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Prečo som "nacista" 
  

Autor tohto článku bol začiatkom roka 2014 prijatý do NSDAP/AO 

a okamžite sa stal mimoriadne cenným spolupracovníkom. Tento 

národnosocialistický súdruh zohral kľúčovú úlohu v našom vide-

oprojekte na jar 2014, ktorý zasa umožnil rozšírenie NS NEWS 

BULLETIN na jar nasledujúceho roka. 
   

  

   Nikoho neprekvapí viac ako mňa, že 

som sa v neskorom veku obrátil na ideo-

lógiu, ktorá bola tak zlý, že sa všeobec-

ne chápe ako najhorší možný myšlien-

kový zločin a dieťa najhoršieho člove-

ka, ktorý kedy chodil po zemi, národ-

ného socializmu a Adolfa Hitlera. 

   Celý život som bol oddaným ctiteľom 

pravdy, nech už je kdekoľvek a v ake-

jkoľvek podobe.  To ma v živote priv-

iedlo na niekoľko zaujímavých ciest.  

Niekedy tieto cesty odsúdili rodinní 

príslušníci, ktorí neboli takí čestní vo 

svojom konaní, a určite mi sťažovali 

prácu vo svete, ktorý je čoraz viac 

skorumpovaný a bezduchý.  Nakoniec 

som sa dostal do takého životného bodu, 
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keď som vo veku a fyzickom stave, že pracovať sa nedá, ale žiarivá pravda v celej 

svojej kráse stále pretrváva vo mne a v činoch, ktoré sa rozhodujem robiť.  Našiel 

som v nej dôstojného a verného spoločníka na ceste životom. 

   O pravde som zistil, že kým žije v jednom srdci, nezomiera.  Nepotrebuje žiad-

ne špeciálne podpory a komplex lží a úskokov, aby nielen existovala, ale aj 

prekvitala a prosperovala.  V skutočnosti bez nej nemožno považovať za život-

aschopný žiadny systém spravodlivosti a zákonov.  V podstate má vlastnosti ohňa 

a vzduchu, zeme a vody.  Veľmi sa podobá sile prírody, ale prebýva v ľudskom 

srdci.  A naopak, každý nepriateľ pravdy je v konečnom dôsledku odsúdený na 

zánik, už len samotné množstvo energie potrebnej na jej utajenie je dlhodobo 

neudržateľné.  Služobníčkou pravdy sú "nezamýšľané dôsledky", inak známe ako 

"homeostáza", ďalšia sila prírody.  V širšom pohľade na vec musí zvíťaziť pravda 

a realita - taká, aká je. 

   Základom národného socializmu sú nemenné zákony prírody, a preto má pravda 

neoceniteľnú hodnotu, pretože ju možno definovať len na základe týchto zákonov.  

Naše chápanie pravdy sa mení len vtedy, ak by sme sa v zákonoch prírody mýlili.  

Múdry muž alebo žena teda reviduje svoje chápanie pravdy tak, aby bolo v súlade 

s ich pozorovaním prírody.  Keď sú tieto chápania správne a sú v súlade s týmito 

silami, nazývame ich neodcudziteľnými pravdami.  Keď sa mýlime, sme povinní 

sa podľa toho revidovať, alebo znášať dôsledky určené pre tých, ktorí popierajú 

prírodu a život. 

   Tak ako väčšina dnešných ľudí, aj ja som sa vzdelával v marxistami kontrolo-

vanom verejnom vzdelávacom systéme.  Toto fanatické protiživotné a protiprírod-

né a podľa definície protipravdivé a falošné náboženstvo je démon vytvorený 

človekom, ktorý na svoju existenciu potrebuje obrovské množstvo energie v 

podobe ľudskej podpory.  Ísť proti samotným prúdom života a prírody si vyžaduje 

obrovské množstvo ľudského popierania, strachu a lží.  Takýto systém musí 

nevyhnutne fungovať neefektívne a mať človekom navrhnuté dôsledky, ktorých 

sa bojí viac ako samotnej smrti.  Môže zostať len priemernosť.  Každý systém 

skutočných zásluh je v duchu proti tomuto monštru.  Zistil som, že som v ko-

reňoch úplne nezlučiteľný s takýmito lžami a úskokmi. 

