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Hvorfor jeg er en "nazist" 
  

Forfatteren af denne artikel blev rekrutteret af NSDAP/AO i 
begyndelsen af 2014 og blev straks en yderst værdifuld kollega. 
Denne nationalsocialistiske kammerat spillede en afgørende rolle i 
vores videoprojekt i foråret 2014, hvilket igen muliggjorde udvi-
delsen af NS NEWS BULLETIN det følgende forår. 
   
  
   Ingen er mere overrasket end jeg over 
at finde mig selv som en sen konvertit 
til en ideologi, der er blevet så baga-
telliseret, at den i folkemunde er blevet 
opfattet som den ondest mulige 
tankeforbrydelse og opfundet af den 
ondeste mand, der nogensinde har levet 
på jorden, nationalsocialismen og Adolf 
Hitler. 
   Jeg har hele mit liv været en trofast 
tilbeder af sandheden, uanset hvor den 
befinder sig, og i hvilken form den 
måtte tage sig ud.  Det har ført mig ad 
nogle interessante veje i livet.  Nogle 
gange er disse veje blevet udskældt af 
familiemedlemmer, som ikke var så 
ærlige i deres omgang med hinanden, og 
som helt sikkert har gjort det stadig 
vanskeligere at arbejde i en verden, der 
er stadig mere korrupt og sjælløs.  Jeg er 
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endelig kommet til et punkt i livet, hvor jeg har en alder og en fysisk tilstand, 
hvor arbejde er umuligt, men den lysende sandhed i al sin herlighed består stadig i 
mig og i de handlinger, jeg vælger at foretage.  Jeg har fundet den som en værdig 
og trofast følgesvend gennem livet. 
   En ting, jeg har fundet ud af om sandheden, er, at den ikke dør, mens den lever i 
et hjerte.  Den har ikke brug for nogen særlig støtte og et kompleks af løgne og 
kneb for ikke blot at eksistere, men også for at trives og trives.  Faktisk kan intet 
retssystem og lovsystem anses for at være levedygtigt uden den.  I det væsentlige 
har den karakteristika af ild og luft, jord og vand.  Den er meget lig en naturkraft, 
men den bor i det menneskelige hjerte.  Omvendt er enhver fjende af sandheden i 
sidste ende dømt til undergang, alene den mængde energi, der kræves for at skjule 
den, er uholdbar på lang sigt.  Sandhedens håndpige er "utilsigtede konsekven-
ser", også kendt som "homøostase", en anden naturkraft.  I det store perspektiv 
må sandheden og virkeligheden, som den er, sejre. 
   Nationalsocialismens grundlag er de uforanderlige naturlove, og derfor er 
sandheden af uvurderlig værdi, for den kan kun defineres af disse love.  Vores for-
ståelse af sandheden ændrer sig kun, hvis vi tager fejl af naturlovene.  Den kloge 
mand eller kvinde reviderer således sin forståelse af sandheden, så den stemmer 
overens med hans eller hendes observationer af naturen.  Når disse forståelser er 
korrekte og stemmer overens med disse kræfter, kalder vi dem for umistelige 
sandheder.  Når vi begår fejl, har vi pligt til at ændre os i overensstemmelse 
hermed eller lide under de konsekvenser, der er beregnet for dem, der fornægter 
naturen og livet. 
   Som de fleste mennesker i dag er jeg blevet uddannet i det marxistisk kontrol-
lerede offentlige uddannelsessystem.  Denne fanatiske antiliv og naturfjendtlige 
og pr. definition sandhedsfjendtlige og falske religion er en menneskeskabt 
dæmon, som kræver enorme mængder energi i form af menneskelig støtte for at 
eksistere.  At gå imod selve livets og naturens strømme kræver enorme mængder 
af menneskelig benægtelse, frygt og løgne.  Et sådant system må nødvendigvis 
køre ineffektivt og have menneskeskabte konsekvenser, som frygtes mere end 
selve døden.  Kun middelmådighed kan forblive.  Ethvert system med ægte 
fortjeneste er i ånden et modtræk til dette uhyre.  Jeg fandt mig selv ved roden 
fuldstændig uforenelig med sådanne løgne og kneb. 
   Myten om, at flertallet støtter denne sandheds-, fortjeneste- og livsfjendske mas-
todont, holder mange mennesker i tavs medskyldighed.  De allerbedste inden for 
atletik og skolastik i vores race ved, at der er noget helt galt, for de er i stand til at 
se det tydeligst.  I dag bliver de bedste straffet.  I morgen bliver de måske taget ud 
og skudt.  At sætte spørgsmålstegn ved denne menneskeskabte orden er 
utilgiveligt, men alligevel uundgåeligt for de bedste hjerner.  Det er ikke svært at 
