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Miksi olen "natsi" 
  

Tämän artikkelin kirjoittaja värvättiin NSDAP/AO:n palvelukseen 
vuoden 2014 alussa, ja hänestä tuli välittömästi erittäin arvokas 
työtoveri. Tämä kansallissosialistinen toveri oli avainasemassa vid-
eoprojektissamme keväällä 2014, mikä puolestaan mahdollisti NS 
NEWS BULLETINin laajentumisen seuraavana keväänä. 
   
  
   Kukaan ei ole yllättyneempi kuin 
minä, kun huomaan olevani 
myöhäisessä vaiheessa käännynnäinen 
ideologiaan, jota on parjattu niin paljon, 
että sitä pidetään yleisesti pahimpana 
mahdollisena ajatuksellisena rikoksena 
ja pahimman maan päällä kulkeneen 
miehen, kansallissosialismin ja Adolf 
Hitlerin, aivoituksena. 
   Olen koko elämäni ajan palvellut 
hartaasti totuutta, missä ja missä 
muodossa tahansa se onkaan.  Tämä on 
johtanut minut mielenkiintoisille po-
luille elämässäni.  Joskus näitä polkuja 
ovat paheksuneet perheenjäsenet, jotka 
eivät ole olleet niin rehellisiä asioissaan, 
ja ne ovat varmasti tehneet yhä 
vaikeammaksi työskennellä maailmassa, 
joka on yhä korruptoituneempi ja sielut-
tomampi.  Olen vihdoin tullut 
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elämässäni siihen pisteeseen, jossa olen siinä iässä ja fyysisessä kunnossa, että 
työskentely on mahdotonta, mutta hohtava totuus kaikessa loistossaan pysyy edel-
leen minussa ja niissä toimissa, joita valitsen tehdä.  Olen havainnut sen arvok-
kaaksi ja uskolliseksi kumppaniksi läpi elämän. 
   Yksi asia, jonka olen huomannut totuudesta, on se, että vaikka se elää 
sydämessä, se ei kuole.  Se ei tarvitse erityisiä tukia eikä valheiden ja juonittelu-
jen kokonaisuutta, jotta se ei vain olisi olemassa, vaan kukoistaisi ja menestyisi.  
Itse asiassa mitään oikeusjärjestelmää ja lakia ei voida pitää elinkelpoisena ilman 
sitä.  Pohjimmiltaan sillä on tulen ja ilman, maan ja veden ominaisuudet.  Se on 
hyvin paljon luonnonvoiman kaltainen, mutta se asuu ihmissydämessä.  Kääntäen 
kaikki totuuden viholliset ovat lopulta tuhoon tuomittuja, koska pelkästään sen 
salaamiseen tarvittava energiamäärä on pitkällä aikavälillä kestämätön.  Totuuden 
palvelijatar on "tahattomat seuraukset", joka tunnetaan myös nimellä 
"homeostaasi", toinen luonnonvoima.  Asioiden laajemmassa tarkastelussa totu-
uden ja todellisuuden sellaisena kuin se on, on voitettava. 
   Kansallissosialismin perustana ovat muuttumattomat luonnonlait, ja näin ollen 
totuus on korvaamattoman arvokas, sillä se voidaan määritellä vain noiden lakien 
avulla.  Käsityksemme totuudesta muuttuu vain, jos olisimme erehtyneet lu-
onnonlaeista.  Viisas mies tai nainen tarkistaa näin ollen käsityksensä totuudesta 
vastaamaan luonnonhavaintojaan.  Kun nämä käsitykset ovat oikeita ja sopusoin-
nussa näiden voimien kanssa, kutsumme niitä luovuttamattomiksi totuuksiksi.  
Kun me erehdymme, meidän velvollisuutemme on korjata ne vastaavasti tai 
kärsiä seuraukset, jotka on tarkoitettu niille, jotka kieltävät luonnon ja elämän. 
