kabel VGI k projektoru...".  Děkuji 
vám, pane doktore, že se mnou jednáte jako s pětiletým dítětem :)! 
   Gerhard Lauck se mnou zachází na opačném konci spektra!  "Tady je člověk s 
určitými schopnostmi, pojďme se podívat, kde ho můžeme nejlépe využít."  Jaký 
osvěžující kontrast! 
   Takže když to shrnu, na NSDAP/AO mě zaujalo to, že má kompetentní vedení, 
že člověk v čele není nad komunikaci s "přisluhovači" a že tato organizace dělá 
něco užitečného už více než čtyřicet let.  Poohlédl jsem se po jiných organizacích, 
ale příliš se mi nelíbí nošení uniforem a pouliční aktivismus.  Na těchto aktivitách 
není nic špatného, jen mě prostě nelákaly a ani ve venkovské oblasti, kde žiji, ne-
bylo moc příležitostí něco takového dělat. 
   Dosud mě nic z NSDAP/AO nenudilo.  Byla to výzva v pozitivním slova 
smyslu.  Bavilo mě dělat všechnu práci, kterou jsem dostal.  Pokud jde o to, co mi 
připadalo matoucí, mohu uvést pouze zvláštnosti jakéhokoli produktu vydaného 
naším dodavatelem softwaru.  Chvíli mi trvalo (necelý měsíc), než jsem plně po-
chopil pracovní postup, ale mám pocit, že teď už to zvládám.  Čím více jsem se o 
organizaci dozvěděl, tím více jsem ocenil, jak dobře je řízena. 
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 Kontrola škůdců 
  

První animace z naší série experimentálních videí se zabývá ochranou proti 
škůdcům. Zde je text. 
  
   Ochrana proti škůdcům je naprosto nezbytná pro zdraví a štěstí každé spo-
lečnosti. 
   Existuje mnoho druhů škůdců. Hmyz a hlodavci jsou dobře známí.  Nejsou však 
nejhorší. 
   Nejnebezpečnějším škůdcem je parazit Apex. 
   Na rozdíl od jiných škůdců nezabíjí Apex Parasite kvůli vlastnímu přežití.  
Zabíjí proto, že cítí hlubokou instinktivní nenávist k lidské duši.  Proti přírodě.  
Proti Bohu. 
   Tento vrcholový parazit především nenávidí árijce. 
   Západní civilizace je nemocná, protože je zamořena tímto škůdcem. 
   Parazit Apex nakazí svou oběť toxiny.  Některé z těchto toxinů napadají naše 
tělo.  Jako biologické zbraně vyrobené člověkem.  Jiné toxiny útočí na naši mysl.  
Stejně jako uměle vytvořená duševní nemoc známá jako politická korektnost. 
   Nejedná se o první nákazu způsobenou člověkem ve světové historii.  Výmarské 
Německo zažilo podobnou nákazu před sto lety. 
   Odborníci SS na hubení škůdců našli účinnou léčbu.  Identifikace a neutralizace 
nejhoršího přenašeče moru: Apex Parasite. 
   Boj proti škůdcům není snadný!  Vyžaduje ostražitost.  A dobrou hygienu. 
   Škůdci však budou existovat vždy. Neexistuje žádné takzvané konečné řešení.  
Jediným řešením je účinná ochrana proti škůdcům. 
   Neopěvovaní hrdinové SS si zaslouží uznání za svou průkopnickou práci.  
Bohužel je omezoval přílišný humanismus. 
   Tuto chybu už neuděláme. 
   Příště: Už žádný Mister Nice Guy! 
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