se, at verden på en eller anden måde er blevet vendt på hovedet.  Det forkerte er 
blevet det rigtige.  Den fremtidige dystopi er over os. 
   Når en spørgende hjerne som min konfronterer det, som den har fået at vide, at 
nationalsocialismen er det rene onde, og virkelig ser nærmere på det - f.eks. når 
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den læser Mein Kampf og ikke finder en gal mands rablen, men de velovervejede 
observationer fra et genialt politisk sind, kan den kun undre sig over, hvilke andre 
løgne der er blevet fortalt.  Hvis man kigger dybere ind i datidens nyhedsoptagel-
ser, kan man se et rent og velordnet nationalsocialistisk samfund, som er lykkeligt 
og frugtbart.  Den største af de onde mænd, der har vandret på jorden, gemmer sig 
ikke bag skudsikre skjolde, men går frit rundt blandt folk, der er strålende glade 
og sunde.  Hans selvtillid er håndgribelig.  Dette står i skarp kontrast til elen-
digheden i vores nuværende tidsalder og de politikere, der lyver og gemmer sig 
bag skjolde og kun optræder kontrolleret i scriptede omgivelser. 
Og tænk sig, at det var det, som de allierede bombede med brandbomber?  Vir-
kelig?!  Det er ubegribeligt og afskyeligt. 
   En seriøs undersøgelse af det jødiske spørgsmål afslører en fremmed kabale, der 
som et lille mindretal virkelig kontrollerer medierne og finanserne, såvel som alle 
andre magtmidler, og som kontrollerer selv oppositionens synspunkter!  Man kan 
kun komme til den konklusion, at Hitler kun var skyldig i at løsrive sig fra disse 
interesseslaverimagter og nyde nogle få søde år med frihed og udbredt velstand 
som følge heraf.  Kun en jødisk ledet verdenskrig var i stand til at ødelægge et frit 
folks kraftcenter og derefter propagandisere dem som "onde" for evigt derefter.  
Det endelige mål er helt sikkert at gøre modstand af enhver art ulovlig, som anti-
semitisme, og strafbar med døden, som det var sidste gang de havde fuld magt un-
der den jødisk ledede røde terror.  En nærmere undersøgelse af sagen afslører et 
kompleks af løgne og grundløse påstande, som er forbløffende i omfang og 
dybde.  Et tænkende menneske, der er fuldt ud i besiddelse af sine evner, kan kun 
komme til den rationelle konklusion, at yderligere modstand er obligatorisk, hvis 
sandhed, frihed og velstand nogensinde skal blive det germanske folks førstefød-
selsret igen.   
   Drømmen om frihed og velstand og et liv i harmoni med naturen er ikke en 
umulig drøm.  Det er den eneste drøm, der findes.  Det er vores pligt i dag at lære 
vores unge denne sandhed og indgyde dem viden om, at sandhed og frihed ikke 
blot er muligt, men også værd at kæmpe for på den mest intelligente og effektive 
måde og i sidste ende værd at dø for.  At holde sandhedens kerner i live er den 
mest omstyrtende og livsbekræftende handling, der kan iværksættes.  Støt merit-
baserede systemer, når og hvor du kan.  Støt ren videnskab, støt skønhed og bal-
ance, støt naturen, støt sand retfærdighed frem for hævn, støt ytringsfrihed og støt 
sandheden.  Støt din raceart, uanset hvordan og hvor det er muligt.  Med disse 
handlinger holder du en ild i live, som alle andre gode ting kan udspringe af.  At 
holde mindet om Det Tredje Rige i live er den rigeste kilde til genopbygning af 
det tabte, der findes.  Støt at holde Mein Kampf og andre vigtige nationalsocialis-
tiske skrifter tilgængelige.  Opbevar trykte eksemplarer på jeres biblioteker, og 
diskuter dem, når I kan.  Med tiden er det uundgåeligt, at de igen vil blive taget op 
af de opmærksomme mennesker af vores race.  Alle ting kommer igen til sin tid. 
   Denne tro på sandhed og frihed vil aldrig dø, før den sidste af os er forsvundet 
fra jordens overflade.  En sådan jord vil ikke være egnet til at leve på for nogen 
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race, og slet ikke for vores.  Men indtil denne tid er kommet, er det vores pligt at 
fortsætte med at stræbe videre.  Lad sandhedens lys oplyse din vej.  Naturen er en 
ustoppelig kraft.  Indordner I jer på linje med hende, og fremtiden er vores. 
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 Hvorfor jeg blev medlem af 
NSDAP/AO 

