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Vi fejrer vort 45-års jubilæum
I år fejrer vi, at NSDAP/AO har
eksisteret i 45 år.
NSDAP/AO er bl.a. en "fremmedlegion",
der arbejder for genskabelsen af NSDAP.
Vi er også den største (undergrunds)
kamporganisation i Tyskland i dag.
I Tyskland og Østrig er NSDAP/AO
organiseret i mange uafhængigt fungerende
celler, der koordineres og forsynes med
propagandamateriale fra NSDAP/AO.
Auslandszentrale (udenlandscentralen) er
placeret i Amerika, hvor det legale system
tillader
propaganda-virksomhed
i
ubegrænset skala, dvs. fremstillingen af
nyhedsbrevet, klæbemærker, posters og
løbesedler på mange sprog.
NSDAP/AO
repræsenterer
den
beslutsomme kamp for at afskaffe
forbuddet mod nationalsocialisme og
stræber efter legalisering af NSDAP som et
parti, der kan stemmes på i Tyskland og
Østrig. Indtil kampen for ophævelsen af
NS-forbuddet og overvindelsen af de
nuværende besættelsesagtige forhold gør
genetableringen af selve NSDAP muligt,
ligger lederskabet hos NSDAP/AO som

organisation for forkæmperne hjemme
(dvs. i Tyskland) og i udlandene.
Det ultimative mål er oprettelsen af en
nationalsocialistisk stat i en fri og suveræn
fællestysk sammenslutning og en ny
verdensorden baseret på race for hele den
Ariske verden. NSDAP/AO er aktiv på
internationalt niveau. Selv om de fleste
medlemmer naturligvis findes i Tyskland, er de
samtidig støttet af andre medlemmer over hele
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Vores fjender
(Fortsat fra NS nyhedsbrev nr. 124 )

hvis det ikke lykkes dem at ødelægge os. Deres
arbejdende klasse holdes stadig i mørk
uvidenhed af den jødiske plutokratiske presse,
når
det
gælder udviklingen
i
det
nationalsocialistiske Tyskland.
Ved siden af dette jøde-plutokratis idealer
om liberalisme bærer englænderen i sit hjerte
et puritansk verdenssyn.
Puritanismen med dens bibelfaste tro på det
udvalgte folk var og er grundlaget for Englands
politiske opfattelse af, hvad der har betydning,
og er grundlaget for landets umanerlige
krav om at dominere i Guds navn.
Det engelske verdenssyn og puritanismen er
koncepter, der ikke kan adskilles. Puritanismen
har påtrykt en jødisk-engelsk livsstil, der
gennem
historiens
forløb
har
bragt
englænderen ind i en evigt eskalerende konflikt
med befolkninger med andre intellektuelle/
psykologiske strukturer.
Puritanismen var oprindeligt udelukkende en
protestbevægelse under indflydelse af de
calvinistiske og til dels lutheranske ideer sat
over for det romersk-katolske hierarki.
Gennem bevægelsens videre udvikling overtog
den imidlertid i sin stræben efter en forenklet
doktrin mere og mere det jødiske
gammeltestamentlige tankegods.
“I 1652 udbrød der borgerkrig i England.
Karl II endte på skafottet og Oliver
Cromwell overtog magten.
Det var
overvejende den puritanske gruppe blandt
republikanerne, der var årsag til revolutionens
sejr. Puritanerne havde skrevet om religiøs
frihed på deres bannere. Man mente at en stor
del af den puritanske doktrin var forankret i
Det gamle testamente, og puritanerne
sammenlignede Cromwell med Gideon eller
med Judas Makkabæeren, der transformerede
en håndfuld martyrer til en sejrende hær.
“I stedet for oprindelige engelske navn blev
jødiske navne fra Det gamle testamente taget i
brug, ja, endog løven fra Judæa blev placeret
på puritanernes sejrrige bannere. Tiden under
det Stuart'ske styre blev udråbt til at have været

ENGLAND
13. Hvorfor bekæmper England os?

