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Dlaczego jestem "nazistą" 
  

Autor tego artykułu został zwerbowany przez NSDAP/AO na 
początku 2014 roku i natychmiast stał się niezwykle cennym 
współpracownikiem. Ten narodowosocjalistyczny towarzysz 
odegrał kluczową rolę w naszym Video Project wiosną 2014 roku, 
co z kolei umożliwiło ekspansję NS NEWS BULLETIN następnej 
wiosny. 
   
  
   Nikt nie jest bardziej zdziwiony niż ja, 
że w późnym okresie życia nawróciłem 
się na ideologię, która została tak zmal-
tretowana, że powszechnie uważa się ją 
za najgorszą możliwą zbrodnię 
myślową i pomysłodawcę najgorszego 
człowieka, jaki chodził po ziemi - 
narodowego socjalizmu i Adolfa Hit-
lera. 
   Przez całe życie byłem gorliwym 
czcicielem prawdy, gdziekolwiek by 
ona nie była i w jakiejkolwiek formie.  
To doprowadziło mnie do kilku 
ciekawych ścieżek w życiu.  Czasami te 
ścieżki były odrzucane przez członków 
rodziny, którzy nie byli tak uczciwi w 
swoich kontaktach i z pewnością utrud-
niali pracę w świecie, który jest coraz 
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bardziej skorumpowany i bezduszny.  W końcu doszedłem do punktu w życiu, w 
którym jestem w takim wieku i stanie fizycznym, że praca jest niemożliwa, ale 
jaśniejąca prawda, w całej swej okazałości, nadal trwa we mnie i w działaniach, 
które wybieram.  Uznałem ją za godnego i wiernego towarzysza życia. 
   Jedno, czego dowiedziałem się o prawdzie, to że choć żyje w jednym sercu, to 
nie umiera.  Nie potrzebuje specjalnych podpórek i kompleksu kłamstw i pod-
stępów, aby nie tylko istnieć, ale rozwijać się i prosperować.  W rzeczywistości 
żaden system sprawiedliwości i prawa nie może być uznany za realny bez niej.  
W istocie ma ona cechy ognia i powietrza, ziemi i wody.  Jest bardzo podobna do 
siły natury, ale mieszka w ludzkim sercu.  I odwrotnie, każdy wróg prawdy jest 
ostatecznie skazany na zagładę, po prostu sama ilość energii wymagana do jej 
ukrycia jest nie do utrzymania w dłuższym okresie czasu.  Służebnicą prawdy są 
"niezamierzone konsekwencje", inaczej znane jako "homeostaza", kolejna siła 
natury.  W szerszym spojrzeniu na sprawy, prawda i rzeczywistość - taka jaka jest 
- muszą zwyciężyć. 
   Gruntem narodowego socjalizmu są niezmienne prawa natury, a więc prawda 
ma nieocenioną wartość, gdyż może być określona tylko przez te prawa.  Nasze 
rozumienie prawdy zmienia się tylko wtedy, gdy mylimy się co do praw natury.  
Mądry mężczyzna lub kobieta rewiduje więc swoje rozumienie prawdy, aby było 
zgodne z jego obserwacjami natury.  Kiedy te rozumienia są poprawne i zgodne z 
tymi siłami, nazywamy je niezbywalnymi prawdami.  Kiedy się mylimy, mamy 
obowiązek odpowiednio się poprawić lub ponieść konsekwencje przewidziane dla 
tych, którzy zaprzeczają naturze i życiu. 
   Ja, jak większość dzisiejszych osób, zostałem wyedukowany przez 
kontrolowany przez marksistów publiczny system edukacyjny.  Ta fanatyczna 
antyżyciowa i antynaturalna, a z definicji antyprawdziwa i fałszywa religia jest 
demonem stworzonym przez człowieka, który wymaga ogromnych ilości energii 
w postaci ludzkiego wsparcia, aby istnieć.  Podążanie pod prąd życia i samej 
natury wymaga ogromnych ilości ludzkiego zaprzeczenia, strachu i kłamstw.  
Taki system musi z konieczności działać nieefektywnie i mieć zaprojektowane 
przez człowieka konsekwencje, których boimy się bardziej niż samej śmierci.  
Może pozostać tylko przeciętność.  Każdy system prawdziwej zasługi jest w 
duchu przeciwny temu potworowi.  Odkryłem, że jestem całkowicie 
niekompatybilny z takimi kłamstwami i podstępami. 
   Mit, że większość popiera ten antyprawdziwy, antymerytoryczny, antyżyciowy 
behemot, utrzymuje wielu ludzi w cichym współudziale.  Najlepsi sportowcy i 
uczeni naszej rasy wiedzą, że coś jest strasznie nie tak, ponieważ są w stanie 
zobaczyć to najwyraźniej.  Dziś najlepsi są karani.  Jutro mogą zostać 
wyciągnięci i rozstrzelani.  Kwestionowanie tego narzuconego przez człowieka 
porządku rzeczy jest niewybaczalne, ale dla najlepszych umysłów nieuniknione.  
Nie trudno zauważyć, że świat został w jakiś sposób wywrócony do góry nogami.  
Zło stało się dobrem.  Przyszła dystopia. 