   Minut, kuten useimmat ihmiset nykyään, koulutettiin marxistien hallitsemassa 
julkisessa koulutusjärjestelmässä.  Tämä fanaattinen elämän- ja luonnonvastainen 
ja määritelmällisesti totuudenvastainen ja väärä uskonto on ihmisen luoma de-
moni, joka vaatii olemassaoloonsa valtavia määriä energiaa ihmisten tuen 
muodossa.  Itse elämän ja luonnon virtausten vastustaminen vaatii valtavia määriä 
ihmisen kieltämistä, pelkoa ja valheita.  Tällaisen järjestelmän on väistämättä 
toimittava tehottomasti ja sillä on oltava ihmisen suunnittelemia seurauksia, joita 
pelätään enemmän kuin itse kuolemaa.  Vain keskinkertaisuus voi jäädä jäljelle.  
Kaikki todellisten ansioiden järjestelmät ovat hengeltään tämän hirviön vastaisia.  
Huomasin olevani pohjimmiltani täysin yhteensopimaton tällaisten valheiden ja 
tekosyiden kanssa. 
   Myytti siitä, että enemmistö tukee tätä totuudenvastaista, ansioiden vastaista ja 
elämänvastaista jättiläistä, pitää monet ihmiset hiljaisessa osallisuudessa.  Ro-
tumme parhaat urheilijat ja koululaiset tietävät, että jokin on pahasti pielessä, sillä 
he pystyvät näkemään sen selvimmin.  Nykyään parhaita rangaistaan.  Huomenna 
heidät saatetaan ottaa kiinni ja ampua.  Tämän ihmisten pakottaman järjestyksen 
kyseenalaistaminen on anteeksiantamatonta, mutta parhailla mielillä 
väistämätöntä.  Ei ole vaikea nähdä, että maailma on jotenkin kääntynyt 
ylösalaisin.  Väärästä on tullut oikea.  Tulevaisuuden dystopia on yllämme. 
   Kun minun kaltaiseni kyseenalaistava mieli kohtaa sen, mitä kansallissosial-
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ismissa on kerrottu olevan puhdasta pahuutta, ja kun se todella tutkii sitä - vaikka-
pa lukee Mein Kampfin eikä löydä siitä hullun hourailua vaan nerokkaan po-
liittisen mielen harkittuja havaintoja - se voi vain ihmetellä, mitä muita valheita 
on kerrottu.  Kun tarkastellaan syvemmälle tuon ajan uutiskuvamateriaalia, palja-
stuu puhdas ja järjestyksessä oleva kansallissosialistinen yhteiskunta, joka on on-
nellinen ja hedelmällinen.  Tuo suurin maan päällä kulkeneista pahoista ihmisistä 
ei piileskele luodinkestävien suojien takana, vaan kulkee vapaasti ihmisten kes-
kellä, jotka ovat säteilevän onnellisia ja terveitä.  Hänen luottamuksensa on käsin 
kosketeltavissa.  Tämä on jyrkässä ristiriidassa nykyisen aikakautemme kurjuuden 
ja poliitikkojen kanssa, jotka valehtelevat ja piiloutuvat kilpien taakse ja esi-
intyvät vain kontrolloidusti käsikirjoitetuissa ympäristöissä. 
Ja jos ajatellaan, että liittoutuneet pommittivat tätä?  Ihanko totta?!  Se häm-
mentää ja karkottaa mielen. 
   Juutalaiskysymyksen vakava tarkastelu paljastaa vieraan salaliiton, joka pienenä 
vähemmistönä todella hallitsee tiedotusvälineitä ja rahoitusta sekä kaikkia muita 
vallan vipuja, ja joka hallitsee jopa oppositiossa olevia näkemyksiä!  Voidaan vain 
tulla siihen johtopäätökseen, että Hitler oli syyllinen vain siihen, että hän irrottau-
tui näistä etujen orjuuttajista ja nautti sen seurauksena muutamista suloisista va-
pauden ja laajan vaurauden vuosista.  Vain juutalaisten johtama maailmansota 
kykeni tuhoamaan vapaan kansan voimanpesän ja sitten propagoimaan sitä 
"pahana" ikuisesti sen jälkeen.  Lopullinen tavoite on varmasti tehdä kaikenlainen 
vastarinta laittomaksi, antisemitismiksi ja kuolemanrangaistukseksi, kuten oli 
viimeksi kun heillä oli täysi valta juutalaisten johtaman punaisen terrorin aikana.  