England bekæmper os, fordi landet er en
svoren fjende af enhver stærk Europæisk
kontinental magt. Den engelske nation
opfatter sig selv—i overensstemmelse med
dens puritanske verdenssyn—som et
overordnet folk, samlet af Gud med det
formål at skulle regere over verdens
folkeslag. England bekæmper os, fordi
nationen er en erklæret fjende af vort folks
ideer og af den tyske sociale struktur.
Desuden er England domineret af jøder.
Udfordringen fra England er derfor en
udfordring fra jøderne.
England har i århundreder kæmpet for
ideen om en “europæisk magtbalance”, der
advokerer imod enhver dannelse af en
europæisk central magt.
Selv i dag
indrømmer britiske dagblade og politikere,
at denne krig føres imod Europas samling
gennem Tyskland—uanset hvilket politisk
system. Og der er flere motiver: I England
er det sociale problem overhovedet ikke
blevet løst. Overalt findes to klasser: den
plutokratiske klasse, der er gennemført
jødificeret og sidder på penge og økonomi—
over for den ejendomsløse lavere klasse af
arbejdere. En retfærdig social balance som
er opnået gennem Nationalsocialismen
findes i det store og hele ikke i England.
Det engelske plutokrati har tidligere, ved
hjælp af den puritanske doktrin, formået at
forklare organiseringen af det engelske folk og
dets betydeligt forskellige politiske og
økonomiske betingelser som en orden, der er
“bestemt af Gud”.
Gennem Nationalsocialismen, hvormed vi
søger at løse sociale spørgsmål så retfærdigt
som muligt, er vi kommet på tværs af hele
Englands
løgnagtige
og
udbyttende
kapitalistiske system.
Det er derfor det engelske plutokrati hader
os, for de ved, at de er nødt til at imødekomme
deres arbejdere med betydelige indrømmelser,

fortsat på side 4
2

Hele produktionsprocessen foregår i vores
centrale hovedkvarter i Nebraska (USA).
I år 2000 opstartede vi vores web-hosting
operation zensurfrei.com, der er specialiseret i
at hjælpe undertrykte politiske dissidenters
web-sider i Europa. Zensurfrei.com er nu
voksende takket være rekrutteringen af flere
IT-medarbejdere.
“Vores kampagne til promovering af vores
bøger medfører en STOR fordel! Den blev
iværksat sidste forår på Kyle Hunts
renegadetribune.com. Enhver, der donerer 25
dollars eller mere til sitet, modtager en
GRATIS bog fra os.
[Bemærk: Renegade Tribune tilbød at betale
for disse bøger, men jeg insisterede på at
betale hele udgiften. Hvorfor? Fordi jeg
ønsker at gøre det fuldstændig klart, at vi søger
medarbejdere/allierede for vores sag!—ikke
bare “kunder” til at fylde tegnebogen!]
“Vi har nu en gensidigt fordelagtig
promovering: RT får flere donationer, fordi
donorer modtager en gratis bog, donorerne er
glade for at modtage en gratis bog og
organisationen kan glæde sig over, at vi opnår
en betydelig omtale af vores bøger. Det er en
vindersag for alle!
“Kunne du tænke dig at deltage i dette
program?
Zensurfrei.com bruger også
bogsalget som en “løftestang” for at reducere
omkostningerne.
“Efter gratis hosting i tre måneder, evaluerer
vi ressourceforbruget for hvert web-site. Vi
tilbyder
også
bannerannoncer
for
zensurfrei.com og/eller third-reich-books.com
til gengæld for et lavere web-hosting gebyr.
“Ærlig talt er vi ikke så bekymrede over at
“tabe” penge på zensurfrei.com, HVIS vi kan
tjene tilstrækkeligt på Third Reich Books til at
dække mankoen. Hvis vi mere eller mindre
kan få det til at gå op—men også gerne udvide
processen
betydeligt
til
støtte
for
bevægelsen—er vi ganske tilfredse.
“Desuden, gennem denne proces vinder vi
venner og påvirker mennesker.
“MENNESKER er vores vigtigste ressource.
Tænk venligst over det. Besøg os. Udbred
ordet.
NSDAP/AO siger:
SAMMEN ER VI STÆRKE!”