   Mýtus, že väčšina podporuje túto protipravdivú, protizásluhovú a protiživotnú 

beštiu, udržiava mnohých ľudí v tichej spoluúčasti.  Najlepší športovci a vedci 

našej rasy vedia, že niečo nie je v poriadku, pretože to vidia najzreteľnejšie.  Dnes 

sú tí najlepší potrestaní.  Zajtra ich môžu vyviesť a zastreliť.  Spochybňovať tento 

ľuďmi vynútený poriadok vecí je neodpustiteľné, no pre najlepšie mysle nevyh-

nutné.  Nie je ťažké vidieť, že svet sa akosi prevrátil naruby.  Zlo sa stalo právom.  

Nastala dystopia budúcnosti. 

   Keď sa pochybovačná myseľ, ako je tá moja, stretne s tým, čo jej bolo poveda-
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né, že je čisté zlo v národnom socializme, a skutočne sa na to pozrie - povedzme, 

prečíta si Mein Kampf a nenájde tam bludy šialenca, ale uvážené postrehy brilant-

ného politického mysliteľa, môže sa len čudovať, aké ďalšie lži boli povedané.  

Pri hlbšom pohľade do dobových kronikárskych záberov sa ukazuje čistá a 

usporiadaná národnosocialistická spoločnosť, ktorá je šťastná a plodná.  Ten 

najväčší zo zlých ľudí, ktorí chodili po zemi, sa neskrýva za nepriestrelnými 

štítmi, ale voľne sa prechádza medzi ľuďmi, ktorí sú žiarivo šťastní a zdraví.  Je-

ho sebavedomie je priam hmatateľné.  To ostro kontrastuje s mizériou našej sú-

časnej doby a politikmi, ktorí klamú a skrývajú sa za štítmi a robia len kontrolo-

vané vystúpenia v prostredí, ktoré je podľa scenára. 

A keď si pomyslím, že práve toto bombardovali spojenci?  Naozaj?!  To sa člove-

ku až rozum zastavuje a odpudzuje. 

   Seriózny pohľad na židovskú otázku odhaľuje mimozemskú kabalu, ktorá ako 

nepatrná menšina skutočne ovláda médiá a financie, ako aj všetky ostatné mo-

censké páky a kontroluje dokonca aj opozičné názory!  Možno len dospieť k zá-

veru, že Hitler sa previnil len tým, že sa od týchto mocností záujmového otroctva 

odpojil a v dôsledku toho si užil niekoľko sladkých rokov slobody a všeobecného 

blahobytu.  Len Židmi vedená svetová vojna bola schopná zničiť mocenský zdroj 

slobodných ľudí a potom ich navždy propagovať ako "zlo".  Konečným cieľom je 

určite postaviť akýkoľvek odpor protizákonne, ako antisemitizmus, a trestať ho 

smrťou, ako to bolo naposledy, keď mali úplnú moc počas Židmi vedeného čer-

veného teroru.  Ďalšie skúmanie tejto problematiky odhaľuje komplex lží a 

nepodložených obvinení, ktoré sú svojím rozsahom a hĺbkou ohromujúce.  Mysli-

aci človek, ktorý plne ovláda svoje schopnosti, môže dospieť len k racionálnemu 

záveru, že ďalší odpor je povinný, ak sa pravda, sloboda a prosperita majú ešte 

niekedy stať prirodzeným právom germánskeho národa.   

   Sen o slobode, prosperite a živote v harmónii s prírodou nie je nesplniteľný sen.  

Je to jediný sen, ktorý existuje.  Našou povinnosťou je dnes učiť našich mladých 

túto pravdu a vštepovať im poznanie, že pravda a sloboda sú nielen možné, ale že 

sa za ne oplatí bojovať čo najinteligentnejším a najefektívnejším spôsobom, a 

áno, v konečnom dôsledku sa za ne oplatí aj zomrieť.  Udržiavanie jadier pravdy 

pri živote je tou najrozvratnejšou a život podporujúcou činnosťou, akú možno 

podniknúť.  Podporujte systémy založené na zásluhách vždy a všade, kde môžete.  

