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Zakaj sem "nacist" 
  

Avtorja tega članka je NSDAP/AO zaposlila v začetku leta 2014 in 

je takoj postal izjemno dragocen sodelavec. Ta nacionalsocialistični 

tovariš je imel ključno vlogo pri našem video projektu spomladi 

2014, kar je posledično omogočilo razširitev NS NEWS BUL-

LETINA naslednjo pomlad. 
   

  

   Nihče ni bolj presenečen kot jaz, da 

sem se v poznih letih spreobrnil k ide-

ologiji, ki je bila tako zaničevana, da jo 

ljudje razumejo kot najhujši možni 

miselni zločin in idejo najhujšega člove-

ka na svetu, nacionalsocializma in Adol-

fa Hitlerja. 

   Že vse življenje sem predan častilec 

resnice, ne glede na to, kje se nahaja in 

v kakšni obliki.  To me je v življenju 

pripeljalo na nekaj zanimivih poti.  

Včasih so mi te poti grenili družinski 

člani, ki v svojih poslih niso bili tako 

pošteni, vsekakor pa so mi vedno bolj 

oteževali delo v svetu, ki je vedno bolj 

pokvarjen in brezdušen.  Končno sem v 

življenju prišel do točke, ko sem v 
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takšni starosti in telesnem stanju, da je delo nemogoče, vendar sijoča resnica v 

vsem svojem sijaju še vedno ostaja v meni in dejanjih, za katera se odločam.  

Ugotovil sem, da je vredna in zvesta spremljevalka v življenju. 

   O resnici sem ugotovil, da dokler živi v enem srcu, ne umre.  Ne potrebuje 

posebnih podpor in kompleksa laži in zvijač, da ne le obstaja, ampak tudi uspeva 

in se razvija.  Pravzaprav brez nje noben sistem pravosodja in zakonov ne more 

veljati za uspešnega.  V bistvu ima značilnosti ognja in zraka, zemlje in vode.  Je 

zelo podobna naravni sili, vendar prebiva v človeškem srcu.  Nasprotno pa je vsak 

sovražnik resnice na koncu obsojen na propad, že samo količina energije, ki je 

potrebna za njeno prikrivanje, je dolgoročno nevzdržna.  Služkinja resnice so 

"nenamerne posledice", znane tudi kot "homeostaza", še ena sila narave.  V 

širšem smislu morata prevladati resnica in resničnost, kakršna je. 

   Temelj nacionalsocializma so nespremenljivi zakoni narave, zato je resnica 

neprecenljive vrednosti, saj jo je mogoče opredeliti le s temi zakoni.  Naše 

razumevanje resnice se spremeni le, če smo se glede naravnih zakonov zmotili.  

Modri moški ali ženska tako revidira svoje razumevanje resnice, da bi se 

uskladilo z njegovimi opazovanji narave.  Kadar so ta razumevanja pravilna in 

skladna s temi silami, jih imenujemo neodtujljive resnice.  Kadar se motimo, 

imamo dolžnost, da se ustrezno popravimo ali pa nosimo posledice, namenjene 

tistim, ki zanikajo naravo in življenje. 

   Tako kot večino današnjih ljudi me je izobrazila marksistično nadzorovana 

javna izobraževalna ustanova.  Ta fanatična, proti življenju in naravi usmerjena, 

po definiciji pa tudi proti resnici in lažna religija je demon, ki ga je ustvaril človek 

in ki za svoj obstoj potrebuje ogromne količine energije v obliki človeške 

podpore.  Za nasprotovanje samemu toku življenja in narave so potrebne ogromne 

količine človeškega zanikanja, strahu in laži.  Takšen sistem mora nujno delovati 

neučinkovito in imeti posledice, ki jih je zasnoval človek in se jih boji bolj kot 

same smrti.  Ostane lahko le povprečnost.  Vsak sistem resničnih zaslug je v 

svojem duhu v nasprotju s to pošastjo.  Ugotovil sem, da sem v koreninah 

popolnoma nezdružljiv s takšnimi lažmi in pretvarjanjem. 

   Mit, da večina podpira to protiresničnostno, protizaslužnostno in 

protiživljenjsko bitje, mnoge ljudi ohranja v tihi sokrivdi.  Najboljši športniki in 

šolniki naše rase vedo, da je nekaj hudo narobe, saj lahko to najbolj jasno vidijo.  

