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Porque sou um "nazi 
  

O autor deste artigo foi recrutado pelo NSDAP/AO no início de 
2014 e tornou-se imediatamente um colega de trabalho extrema-
mente valioso. Este camarada nacional-socialista desempenhou um 
papel fundamental no nosso Projecto de Vídeo na Primavera de 
2014, o que, por sua vez, permitiu à NS NEWS BULLETIN ex-
pandir-se na Primavera seguinte. 
   
  
   Ninguém está mais surpreendido do 
que eu ao ver-me convertido a uma ide-
ologia que tem sido tão maligna a ponto 
de ser popularmente entendida como o 
crime de pensamento mais maléfico 
possível e o génio do homem mais 
maléfico a andar na terra, o Nacional-
Socialismo e Adolf Hitler. 
   Tenho sido, ao longo da minha vida, 
um devoto adorador da verdade, onde 
quer que ela esteja e sob qualquer forma 
que possa assumir.  Isto levou-me por 
alguns caminhos interessantes na vida.  
Por vezes, estes caminhos têm sido in-
juriados por membros da família que 
não foram tão honestos nas suas 
relações e certamente tornaram cada vez 
mais difícil trabalhar num mundo cada 
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vez mais corrupto e sem alma.  Cheguei finalmente a um ponto na vida em que 
tenho uma idade e um estado físico em que o trabalho é impossível, mas a 
verdade brilhante, em toda a sua glória, ainda permanece em mim e nas acções 
que escolho tomar.  Encontrei-a uma companheira digna e fiel ao longo da vida. 
   Uma coisa que descobri sobre a verdade é que, embora viva num só coração, 
não morre.  Não são necessários suportes especiais e complexos de mentiras e 
subterfúgios para não só existir, mas também prosperar e prosperar.  Na realidade, 
nenhum sistema de justiça e leis pode ser considerado viável sem ela.  Na sua 
essência, tem as características do fogo e do ar, da terra e da água.  É muito sem-
elhante a uma força da natureza, mas permanece no coração do homem.  Por out-
ro lado, qualquer inimigo da verdade está condenado, apenas a quantidade de en-
ergia necessária para a esconder é insustentável a longo prazo.  A donzela da 
verdade é "consequência não intencional", também conhecida como 
"homeostasia", outra força da natureza.  Na visão mais ampla das coisas, a 
verdade e a realidade - como ela - deve prevalecer. 
   O fundamento do nacional-socialismo são as imutáveis leis da natureza, e 
portanto a verdade tem um valor inestimável, pois só pode ser definida por essas 
leis.  A nossa compreensão da verdade só muda se estivermos enganados sobre as 
leis da natureza.  O homem ou mulher sábio revê assim a sua compreensão da 
verdade para cumprir as suas observações da natureza.  Quando estes entendimen-
tos estão correctos e alinhados com estas forças, chamamos a estas verdades inal-
ienáveis.  Quando erramos, temos o dever de rever em conformidade ou sofrer as 
consequências concebidas para aqueles que negam a natureza e a vida. 
   Eu, como a maioria das pessoas hoje em dia, fui educado pelo sistema educativo 
público controlado pelo marxista.  Este fanático anti-vida e anti-natureza, e por 
definição anti-vida, e falsa religião, é um demónio de origem humana que requer 
enormes quantidades de energia sob a forma de apoio humano, para existir.  Ir 
contra as próprias correntes da vida e da própria natureza requer quantidades tre-
mendas de negação humana, medo e mentiras.  Um tal sistema deve necessari-
amente funcionar ineficientemente e ter consequências de concepção humana que 
são mais temidas do que a própria morte.  Só a mediocridade pode permanecer.  
Qualquer sistema de verdadeiro mérito é, em espírito, contrário a este monstro.  
Eu vi-me na raiz completamente incompatível com tais mentiras e subterfúgios. 
   O mito de que a maioria apoia este beemote anti-vida, anti-merdade e anti-vida, 
mantém muitas pessoas em cumplicidade silenciosa.  Os melhores atléticos e es-
colásticos da nossa raça sabem que algo está terrivelmente errado, pois estão em 
posição de o ver mais claramente.  Hoje em dia, os melhores são punidos.  
Amanhã, eles podem ser levados para fora e fuzilados.  Questionar esta ordem de 
coisas forçada pelo homem é imperdoável, no entanto, inevitável para o melhor 
das mentes.  Não é difícil ver que o mundo foi, de alguma forma, virado de 