Podporujte čistú vedu, podporujte krásu a rovnováhu, podporujte prírodu, pod-

porujte skutočnú spravodlivosť namiesto pomsty, podporujte slobodu slova a pod-

porujte pravdu.  Podporujte svoj rasový druh akokoľvek a kedykoľvek je to 

možné.  Týmito činmi udržiavate pri živote oheň, z ktorého môžu prameniť 

všetky ostatné dobré veci.  Udržiavanie spomienky na Tretiu ríšu je najbohatším 

zdrojom obnovy toho, čo bolo stratené, aký existuje.  Podporujte udržiavanie 
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Mein Kampfu a ďalších zásadných spisov národného socializmu.  Uchovávajte 

tlačené kópie vo svojich knižniciach a diskutujte o nich, keď môžete.  Časom je 

nevyhnutné, aby sa nimi opäť zaoberali uvedomelí ľudia našej rasy.  Všetky veci 

prídu znovu vo svoj čas. 

   Táto viera v pravdu a slobodu nikdy nezomrie, kým z tejto zeme nezmizne aj 

posledný z nás.  Takáto zem nebude vhodná na život pre žiadnu rasu, nieto ešte 

pre našu.  Ale kým tento čas nenastane, je našou povinnosťou pokračovať v úsilí.  

Nech vám na cestu svieti svetlo pravdy.  Príroda je nezastaviteľná sila.  Zosúlaďte 

sa s ňou a budúcnosť je naša. 
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 Prečo som sa pripojil k 
NSDAP/AO 

  

Vicenç Espaillat 
  

   Okolo septembra 2014 som pociťoval veľké rozčarovanie nad stavom vecí v 
USA.  Toto už nie je krajina, do ktorej sme s rodičmi prišli dobrovoľne!  Zdegen-
erovali sme na oligarchickú plutokraciu.  Všetci sme teraz daňovými kravami, 
úrokovými otrokmi a pracujúcimi chudákmi (okrem všetkých ostatných problé-
mov - v oblasti, kde žijem, je veľkým problémom nelegálna imigrácia). 
   Spomenul som si, čo povedal môj otec o tom, že "Hitler mal niekoľko dobrých 
nápadov...", a uvažoval som, či niečo také existuje aj v Amerike.  Tak som z roz-
maru vyhľadal Google.  Takáto organizácia existovala!  Tak som ich kontaktoval 
a poslal som im odporúčací list.  Jej vedúci uznal, že som "dobrý spisovateľ", a 
opýtal sa ma, či by som bol ochotný napísať pre nich článok.  Poslal som článok, 
potom ďalší, potom ďalší...  Okrem občasnej žiadosti o ďalší článok som s nimi 
bol v kontakte len veľmi málo. 
   Bol som trochu sklamaný z nedostatočnej komunikácie.  Ale pri svojom pátraní 
pre písanie týchto článkov som narazil na informácie, ktoré pochádzali z inter-
netového fóra.  Tak som sa naň pozrel ďalej a pridal som sa.  Veľmi skoro ma 
kontaktoval náborár NSDAP/AO a spýtal sa ma, či by som bol ochotný pomôcť.   
   Na rozdiel od druhej skupiny so mnou komunikovali často a ja som mal 
konečne pocit, že mám príležitosť urobiť "niečo" pre väčšiu vec.  Jediné, čo som 
očakával, bolo, že prispejem prekladom dokumentov.  Oni však okamžite spoz-
nali, že mám "iné schopnosti", a neváhali ich využiť. 
   Vtedy som sa pustil do pátrania, aby som zistil, kto bol Gerhard Lauck.  Prečítal 
som si o ňom všetko, čo som našiel.  Veľa z toho napísal "nepriateľ".  Ja však 
viem čítať medzi riadkami a pri svojej analýze som schopný zohľadniť zdroj.  V 
balíku informácií, ktoré mi poslali, mi poskytli aj autobiografický materiál a 
vypočul som si niekoľko rozhlasových relácií, kde s ním robili rozhovor.  V krá-
tkom čase som sa rozhodol, že Gerhard Lauck je človek, ktorého si vážim a pre 
ktorého by som rád pracoval. 
   Celý tento čas (a niekoľko posledných rokov) som pracoval pre miestnu sa-
mosprávu.  Aký bol pôvodný názov Hitlerovho diela Mein Kampf?  Bol to 
Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, teda Štyri 
a pol roka (boja) proti lži, hlúposti a zbabelosti.  To dokonale vystihuje moju 
prácu.  Lži, hlúposť a zbabelosť.  (Môžem sa podeliť o niektoré články v tlači o 
organizácii, v ktorej pracujem.  Miestne noviny majú z nás hotový deň.  O našej 
správnej rade sa vyjadrujú takto: No, to vynechám!  Uvediem len jeden triviálny 
príklad z môjho každodenného života: ako IT manažér som ten, ktorého požiada-
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jú, aby v miestnosti predstavenstva nastavil laptop a projektor, keď to potrebujú.  
Zdá sa, že nikto iný nemá dostatok inteligencie alebo schopností na to, aby pri-
pojil notebook k projektoru a zapol ho.  Ale aj tak, keď som prišiel, aby som to 
urobil, potom ma usmernili... "Zapojte notebook a pripojte ethernetový kábel k 
ethernetovému portu a kábel VGI k projektoru..."  Ďakujem vám, pán doktor 
vedy, že sa ku mne správate ako k päťročnému dieťaťu!) 
   Gerhard Lauck sa ku mne správa na opačnom konci spektra!  "Tu je chlapík s 
určitými schopnosťami, pozrime sa, kde ho môžeme najlepšie využiť."  Aký 
osviežujúci kontrast! 
   Takže ak to zhrnieme, na NSDAP/AO ma zaujalo, že má kompetentné vedenie, 
že človek, ktorý stojí na čele, nie je nad komunikáciu s "prisluhovačmi" a že táto 
organizácia už viac ako štyri desaťročia robí niečo užitočné.  Pozrel som sa aj na 
iné organizácie, ale nie som príliš nadšený z nosenia uniforiem a angažovania sa v 
pouličnom aktivizme.  Na týchto aktivitách nie je nič zlé, len ma jednoducho ne-
lákali a vo vidieckej oblasti, kde žijem, ani nebolo veľa príležitostí robiť takéto 
veci. 
   Doteraz ma nič z NSDAP/AO nenudilo.  Bola to výzva v pozitívnom zmysle 
tohto slova.  Rád som robil všetku prácu, ktorú som dostal.  Pokiaľ ide o to, čo ma 
mátalo, môžem uviesť len zvláštnosti každého produktu, ktorý vydáva náš 
dodávateľ softvéru.  Chvíľu mi trvalo (necelý mesiac), kým som úplne pochopil 
pracovný postup, ale mám pocit, že teraz už v tom mám jasno.  Čím viac som sa o 
organizácii dozvedel, tým viac som ocenil, ako dobre je riadená. 
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Kontrola škodcov 
  