  

Vicenç Espaillat 
  

   Omkring september 2014 følte jeg mig meget desillusioneret over tingenes 
tilstand i USA i dag.  Dette er ikke længere det land, som mine forældre og jeg 
kom til efter eget valg!  Vi er degenereret til et oligarkisk plutokrati.  Vi er alle nu 
skattekøer, renteslaver og arbejdsløse (blandt alle de andre problemer - ulovlig 
indvandring er et stort problem i det område, hvor jeg bor). 
   Jeg huskede, hvad min far havde sagt om, at "Hitler havde nogle gode ideer...", 
og jeg spekulerede på, om der fandtes noget sådant i Amerika.  Så i et indfald søg-
te jeg på Google.  Der fandtes en sådan organisation!  Så jeg kontaktede dem og 
sendte dem et introduktionsbrev.  Lederen erkendte, at jeg var "en god skribent" 
og spurgte, om jeg ville være villig til at skrive en artikel til dem.  Jeg sendte arti-
klen, så en anden, så en anden...  Jeg havde meget lidt kontakt med dem ud over 
en lejlighedsvis anmodning om en ny artikel. 
   Jeg var lidt skuffet over den sparsomme kommunikation.  Men under min re-
search til at skrive disse artikler faldt jeg over nogle oplysninger, som viste sig at 
komme fra et internetforum.  Så jeg undersøgte det nærmere og blev medlem.  
Meget snart kontaktede en NSDAP/AO-rekrutterer mig og spurgte, om jeg ville 
være villig til at hjælpe.   
   I modsætning til den anden gruppe var deres kommunikation med mig hyppig, 
og jeg følte endelig, at jeg havde en mulighed for at gøre "noget" for en større sag.  
Det eneste, jeg forventede at gøre, var at bidrage ved at oversætte dokumenter.  
Men de erkendte straks, at jeg havde "andre evner", og de tøvede ikke med at tage 
dem i brug. 
   På dette tidspunkt foretog jeg nogle undersøgelser for at finde ud af, hvem Ger-
hard Lauck egentlig var.  Jeg læste alt, hvad jeg kunne finde om ham.  Meget af 
dette er skrevet af "fjenden".  Men jeg ved, hvordan man læser mellem linjerne, 
og jeg er i stand til at tage hensyn til kilden i min analyse.  De gav også noget 
selvbiografisk materiale i den informationspakke, de sendte mig, og jeg hørte 
nogle radioprogrammer, hvor han blev interviewet.  Inden længe besluttede jeg, at 
Gerhard Lauck var en mand, som jeg respekterede og gerne ville arbejde for. 
   I al den tid (og i de sidste mange år) har jeg arbejdet for en lokal myndighed.  
Hvad var Hitlers oprindelige titel på Mein Kampf?  Det var Viereinhalb Jahre (des 
Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, eller Fire og et halvt års (kamp) 
mod løgn, dumhed og fejhed.  Det opsummerede mit job perfekt.  Løgne, dumhed 
og fejhed.  (Jeg kan dele nogle artikler i pressen om den organisation, hvor jeg ar-
bejder.  De lokale aviser har en hel dag med os.  De omtaler vores bestyrelse som: 
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ja, det vil jeg lade være!  Bare for at give et trivielt eksempel fra min dagligdag: 
Som IT-chef er det mig, der bliver bedt om at sætte en laptop og projektor op i 
bestyrelseslokalet, når de har brug for det.  Ingen andre synes at have intelligens 
eller evne til at tilslutte en bærbar computer til en projektor og tænde den.  Men 
alligevel, når jeg kom ind for at gøre det, henviste de mig til at... "sæt den bærbare 
computer i, og tilslut Ethernet-kablet til Ethernet-porten og VGI-kablet til pro-
jektoren ..."  Tak, Dr. Science, fordi du behandler mig som en femårig!) 
   Gerhard Laucks behandling af mig er i den modsatte ende af spektret!  "Her er 
en fyr med nogle evner, lad os se, hvor vi bedst kan bruge ham."  Sikke en 
forfriskende kontrast! 
   Så kort sagt, det, der tiltrak mig ved NSDAP/AO, er, at der er en kompetent 
ledelse, at den ansvarlige mand ikke er bleg for at kommunikere med 
"håndlangerne", og at organisationen har gjort noget værdifuldt i over fire årtier.  
Jeg har kigget på andre organisationer, men jeg er ikke så vild med at bære uni-
former og deltage i gadeaktivisme.  Der er ikke noget galt med disse aktiviteter, 
men det var bare ikke noget, der tiltrak mig, og der var heller ikke mange 
muligheder for at gøre den slags i det landområde, hvor jeg bor. 
   Indtil nu har intet fra NSDAP/AO kedet mig.  Det har været en udfordring i or-
dets positive betydning.  Jeg har nydt at udføre alt det arbejde, jeg har fået.  Hvad 
jeg har fundet forvirrende, kan jeg kun nævne idiosynkrasier i ethvert produkt, der 
udgives af vores softwareleverandør.  Det tog mig lidt tid (mindre end en måned) 
at forstå arbejdsgangen fuldt ud, men jeg føler, at jeg har styr på det nu.  Jo mere 
jeg har lært om organisationen, jo mere har jeg lært at sætte pris på, hvor godt den 
er drevet. 
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Bekæmpelse af skadedyr 
  