Danes so najboljši kaznovani.  Jutri jih bodo morda odstranili in ustrelili.  

Dvomiti v ta red stvari, ki ga je vsilil človek, je neodpustljivo, a za najboljše 

mislece neizogibno.  Ni težko ugotoviti, da se je svet nekako obrnil na glavo.  

Napačno je postalo pravilno.  Pred nami je distopija prihodnosti. 

   Ko se vprašujoči um, kot je moj, sooči s tem, kar so mu govorili, da je v 

nacionalsocializmu čisto zlo, in ga resnično preuči - recimo prebere Mein Kampf 
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in v njem ne najde besnenja norca, temveč premišljena opažanja briljantnega 

političnega uma -, se lahko samo sprašuje, katere druge laži so bile izrečene.  Če 

se poglobimo v takratne posnetke iz kronike, vidimo čisto in urejeno 

nacionalsocialistično družbo, ki je srečna in plodna.  Ta največji od zlobnih ljudi, 

ki so hodili po zemlji, se ne skriva za neprebojnimi ščiti, temveč se svobodno 

sprehaja med ljudmi, ki so sijoče srečni in zdravi.  Njegova samozavest je 

otipljiva.  To je v ostrem nasprotju z bedo naše sedanje dobe in politikov, ki lažejo 

in se skrivajo za ščiti ter se le nadzorovano pojavljajo v vnaprej pripravljenih 

okoljih. 

In če pomislim, da so zavezniki bombardirali prav to?  Res?!  To se mi zdi čudno 

in odbijajoče. 

   Resen pogled na judovsko vprašanje razkriva tujo kriminalno kabalo, ki kot 

majhna manjšina resnično nadzoruje medije in finance ter vse druge vzvode moči 

in obvladuje celo opozicijska stališča!  Lahko le sklepamo, da je bil Hitler kriv le 

za to, da se je od teh interesnih sil odcepil in zaradi tega užival nekaj sladkih let 

svobode in vsesplošne blaginje.  Samo svetovna vojna, ki so jo vodili Judje, je 

bila sposobna uničiti moč svobodnega ljudstva in ga nato za vedno propagandno 

prikazati kot "zlo".  Končni cilj je gotovo ta, da postane vsakršno upiranje 

nezakonito, saj je antisemitizem, in se kaznuje s smrtjo, kot se je nazadnje 

zgodilo, ko so imeli popolno oblast v času rdečega terorja, ki so ga vodili Judje.  

Nadaljnje raziskovanje tega vprašanja razkriva kompleks laži in neutemeljenih 

obtožb, ki presenečajo po svojem obsegu in globini.  Razmišljujoč človek, ki v 

celoti obvladuje svoje sposobnosti, lahko pride le do razumnega sklepa, da je 

nadaljnji odpor obvezen, če želimo, da resnica, svoboda in blaginja še kdaj 

postanejo rodna pravica germanskega ljudstva.   

   Sanje o svobodi, blaginji in življenju v sožitju z naravo niso nemogoče.  To so 

edine sanje, ki obstajajo.  Naša dolžnost danes je, da naše mlade učimo te resnice 

in jim vcepimo spoznanje, da sta resnica in svoboda ne le mogoči, temveč se je 

zanju vredno boriti na najbolj pameten in učinkovit način ter da je zanju vredno 

umreti.  Ohranjati jedra resnice pri življenju je najbolj subverzivno in življenje 

potrjujoče dejanje, ki ga lahko storimo.  Podpirajte sisteme, ki temeljijo na 

zaslugah, kadar koli in kjer koli lahko.  Podprite čisto znanost, podprite lepoto in 

ravnovesje, podprite naravo, podprite pravo pravico namesto maščevanja, 

podprite svobodo govora in podprite resnico.  Podpirajte svojo rasno vrsto, kakor 

koli in kadar koli je to mogoče.  S temi dejanji ohranjate ogenj, iz katerega se 

lahko razvijejo vse druge dobre stvari.  Ohranjanje spomina na Tretji rajh je 

najbogatejši vir za obnovo izgubljenega, kar jih je.  Podprite ohranitev 

dostopnosti knjige Mein Kampf in drugih temeljnih nacionalsocialističnih spisov.  