Asian tarkempi tutkiminen paljastaa valheiden ja perusteettomien väitteiden ko-
konaisuuden, joka on laajuudeltaan ja syvyydeltään hämmästyttävä.  Ajatteleva 
ihminen, joka hallitsee kykynsä täysin, voi tulla vain siihen järkevään 
johtopäätökseen, että vastarinnan jatkaminen on pakollista, jos totuudesta, va-
paudesta ja vauraudesta aiotaan koskaan tulla jälleen saksalaisten ihmisten 
synnyinoikeus.   
   Unelma vapaudesta, vauraudesta ja elämästä sopusoinnussa luonnon kanssa ei 
ole mahdoton unelma.  Se on ainoa mahdollinen unelma.  Velvollisuutemme on 
nykyään opettaa nuorillemme tämä totuus ja istuttaa heille tieto siitä, että totuus ja 
vapaus eivät ole vain mahdollisia, vaan niiden puolesta kannattaa taistella mah-
dollisimman älykkäällä ja tehokkaalla tavalla ja että niiden puolesta kannattaa 
viime kädessä kuolla.  Totuuden ytimien pitäminen elossa on kumouksellisinta ja 
elämää vahvistavinta, mitä voidaan tehdä.  Tukekaa ansioihin perustuvia järjest-
elmiä aina ja kaikkialla, missä voitte.  Tukekaa puhdasta tiedettä, tukekaa 
kauneutta ja tasapainoa, tukekaa luontoa, tukekaa todellista oikeutta koston sijaan, 
tukekaa sananvapautta ja tukekaa totuutta.  Tukekaa rotulajitovereitanne miten ja 
milloin vain mahdollista.  Näillä teoilla pidätte yllä tulta, josta kaikki muu hyvä 
voi kumpuaa.  Kolmannen valtakunnan muiston elossa pitäminen on rikkain mah-
dollinen lähde menetetyn jälleenrakentamiseen.  Tukekaa Mein Kampfin ja 
muiden kansallissosialistien keskeisten kirjoitusten saatavilla pitämistä.  Säilyt-
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täkää kirjastossanne paperiversioita ja keskustelkaa niistä, kun voitte.  Aikanaan 
on väistämätöntä, että rotumme valveutuneet ihmiset ottavat ne jälleen esille.  
Kaikki asiat palaavat aikanaan. 
   Tämä usko totuuteen ja vapauteen ei koskaan kuole, ennen kuin viimeinenkin 
meistä on kadonnut maan päältä.  Sellainen maapallo ei kelpaa minkään rodun 
elämiseen, saati sitten meidän rodullemme.  Mutta kunnes tämä aika on koittanut, 
meidän velvollisuutemme on jatkaa ponnistelujamme.  Antakaa totuuden valon 
valaista tietänne.  Luonto on pysäyttämätön voima.  Liittykää yhteen sen kanssa, 
ja tulevaisuus on meidän. 
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Miksi liityin 
NSDAP/AO 

  

Vicenç Espaillat 
  

   Syyskuun 2014 tienoilla tunsin olevani hyvin pettynyt Yhdysvaltojen nykyiseen 
tilanteeseen.  Tämä ei ole enää maa, johon vanhempani ja minä tulimme 
vapaaehtoisesti!  Olemme rappeutuneet oligarkkiseksi plutokratiaksi.  Olemme 
nyt kaikki verolehmiä, korkoorjia ja työläisiä (kaikkien muiden ongelmien ohella 
- laiton maahanmuutto on suuri ongelma asuinalueellani). 