cabeça para baixo.  O errado tornou-se correcto.  A futura distopia está sobre nós. 
   Quando uma mente questionadora como a minha confronta o que lhe foi dito é 
puro mal no Nacional-Socialismo e realmente olha para ele - diz, lê Mein Kampf 
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e não encontra os delírios de um louco, mas as observações comedidas de uma 
mente política brilhante, não pode deixar de se perguntar que outras mentiras 
foram ditas.  Olhando mais profundamente para as filmagens das notícias da 
época, revela uma sociedade nacional-socialista limpa e ordenada que é feliz e 
frutuosa.  O maior dos homens malvados que andaram na terra não se esconde 
atrás de escudos à prova de bala, mas caminha livremente entre as pessoas que 
são radiantemente felizes e saudáveis.  A sua confiança é palpável.  Isto contrasta 
fortemente com a miséria da nossa era actual e com os políticos que mentem e se 
escondem atrás de escudos e só fazem aparições controladas em ambientes com 
scripts. 
E pensar que é isto que os aliados bombardearam?  A sério?!  Foge e repele a 
mente. 
   Um olhar sério sobre a questão judaica revela uma cabala alienígena que, en-
quanto minúscula minoria, controla verdadeiramente os meios de comunicação e 
as finanças, bem como todas as outras alavancas do poder, controlando até mesmo 
os pontos de vista da oposição!  Só se pode chegar à conclusão de que Hitler só 
foi culpado de se desligar destes poderes de escravatura de interesses e de gozar 
de alguns anos de liberdade e prosperidade generalizada como resultado.  Apenas 
uma guerra mundial liderada por judeus foi capaz de destruir o poder de um povo 
livre e depois propagandeá-lo como "maligno" para sempre.  O objectivo final, 
certamente, é tornar a resistência de qualquer tipo ilegal, como anti-semitismo, e 
punível com a morte, pois foi a última vez que tiveram o poder completo durante 
o Terror Vermelho liderado pelos judeus.  Uma investigação mais aprofundada so-
bre a questão revela um complexo de mentiras e alegações infundadas que são es-
pantosas no seu alcance e profundidade.  Uma pessoa que pensa em pleno domí-
nio das suas capacidades só pode chegar à conclusão racional de que uma maior 
resistência é obrigatória se a verdade, a liberdade e a prosperidade se tornarem no-
vamente o direito inato do povo germânico.   
   O sonho de liberdade, prosperidade e vida em harmonia com a natureza não é 
um sonho impossível.  É o único sonho que existe.  O nosso dever hoje em dia é 
ensinar aos nossos jovens esta verdade e incutir neles o conhecimento de que a 
verdade e a liberdade não só são possíveis como valem a pena lutar pela forma 
mais inteligente e eficiente possível e sim, em última análise, valem a pena morrer 
por ela.  Manter vivos os caroços da verdade é a acção mais subversiva e de 
afirmação da vida que pode ser tomada.  Apoiar sistemas baseados no mérito, 
sempre e onde quer que se possa.  Apoiar a ciência pura, apoiar a beleza e o 
equilíbrio, apoiar a natureza, apoiar a verdadeira justiça sobre a vingança, apoiar a 
liberdade de expressão, e apoiar a verdade.  Apoie o seu tipo racial, no entanto e 
sempre que possível.  Nestas acções, mantém vivo um fogo do qual podem brotar 
todas as outras coisas boas.  Manter viva a memória do Terceiro Reich é a mais 
rica fonte de reconstrução do que foi perdido que existe.  Apoiar a manutenção 
disponível do Mein Kampf e de outros escritos seminais do Nacional-Socialismo.  
Mantenha cópias impressas nas suas bibliotecas e discuta-as quando puder.  Com 
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o tempo, é inevitável que voltem a ser aceites pelas pessoas atentas da nossa raça.  
Todas as coisas voltam a acontecer no seu tempo. 
   Esta fé na verdade e na liberdade nunca morrerá até que o último de nós tenha 
desaparecido da face desta terra.  Tal terra não estará apta a viver para qualquer 
raça, quanto mais para a nossa.  Mas, até que este tempo chegue, é nosso dever 
continuar a lutar.  Deixem a luz da verdade iluminar o vosso caminho.  A natureza 
é uma força imparável.  Alinhe-se com Ela e o futuro é nosso. 
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 Porque é que entrei para a 
NSDAP/AO 