Prvá animácia v našej experimentálnej sérii videí sa zaoberá bojom proti 
škodcom. Tu je text. 
  
   Kontrola škodcov je absolútne nevyhnutná pre zdravie a šťastie každej 
spoločnosti. 
   Existuje mnoho druhov škodcov. Hmyz a hlodavce sú dobre známe.  Nie sú 
však najhorší. 
   Najnebezpečnejším škodcom je parazit Apex. 
   Na rozdiel od iných škodcov parazit Apex nezabíja kvôli vlastnému prežitiu.  
Zabíja preto, lebo má hlbokú inštinktívnu nenávisť voči ľudskej duši.  Proti 
prírode.  Proti Bohu. 
   Tento vrcholový parazit predovšetkým nenávidí árijcov. 
   Západná civilizácia je chorá, pretože bola napadnutá týmto škodcom. 
   Parazit Apex infikuje svoju obeť toxínmi.  Niektoré z týchto toxínov útočia na 
naše telo.  Ako človekom vyrobené biologické zbrane.  Iné toxíny útočia na našu 
myseľ.  Ako človekom vytvorená duševná choroba známa ako politická 
korektnosť. 
   Nie je to prvá epidémia spôsobená človekom v dejinách sveta.  Podobnú 
epidémiu zažilo pred sto rokmi aj výmarské Nemecko. 
   Odborníci na boj proti škodcom z SS našli účinnú liečbu.  Identifikácia a 
neutralizácia najhoršieho prenášača moru: Apex Parasite. 
   Kontrola škodcov nie je jednoduchá!  Vyžaduje si ostražitosť.  A dobrú hygienu. 
   Škodcovia však budú existovať vždy. Neexistuje žiadne takzvané konečné 
riešenie.  Jediným riešením je účinná ochrana pred škodcami. 
   Neopísaní hrdinovia SS si zaslúžia uznanie za svoju priekopnícku prácu.  
Nanešťastie ich obmedzoval prílišný humanizmus. 
   Túto chybu už neurobíme. 
   Nabudúce: Už žiadny pán Nice Guy! 
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