   Muistin, mitä isäni oli sanonut siitä, että "Hitlerillä oli hyviä ajatuksia...", ja 
mietin, oliko sellaista Amerikassa.  Joten hetken mielijohteesta etsin Googlesta.  
Tällainen järjestö oli olemassa!  Niinpä otin heihin yhteyttä ja lähetin heille esitte-
lykirjeen.  Sen johtaja totesi, että olin "hyvä kirjoittaja", ja kysyi, olisinko halukas 
kirjoittamaan heille artikkelin.  Lähetin artikkelin, sitten toisen, sitten toisen...  
Minulla oli hyvin vähän yhteyttä heihin lukuun ottamatta satunnaisia pyyntöjä 
uudesta artikkelista. 
   Olin hieman pettynyt niukkaan viestintään.  Mutta näitä artikkeleita kirjoit-
taessani törmäsin tietoihin, jotka olivat peräisin eräältä Internet-foorumilta.  Ni-
inpä tutkin asiaa tarkemmin ja liityin siihen.  Hyvin pian eräs NSDAP/AO:n 
värvääjä otti minuun yhteyttä ja kysyi, olisinko valmis auttamaan.   
   Toisin kuin toisessa ryhmässä, he olivat usein yhteydessä minuun, ja minusta 
tuntui vihdoin siltä, että minulla oli mahdollisuus tehdä "jotain" suuremman asian 
hyväksi.  Odotin vain, että voisin auttaa kääntämällä asiakirjoja.  He kuitenkin hu-
omasivat heti, että minulla oli "muitakin kykyjä", eivätkä viivytelleet niiden käyt-
tämisessä. 
   Tässä vaiheessa tein hieman tutkimusta selvittääkseni, kuka Gerhard Lauck oli.  
Luin kaiken, mitä hänestä löysin.  Suuri osa tästä on "vihollisen" kirjoittamaa.  
Osaan kuitenkin lukea rivien välistä ja pystyn ottamaan lähteen huomioon analyy-
sissäni.  He toimittivat minulle lähettämässään tietopaketissa myös jonkin verran 
omaelämäkerrallista materiaalia, ja kuulin joitakin radio-ohjelmia, joissa häntä 
haastateltiin.  Lyhyessä ajassa päätin, että Gerhard Lauck oli mies, jota kunnioitin 
ja jolle työskentelisin mielelläni. 
   Koko tämän ajan (ja viimeiset vuodet) olen työskennellyt paikallishallinnon or-
ganisaatiossa.  Mikä oli Hitlerin Mein Kampfin alkuperäinen nimi?  Se oli Vierein-
halb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit eli Neljä ja puoli 
vuotta (taistelua) valheita, typeryyttä ja pelkuruutta vastaan.  Se tiivisti työni 
täydellisesti.  Valheita, tyhmyyttä ja pelkuruutta.  (Voin kertoa joitakin lehtiartik-
keleita organisaatiosta, jossa työskentelen.  Paikalliset sanomalehdet pitävät meis-
tä hauskaa.  He viittaavat johtokuntaamme seuraavasti: no, jätän sen pois!  Annan 
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vain yhden triviaalin esimerkin jokapäiväisestä elämästäni: IT-päällikkönä minua 
pyydetään asettamaan läppäri ja projektori hallituksen huoneeseen, kun sitä tarvi-
taan.  Kenelläkään muulla ei tunnu olevan älyä tai kykyä kytkeä kannettavaa tie-
tokonetta projektoriin ja kytkeä se päälle.  Mutta siitä huolimatta, kun tulin 
tekemään sen, he ohjasivat minut... "Kytke kannettava tietokone, kytke Ethernet-
kaapeli Ethernet-porttiin ja VGI-kaapeli projektoriin..."  Kiitos, tohtori Tiede, että 
kohtelette minua kuin viisivuotiasta!)! 
   Gerhard Lauckin kohtelu minua kohtaan on spektrin vastakkaista ääripäätä!  
"Tässä on kaveri, jolla on kykyjä, katsotaan, missä voimme parhaiten käyttää 
häntä."  Mikä virkistävä kontrasti! 