  

Vicenç Espaillat 
  

   Por volta de Setembro de 2014 sentia-me muito desiludido com o estado de 
coisas nos EUA hoje.  Este já não é o país a que os meus pais e eu viemos por 
opção!  Degenerámos numa plutocracia oligárquica.  Agora somos todos vacas 
fiscais, escravos de interesse, e cadáveres de trabalho (entre todos os outros prob-
lemas - sendo a imigração ilegal uma das grandes na área onde vivo). 
   Lembrei-me do que o meu pai tinha dito sobre "Hitler tinha algumas boas 
ideias..." e perguntei-me se havia tal coisa na América.  Então, por capricho, 
pesquisei no Google.  Havia uma tal organização!  Por isso contactei-os, e enviei-
lhes uma carta de apresentação.  O seu líder reconheceu que eu era "um bom es-
critor" e perguntou se eu estaria disposto a escrever um artigo para eles.  Enviei o 
artigo, depois outro, depois outro...  Tive muito pouco contacto com eles para 
além de um pedido ocasional de outro artigo. 
   Fiquei um pouco desapontado com as escassas comunicações.  Mas na minha 
pesquisa para escrever estes artigos deparei-me com alguma informação, que 
acabou por provir de um fórum na Internet.  Por isso, investiguei mais e juntei-me 
a ele.  Muito em breve um recrutador da NSDAP/AO contactou-me e perguntou-
me se eu estaria disposto a ajudar.   
   Ao contrário do outro grupo, as suas comunicações comigo eram frequentes, e 
eu finalmente senti como se tivesse a oportunidade de fazer "algo" por uma causa 
maior.  Tudo o que esperava fazer era contribuir através da tradução de documen-
tos.  No entanto, reconheceram imediatamente que eu tinha "outras capacidades" 
e não demoraram a pô-las em prática. 
   Nesta altura, fiz alguma pesquisa para descobrir quem era Gerhard Lauck.  Li 
tudo o que pude encontrar sobre ele.  Muito disto foi escrito por "o inimigo".  Mas 
sei ler nas entrelinhas e sou capaz de ter em conta a fonte na minha análise.  Tam-
bém forneceram algum material autobiográfico no pacote de informação que me 
enviaram, e ouvi alguns programas de rádio onde ele foi entrevistado.  Em suma, 
decidi que Gerhard Lauck era um homem que eu respeitava e pelo qual teria todo 
o prazer em trabalhar. 
   Durante todo este tempo (e nos últimos anos) tenho trabalhado para uma organi-
zação governamental local.  Qual era o título original de Hitler para Mein Kampf?  
Era Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, ou 
Quatro Anos e Meio (de Luta) contra Mentiras, Estupidez e Covardia.  Isso re-
sumiu perfeitamente o meu trabalho.  Mentira, estupidez e cobardia.  (Posso 
partilhar alguns artigos na imprensa sobre a organização onde trabalho.  Os jor-
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nais locais têm connosco um dia de campo.  Referem-se ao nosso Conselho de 
Administração como: bem, vou deixar isso de fora!  Só para dar um exemplo triv-
ial da minha vida quotidiana, como gestor de TI, sou eu que sou solicitado a in-
stalar um tampo e um projector na Sala do Conselho de Administração quando 
eles precisarem.  Ninguém mais parece ter a inteligência ou a capacidade de ligar 
um portátil a um projector e ligá-lo.  Mas mesmo assim, quando eu entrava para o 
fazer, eles dirigiam-me então... "ligar o portátil, e ligar o cabo Ethernet à porta 
Ethernet, e o cabo VGI ao projector..."  Obrigado, Dr. Science, por me tratar como 
uma criança de cinco anos!) 
   O tratamento que    Gerhard Lauck deu a mim está no extremo oposto do espec-
tro!  "Aqui está um tipo com alguma habilidade, vamos ver onde o podemos uti-
lizar melhor".  Que contraste refrescante! 
   Assim, em resumo, o que me atraiu sobre o NSDAP/AO é que existe uma 
liderança competente, o homem responsável não está acima de comunicar com os 
"lacaios", e a organização tem vindo a fazer algo que vale a pena há mais de 
quatro décadas.  Investiguei outras organizações, mas não estou muito interessado 
em usar uniformes e envolver-me em activismo de rua.  Não há nada de errado 
com estas actividades, apenas não eram algo que me atraísse, nem havia muitas 
oportunidades para fazer este tipo de coisas na zona rural onde vivo. 
   Até à data, nada do NSDAP/AO me aborreceu.  Tem sido um desafio, no senti-
do positivo dessa palavra.  Gostei de fazer todo o trabalho que me foi dado.  
Quanto ao que achei confuso, só posso citar as idiossincrasias de qualquer 
produto apresentado pelo nosso fornecedor de software.  Demorei um pouco 
(menos de um mês) a compreender completamente o fluxo de trabalho, mas sinto 
que agora estou em cima do assunto.  Quanto mais aprendi sobre a organização, 
mais apreciei o seu bom funcionamento. 
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 Controlo de pragas 
  