   Kiedy pytający umysł, taki jak mój, konfrontuje się z tym, co wmówiono mu 
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jako czyste zło w narodowym socjalizmie i naprawdę się temu przygląda - na 
przykład czyta Mein Kampf i nie znajduje w nim bredni szaleńca, ale wyważone 
obserwacje błyskotliwego politycznego umysłu - może tylko zastanawiać się, 
jakie jeszcze kłamstwa zostały wypowiedziane.  Patrząc głębiej w kroniki 
filmowe z tamtych czasów, można dostrzec czyste i uporządkowane 
narodowosocjalistyczne społeczeństwo, które jest szczęśliwe i owocne.  Ten 
największy zły człowiek, jaki chodził po ziemi, nie chowa się za kuloodpornymi 
tarczami, ale swobodnie przechadza się wśród ludzi, którzy są promiennie 
szczęśliwi i zdrowi.  Jego pewność siebie jest namacalna.  Kontrastuje to ostro z 
nędzą naszego obecnego wieku i politykami, którzy kłamią i chowają się za 
tarczami i robią tylko kontrolowane występy w oskryptowanych środowiskach. 
I pomyśleć, że to jest to, co alianci zbombardowali?  Naprawdę?!  To oszałamia i 
odpycha umysł. 
   Poważne spojrzenie na kwestię żydowską ujawnia obcą kabałę, która jako 
maleńka mniejszość naprawdę kontroluje media i finanse, a także wszystkie inne 
dźwignie władzy, kontrolując nawet opozycyjne punkty widzenia!  Można jedynie 
dojść do wniosku, że Hitler był winny jedynie odłączenia się od tych sił interesu 
niewolnictwa i cieszenia się w rezultacie kilkoma słodkimi latami wolności i 
powszechnego dobrobytu.  Tylko prowadzona przez Żydów wojna światowa była 
w stanie zniszczyć potęgę wolnego narodu, a następnie na zawsze propagandowo 
przedstawić go jako "złego".  Ostatecznym celem, z pewnością, jest uczynienie 
oporu jakiegokolwiek rodzaju nielegalnym, jako antysemityzm i karanym śmierc-
ią, tak jak to było ostatnim razem, gdy mieli całkowitą władzę podczas kiero-
wanego przez Żydów czerwonego terroru.  Dalsze dociekania w tej sprawie 
ujawniają kompleks kłamstw i bezpodstawnych zarzutów, które są zdumiewające 
w swoim zakresie i głębokości.  Człowiek myślący, w pełni kontrolujący swoje 
możliwości, może jedynie dojść do racjonalnego wniosku, że dalszy opór jest 
obowiązkowy, jeśli prawda, wolność i dobrobyt mają kiedykolwiek ponownie 
stać się prawem pierworodnym narodu germańskiego.   
   Marzenie o wolności i dobrobycie oraz życiu w harmonii z naturą nie jest mar-
zeniem niemożliwym do spełnienia.  Jest to jedyne marzenie, jakie istnieje.  
Naszym obowiązkiem jest nauczanie naszej młodzieży tej prawdy i wpajanie im 
wiedzy, że prawda i wolność są nie tylko możliwe, ale że warto o nie walczyć w 
najbardziej inteligentny i skuteczny sposób i tak, ostatecznie, warto za nie um-
rzeć.  Utrzymywanie jąder prawdy przy życiu jest najbardziej wywrotowym i pot-
wierdzającym życie działaniem, jakie można podjąć.  Wspieraj systemy oparte na 
zasługach, gdziekolwiek i kiedykolwiek możesz.  Wspieraj czystą naukę, wspieraj 
piękno i równowagę, wspieraj naturę, wspieraj prawdziwą sprawiedliwość ponad 
zemstę, wspieraj wolność słowa i wspieraj prawdę.  Wspieraj swój rodzaj rasowy, 
jakkolwiek i kiedykolwiek jest to możliwe.  W tych działaniach utrzymujesz przy 
życiu ogień, z którego mogą powstać wszystkie inne dobre rzeczy.  
Utrzymywanie przy życiu pamięci o Trzeciej Rzeszy jest najbogatszym źródłem 
odbudowy tego, co zostało utracone, jakie istnieje.  Wspierajcie utrzymanie 
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dostępności Mein Kampf i innych najważniejszych pism narodowego socjalizmu.  
Przechowujcie twarde kopie w swoich bibliotekach i omawiajcie je, kiedy tylko 
możecie.  Z czasem nieuniknione jest, że zostaną one ponownie podjęte przez 
myślących ludzi naszej rasy.  Wszystkie rzeczy wracają w swoim czasie. 
   Ta wiara w prawdę i wolność nigdy nie umrze, dopóki ostatni z nas nie zniknie 
z powierzchni tej ziemi.  Taka ziemia nie będzie nadawała się do życia dla żadnej 
rasy, a tym bardziej dla naszej.  Ale dopóki ten czas nie nadejdzie, naszym 
obowiązkiem jest dążyć dalej.  Niech światło prawdy oświetla waszą drogę.  
Natura jest siłą nie do zatrzymania.  Zestrój się z nią, a przyszłość będzie nasza. 
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 Dlaczego wstąpiłem do 
NSDAP/AO 