Den første animation i vores eksperimentelle videoserie omhandler 
skadedyrsbekæmpelse. Her er teksten. 
  
   Skadedyrsbekæmpelse er absolut nødvendig for ethvert samfunds sundhed og 
lykke. 
   Der findes mange slags skadedyr. Insekter og gnavere er velkendte.  Men de er 
ikke de værste. 
   Det farligste skadedyr er Apex-parasitten. 
   I modsætning til andre skadedyr dræber Apex-parasitten ikke for at sikre sin 
egen overlevelse.  Den dræber, fordi den har et dybt instinktivt had til den 
menneskelige sjæl.  Mod naturen.  Mod Gud. 
   Frem for alt hader denne spidspasit ariskheden. 
   Den vestlige civilisation er syg, fordi den er blevet angrebet af dette skadedyr. 
   Apex-parasitten inficerer sit offer med toksiner.  Nogle af disse toksiner angrib-
er vores krop.  Som menneskeskabte biologiske våben.  Andre giftstoffer angriber 
vores sind.  Som den menneskeskabte mentale sygdom, der er kendt som politisk 
korrekthed. 
   Dette er ikke den første menneskeskabte pest i verdenshistorien.  Weimar 
Tyskland oplevede en lignende pest for 100 år siden. 
   SS's skadedyrsbekæmpelseseksperter fandt en effektiv behandling.  Identifika-
tion og neutralisering af den værste pestbærer: Apex-parasitten. 
   Skadedyrsbekæmpelse er ikke let!  Det kræver årvågenhed.  Og god hygiejne. 
   Der vil dog altid være skadedyr til stede. Der findes ingen såkaldt endelig 
løsning.  Effektiv skadedyrsbekæmpelse er den eneste løsning. 
   SS's ubesungne helte fortjener anerkendelse for deres pionerarbejde.  Desværre 
blev de begrænset af overdreven humanisme. 
   Vi vil ikke begå den fejl igen. 
   Næste gang: Ikke mere Mister Nice Guy! 
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