   Yhteenvetona voidaan siis todeta, että NSDAP/AO:ssa minua viehätti se, että 
siellä on pätevä johto, että vastuullinen mies ei ole "kätyrien" kanssa kommu-
nikoinnin yläpuolella ja että järjestö on tehnyt jotain hyödyllistä yli neljän 
vuosikymmenen ajan.  Tutkin kyllä muita järjestöjä, mutta en ole kovin 
innostunut univormujen käyttämisestä ja katuaktivismista.  Näissä aktiviteeteissa 
ei ole mitään väärää, ne eivät vain olleet jotain, mikä viehätti minua, eikä 
maaseudulla, jossa asun, ollut paljon mahdollisuuksia tällaiseen toimintaan. 
   Tähän mennessä mikään NSDAP/AO:n toiminta ei ole kyllästyttänyt minua.  Se 
on ollut haaste, sanan positiivisessa merkityksessä.  Olen nauttinut kaikkien 
minulle annettujen töiden tekemisestä.  Mitä tulee siihen, mitä olen havainnut 
hämmentäväksi, voin vain mainita ohjelmistotoimittajamme kaikkien tuotteiden 
erityispiirteet.  Minulta kesti jonkin aikaa (alle kuukausi) ymmärtää työnkulku 
täysin, mutta nyt tunnen, että olen päässyt sen ylimmälle tasolle.  Mitä enemmän 
olen oppinut organisaatiosta, sitä enemmän olen oppinut arvostamaan sitä, miten 
hyvin sitä johdetaan. 
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Tuholaisten torjunta 
  

Kokeellisen videosarjamme ensimmäinen animaatio käsittelee tuholaistor-
juntaa. Tässä on teksti. 
  
   Tuhoeläinten torjunta on ehdottoman välttämätöntä minkä tahansa yhteiskunnan 
terveyden ja onnellisuuden kannalta. 
   Tuholaisia on monenlaisia. Hyönteiset ja jyrsijät ovat tunnettuja.  Mutta ne eivät 
ole pahimpia. 
   Vaarallisin tuholainen on Apex-loinen. 
   Toisin kuin muut tuholaiset, Apex Parasite ei tapa oman selviytymisensä vuoksi.  
Se tappaa, koska sillä on syvä vaistomainen viha ihmissielua kohtaan.  Luontoa 
vastaan.  Jumalaa vastaan. 
   Ennen kaikkea tämä Apex Parasite vihaa arjalaisia. 
   Länsimainen sivilisaatio on sairas, koska tämä tuholainen on saastuttanut sen. 
   Apex-loinen tartuttaa uhrinsa toksiineilla.  Jotkut näistä toksiineista hyökkäävät 
kehoomme.  Kuin ihmisen luomia biologisia aseita.  Toiset myrkyt hyökkäävät 
mieliimme.  Kuten ihmisen luoma mielisairaus, joka tunnetaan nimellä poliittinen 
korrektius. 
   Tämä ei ole maailmanhistorian ensimmäinen ihmisen aiheuttama rutto.  Wei-
marin Saksassa koettiin samanlainen rutto sata vuotta sitten. 
   SS:n tuholaistorjunta-asiantuntijat löysivät tehokkaan hoitokeinon.  Pahimman 
ruttokantajan, Apex-loisen, tunnistaminen ja neutralisointi. 
   Tuholaisten torjunta ei ole helppoa!  Se vaatii valppautta.  Ja hyvää hygieniaa. 
   Tuholaisia on kuitenkin aina olemassa. Niin sanottua lopullista ratkaisua ei ole 
olemassa.  Tehokas tuholaistorjunta on ainoa ratkaisu. 
   SS:n laulamattomat sankarit ansaitsevat tunnustusta uraauurtavasta työstään.  
Valitettavasti liiallinen humanitaarisuus rajoitti heitä. 
   Emme tee tätä virhettä enää uudelleen. 
   Seuraavalla kerralla: Ei enää Mister Nice Guy! 
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