V svojih knjižnicah hranite tiskane izvode in o njih razpravljajte, kadar je to 
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mogoče.  Sčasoma jih bodo neizogibno ponovno prevzeli misleči ljudje naše rase.  

Vse stvari se ob svojem času vrnejo. 

   Ta vera v resnico in svobodo ne bo nikoli umrla, dokler ne bo z obličja te zemlje 

izginil še zadnji izmed nas.  Takšna zemlja ne bo primerna za življenje za nobeno 

raso, kaj šele za našo.  A dokler ta čas ne nastopi, je naša dolžnost, da si še naprej 

prizadevamo za to.  Naj vam luč resnice osvetli pot.  Narava je neustavljiva sila.  

Združite se z njo in prihodnost je naša. 
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Zakaj sem se pridružil 
NSDAP/AO 

  

Vicenç Espaillat 
  

   Okoli septembra 2014 sem se počutil zelo razočaran nad stanjem v ZDA.  To ni 
več država, v katero smo s starši prišli po lastni izbiri!  Sprevrgli smo se v 
oligarhično plutokracijo.  Zdaj smo vsi davčne krave, sužnji za obresti in delavci 
(poleg vseh drugih težav - na območju, kjer živim, je največja težava nezakonito 
priseljevanje). 
   Spomnil sem se, kaj je rekel moj oče o tem, da je imel Hitler nekaj dobrih 
idej ..., in se vprašal, ali je kaj takega obstajalo tudi v Ameriki.  Zato sem v naglici 
poiskal na Googlu.  Takšna organizacija je obstajala!  Zato sem jih kontaktiral in 
jim poslal predstavitveno pismo.  Njen vodja je ugotovil, da sem "dober pisec", in 
me vprašal, ali bi bil pripravljen napisati članek zanje.  Poslal sem članek, nato še 
enega, nato še enega...  Z njimi sem imel zelo malo stikov, razen občasne prošnje 
za nov članek. 
   Malo sem bil razočaran nad pomanjkljivimi komunikacijami.  Vendar sem med 
raziskovanjem za pisanje teh člankov naletel na nekaj informacij, za katere se je 
izkazalo, da prihajajo z internetnega foruma.  Zato sem ga podrobneje preučil in 
se mu pridružil.  Zelo kmalu je z mano stopil v stik rekrutiranec NSDAP/AO in 
me vprašal, ali bi bil pripravljen pomagati.   
   V nasprotju z drugo skupino so z mano pogosto komunicirali in končno sem se 
počutil, kot da imam priložnost narediti "nekaj" za večji cilj.  Vse, kar sem priča-
kovala, je, da bom prispevala s prevajanjem dokumentov.  Vendar so takoj 
prepoznali, da imam "druge sposobnosti", in niso odlašali z njihovo uporabo. 
   Takrat sem se lotil raziskave, da bi ugotovil, kdo je bil Gerhard Lauck.  Prebral 
sem vse, kar sem lahko našel o njem.  Veliko tega je napisal "sovražnik".  Vendar 
znam brati med vrsticami in sem sposoben pri analizi upoštevati vir.  V paketu 
informacij, ki so mi ga poslali, so mi posredovali tudi nekaj avtobiografskega 
gradiva, slišal pa sem tudi nekaj radijskih oddaj, v katerih so ga intervjuvali.  V 
kratkem sem se odločil, da je Gerhard Lauck človek, ki ga spoštujem in za 
katerega bi z veseljem delal. 
   Ves ta čas (in zadnjih nekaj let) sem delal za lokalno vladno organizacijo.  
Kakšen je bil prvotni naslov Hitlerjevega dela Mein Kampf?  Bil je Viereinhalb 
Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit ali Štiri leta in pol 
(boja) proti lažem, neumnosti in strahopetnosti.  To je bil popoln povzetek mojega 
dela.  Laž, neumnost in strahopetnost.  (Lahko delim nekaj člankov v tisku o or-
ganizaciji, v kateri delam.  Lokalni časopisi imajo o nas kar nekaj dela.  Naš up-
ravni odbor imenujejo: no, to bom izpustil!  Naj navedem samo en trivialen pri-
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mer iz svojega vsakdanjega življenja: kot vodja informatike sem tisti, ki ga prosi-
jo, naj v sobi upravnega odbora postavi prenosni računalnik in projektor, ko ga 
potrebujejo.  Zdi se, da nihče drug nima dovolj pameti ali sposobnosti, da bi 
prenosni računalnik priključil na projektor in ga vklopil.  A kljub temu me, ko 
sem prišel, da bi to storil, usmerijo... "Priključite prenosnik in priključite ethernet-
ni kabel na ethernetna vrata, kabel VGI pa na projektor..."  Hvala, dr. znanost, da 
me obravnavate kot petletnika!) 
   Gerhard Lauck me je obravnaval na nasprotnem koncu spektra!  "Tukaj je fant z 
nekaj sposobnostmi, poglejmo, kje ga lahko najbolje uporabimo."  Kako 
osvežujoče nasprotje! 
   Če povzamem, me pri NSDAP/AO privlači, da ima kompetentno vodstvo, da se 
odgovorni človek ne boji komuniciranja s "slugami" in da organizacija že več kot 
štiri desetletja počne nekaj koristnega.  Raziskoval sem tudi druge organizacije, 
vendar nisem preveč navdušen nad nošenjem uniform in ukvarjanjem z uličnim 
aktivizmom.  S temi dejavnostmi ni nič narobe, le niso bile nekaj, kar bi me prite-
gnilo, prav tako pa na podeželju, kjer živim, ni bilo veliko možnosti za tovrstno 
početje. 
   Do danes me ni dolgočasilo še nič od NSDAP/AO.  To je bil izziv v pozitivnem 
pomenu te besede.  V veselje mi je bilo opravljati vse delo, ki mi je bilo zaupano.  
Glede tega, kaj me je zmotilo, lahko navedem le posebnosti katerega koli izdelka, 
ki ga je izdal naš prodajalec programske opreme.  Potreboval sem nekaj časa 
(manj kot mesec dni), da sem v celoti razumel potek dela, vendar se mi zdi, da ga 
zdaj obvladam.  Več ko sem se naučil o organizaciji, bolj cenim, kako dobro je 
vodena. 
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 Nadzor škodljivcev 
  