  

Vicenç Espaillat 
  

   Około września 2014 roku czułem się bardzo rozczarowany stanem rzeczy w 
dzisiejszych Stanach Zjednoczonych.  To już nie jest kraj, do którego moi rodzice 
i ja przyjechaliśmy z wyboru!  Zdegenerowaliśmy się w oligarchiczną 
plutokrację.  Wszyscy jesteśmy teraz krowami podatkowymi, niewolnikami od-
setek i sztywniakami pracującymi (wśród wszystkich innych problemów - niele-
galna imigracja jest dużym z nich w obszarze, w którym mieszkam). 
   Przypomniałem sobie, co mój ojciec powiedział o tym, że "Hitler miał kilka do-
brych pomysłów..." i zastanawiałem się, czy coś takiego istnieje w Ameryce.  
Więc dla kaprysu wyszukałem w Google.  Była taka organizacja!  Więc skon-
taktowałem się z nimi i wysłałem im list wprowadzający.  Jej lider uznał, że jest-
em "dobrym pisarzem" i zapytał, czy byłbym skłonny napisać dla nich artykuł.  
Wysłałem artykuł, potem kolejny, potem kolejny...  Miałem z nimi bardzo mały 
kontakt poza okazjonalną prośbą o kolejny artykuł. 
   Byłem trochę rozczarowany skąpymi komunikatami.  Ale w moich badaniach 
do pisania tych artykułów natknąłem się na pewne informacje, które okazały się 
pochodzić z forum internetowego.  Przyjrzałem się więc temu bliżej i dołączyłem.  
Bardzo szybko skontaktował się ze mną werbownik NSDAP/AO i zapytał, czy 
byłbym skłonny pomóc.   
   W przeciwieństwie do drugiej grupy, ich kontakty ze mną były częste i wreszcie 
poczułem, że mam okazję zrobić "coś" dla większej sprawy.  Spodziewałem się 
jedynie, że będę miał swój wkład w tłumaczenie dokumentów.  Jednak oni od 
razu zauważyli, że mam "inne zdolności" i nie zwlekali z ich wykorzystaniem. 
   W tym momencie zacząłem szukać informacji o tym, kim był Gerhard Lauck.  
Przeczytałem wszystko, co mogłem o nim znaleźć.  Wiele z tego jest napisane 
przez "wroga".  Ale wiem, jak czytać między wierszami i jestem w stanie wziąć 
pod uwagę źródło w mojej analizie.  W przesłanym mi pakiecie informacji znala-
zły się również materiały autobiograficzne i wysłuchałem kilku audycji radio-
wych, w których przeprowadzono z nim wywiady.  W krótkim czasie 
zdecydowałem, że Gerhard Lauck jest człowiekiem, którego szanuję i dla którego 
chętnie bym pracował. 
   Przez cały ten czas (i przez ostatnie kilka lat) pracowałem w organizacji samo-
rządowej.  Jaki był oryginalny tytuł Mein Kampf nadany przez Hitlera?  Był to 
Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, czyli 
Cztery i pół roku (walki) przeciwko kłamstwom, głupocie i tchórzostwu.  To dos-
konale podsumowało moją pracę.  Kłamstwa, głupota i tchórzostwo.  (Mogę pod-
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zielić się kilkoma artykułami w prasie na temat organizacji, w której pracuję.  Lo-
kalne gazety mają z nami niezły ubaw.  Określają nasz zarząd jako: cóż, pominę 
to!  Aby podać jeden trywialny przykład z mojego codziennego życia, jako 
kierownik działu IT jestem osobą proszoną o ustawienie laptopa i projektora w 
pokoju zarządu, kiedy tego potrzebują.  Nikt inny nie wydaje się mieć inteligencji 
lub zdolności do podłączenia laptopa do projektora i włączenia go.  Ale nawet 
wtedy, kiedy przychodziłem, żeby to zrobić, oni kierowali mnie... "Podłącz lap-
topa i podłącz kabel Ethernet do portu Ethernet, a kabel VGI do projektora..."  
Dziękuję dr nauk ścisłych za traktowanie mnie jak pięciolatka:)! 
   Traktowanie mnie przez    Gerharda Laucka jest na przeciwnym biegunie!  "Oto 
facet z pewnymi zdolnościami, zobaczmy, gdzie możemy go najlepiej wykor-
zystać".  Cóż za odświeżający kontrast! 
   Podsumowując, to co przyciągnęło mnie do NSDAP/AO to fakt, że jest tam 
kompetentne przywództwo, człowiek na czele nie jest ponad komunikacją ze 
"sługusami", a organizacja robi coś wartościowego od ponad czterech dekad.  
Przyjrzałem się innym organizacjom, ale nie jestem zbytnio zainteresowany 
noszeniem mundurów i angażowaniem się w uliczny aktywizm.  Nie ma nic złego 
w tych działaniach, po prostu nie były one czymś, co mnie pociągało, ani nie było 
zbyt wielu możliwości robienia tego typu rzeczy w wiejskiej okolicy, w której 
mieszkam. 
   Do tej pory nic z NSDAP/AO mnie nie znudziło.  Było to wyzwanie, w 
pozytywnym znaczeniu tego słowa.  Z przyjemnością wykonywałem wszystkie 
powierzone mi prace.  Jeśli chodzi o to, co znalazłem zagmatwanego, mogę tylko 
przytoczyć idiosynkrazję każdego produktu wystawionego przez naszego 
dostawcę oprogramowania.  Zajęło mi trochę czasu (mniej niż miesiąc), aby w 
pełni zrozumieć przepływ pracy, ale czuję, że teraz jestem na szczycie.  Im więcej 
dowiaduję się o organizacji, tym bardziej doceniam to, jak dobrze jest ona 
zarządzana. 
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 Kontrola szkodników 
  