A primeira animação da nossa série de vídeo experimental trata do controlo 
de pragas. Aqui está o texto. 
  
   O controlo de pragas é absolutamente necessário para a saúde e felicidade de 
qualquer sociedade. 
   Existem muitos tipos de pragas. Os insectos e roedores são bem conhecidos.  
Mas eles não são os piores. 
   A praga mais perigosa é o Parasita de Apex. 
   Ao contrário de outras pragas, o Parasita de Apex não mata por causa da sua 
própria sobrevivência.  Mata porque tem um ódio instintivo profundo contra a al-
ma humana.  Contra a natureza.  Contra Deus. 
   Acima de tudo, este Parasita de Apex odeia os arianos. 
   A civilização ocidental está doente, porque tem sido infestada por esta praga. 
   O Parasita de Apex infecta a sua vítima com toxinas.  Algumas destas toxinas 
atacam os nossos corpos.  Como as armas biológicas fabricadas pelo homem.  
Outras toxinas atacam as nossas mentes.  Como a doença mental provocada pelo 
homem, conhecida como politicamente correcto. 
   Esta não é a primeira praga criada pelo homem na história mundial.  Weimar Al-
emanha viveu uma praga semelhante há cem anos atrás. 
   Os peritos em controlo de pragas das SS encontraram um tratamento eficaz.  
Identificação e neutralização do pior portador de pragas: o Parasita Apex. 
   O controlo de pragas não é fácil!  Requer vigilância.  E bom saneamento. 
   No entanto, as pragas existirão sempre. Não existe a chamada solução final.  O 
controlo eficaz das pragas é a única solução. 
   Os heróis não cantados das SS merecem reconhecimento pelo seu trabalho pio-
neiro.  Infelizmente, foram constrangidos por um humanitarismo excessivo. 
   Não voltaremos a cometer esse erro. 
   Da próxima vez, Chega de Mister Nice Guy! 
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