Prva animacija v naši seriji eksperimentalnih videoposnetkov obravnava 
nadzor škodljivcev. Tukaj je besedilo. 
  
   Zatiranje škodljivcev je nujno potrebno za zdravje in srečo vsake družbe. 
   Obstaja veliko vrst škodljivcev. Dobro znani so žuželke in glodavci.  Vendar ni-
so najhujši. 
   Najnevarnejši škodljivec je parazit Apex. 
   V nasprotju z drugimi škodljivci parazit Apex ne ubija zaradi lastnega preživet-
ja.  Ubije, ker globoko instinktivno sovraži človeško dušo.  Proti naravi.  Proti 
Bogu. 
   Ta vrhunski parazit predvsem sovraži arijce. 
   Zahodna civilizacija je bolna, ker je okužena s tem škodljivcem. 
   Parazit Apex svojo žrtev okuži s toksini.  Nekateri od teh toksinov napadajo 
naše telo.  Kot biološko orožje, ki ga je izdelal človek.  Drugi toksini napadajo 
naše misli.  Kot duševna bolezen, ki jo je ustvaril človek in je znana kot politična 
korektnost. 
   To ni prva kuga v svetovni zgodovini, ki jo je povzročil človek.  Podobno kugo 
je pred sto leti doživela Weimarska Nemčija. 
   Strokovnjaki za nadzor škodljivcev v podjetju SS so našli učinkovito zdravilo.  
Identifikacija in nevtralizacija najhujšega prenašalca kuge: parazita Apex. 
   Zatiranje škodljivcev ni enostavno!  Zahteva budnost.  In dobro higieno. 
   Vendar bodo škodljivci vedno obstajali. Tako imenovane končne rešitve ni.  
Edina rešitev je učinkovito zatiranje škodljivcev. 
   Neopevani junaki SS si zaslužijo priznanje za svoje pionirsko delo.  Na žalost 
jih je omejevala pretirana človekoljubnost. 
   Te napake ne bomo več ponovili. 
   Naslednjič: Ne več Mister Nice Guy! 
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