Pierwsza animacja z naszej eksperymentalnej serii wideo dotyczy zwalczania 
szkodników. Oto tekst. 
  
   Kontrola szkodników jest absolutnie konieczna dla zdrowia i szczęścia każdego 
społeczeństwa. 
   Istnieje wiele rodzajów szkodników. Owady i gryzonie są dobrze znane.  Jednak 
to nie one są najgorsze. 
   Najgroźniejszym szkodnikiem jest pasożyt Apex. 
   W przeciwieństwie do innych szkodników, Apex Parasite nie zabija w imię 
własnego przetrwania.  Zabija, ponieważ żywi głęboką instynktowną nienawiść 
przeciwko ludzkiej duszy.  Przeciwko naturze.  Przeciwko Bogu. 
   Przede wszystkim ten Apex Parasite nienawidzi Aryjczyków. 
   Cywilizacja zachodnia jest chora, bo została zarażona tym szkodnikiem. 
   Pasożyt Apex infekuje swoją ofiarę toksynami.  Niektóre z tych toksyn atakują 
nasze ciała.  Jak stworzona przez człowieka broń biologiczna.  Inne toksyny 
atakują nasze umysły.  Jak stworzona przez człowieka choroba psychiczna znana 
jako poprawność polityczna. 
   To nie pierwsza w historii świata plaga wywołana przez człowieka.  Podobnej 
zarazy doświadczyły sto lat temu weimarskie Niemcy. 
   Specjaliści od zwalczania szkodników z SS znaleźli skuteczną metodę leczenia.  
Identyfikacja i neutralizacja najgorszego nosiciela plagi: pasożyta Apex. 
   Zwalczanie szkodników nie jest łatwe!  Wymaga czujności.  I dobrych 
warunków sanitarnych. 
   Jednak szkodniki zawsze będą istnieć. Nie ma tak zwanego ostatecznego 
rozwiązania.  Skuteczne zwalczanie szkodników jest jedynym rozwiązaniem. 
   Nieznani bohaterowie SS zasługują na uznanie za swoją pionierską pracę.  
Niestety, byli ograniczani przez nadmierny humanitaryzm. 
   Nie popełnimy tego błędu ponownie. 
   Następnym razem, No More Mister Nice Guy! 
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