45 års jubilæet
verden. Mange ikke-tyske nationalsocialister,
der sympatiserer med NSDAP/AO i vores
kamp for et nationalsocialistisk Tyskland er
repræsenteret i denne NSDAP/AO support
gruppe. For disse kampfæller udgiver NSDAP
nyhedsbladet The New Order (Ny Orden) på
engelsk og NS Nyheds Bulletin (nyhedsbrevet)
på 18 sprog.
Lederen af den udenlandske gren af NS
undergrundsbevægelsen i Tyskland er Gerhard
Lauck. Vores kammerat Lauck siger:
“NSDAP/AO blev grundlagt i 1972.
Gennem de følgende få årtier oversvømmede
vi Tyskland med millioner af eksemplarer af
offentligt NS-propagandamateriale.
(Den
“tyske” regering “værdsatte” dette på en sådan
måde, at de tildelte mig hele TO statsbetalte
ferier, dvs. politisk fængsel i Tyskland i 1976
(4½ måned) og fra 1995 til 1999 (4 år).)
“Gennem de forløbne årtier har jeg
personligt oversat omkring 200 originale bøger
fra Det Tredje Rige—til engelsk. Andre
medarbejdere oversatte yderligere andre bøger.
I dag har vores third-reich-books.com udgivet
flere end 400 bøger på 13 forskellige sprog.
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Vores fjender
“et egyptisk fangenskab” (selv i dag mener
englænderen, at briterne "er den 10. stamme af
Israels hus"). Man overvejede seriøst at foreslå
søndag udskiftet med lørdag som den sande
"sabbat". Englænderne rejste over hele
kontinentet for at opnå diskussioner med
rabbinere, ja, der var endog puritanere, som
antog den jødiske tro.
På baggrund af alle disse begivenheder er det
alligevel ikke så overraskende, at i de
puritanske cirkler, der siden 1649 er blevet det
dominerende element i det engelske
Commonwealth, udviste man en levende
interesse for den jødiske tilstedeværelse på
kontinentet. Alt i alt findes der ingen essentiel
forskel på puritanere og jøder. Vi finder i
begge grupperinger den stærkeste forbindelse
mellem forretning og religion og et livssyn, der
er bestemt af rationalisme. Begge hylder
princippet om, at alt, hvad der er nødvendigt
for en god forretning, samtidig er moralsk
retfærdiggjort. (Peter Aldag, “Jewry in
England“ [“Jødedommen i England”],
[Nordland Publishing House].)
Den gammeltestamentlige jødisk ånd trængte
ind i den engelske sjæl.
Så det er berettiget at postulere, at
puritanisme er det samme som jødedom.
Den tætte relation mellem England og
jødedommen, totalt ubegribeligt for os, er
forklaret gennem denne åndelige forbindelse.
Men puritanerne tror på, at briterne også er det
“udvalgte folk”, en opfattelse med udspring i
fusionen med Det gamle testamentes
verdensideologi.
Oliver Cromwell, den formodentlig mest
prominente englænder i hvem en sjælden
blanding af religiøs fanatisme og kold,
samvittighedsløs grusomhed var kombineret,
repræsenterer
initieringen
for
enhver
englænder,
for
hvem
puritanismens
religionsprægede ideologi har fået politiske
konsekvenser.
Cromwells tese var denne: “Englænderne er
Guds udvalgte folk". "England er Guds
redskab til menneskehedens befrielse og
dannelse.” “Englands fjender er Guds

Horst Mahler

Sidste nyt
I sidste nummer rapporterede vi, at Horst Mahler
havde bekendtgjort, at han søgte asyl i en "suveræn
stat, der er parat til at modtage ham". Det blev Ungarn.
New York Times rapporterede senere, at det ungarske
politi havde tilbagehold Mahler i Sopron.
I maj afleverede Udo Voigt, den eneste repræsentant
for Det Nationaldemokratiske Parti i Tyskland
(Nationaldemokratische Partei Deutschlands, eller
NPD), et resolutionsforslag til Det Europæiske
Parlament for at sikre, at EU-kommissionen ville
autorisere den ungarske regering til at give Horst Maler
asyl—og samtidig, at tilskyndelses-klausulen i
Tyskland skulle afskaffes. I en pressemeddelelse skrev
Voigt, at Mahlers sag var "et klart tilfælde af forfejlet
justits og forfølgelse af en dissident".
Efter nogen forvirring for nylig omkring
spørgsmålet—om Horst Maler var berettiget til at
indgive en ansøgning om asyl, har vi nu nyt om, at
ansøgningen er blevet officielt registreret hos det
ungarske immigrations- og asylkontor under nummer
43068/2017- M.
Mahler blev idømt 10 års fængsel for "at have
tilskyndet til had og benægtet Holocaust." Han blev
løsladt på prøve fra fængslet i 2015 på grund af
alvorlig sygdom. Han meldte sig ikke til fængslet i
Brandenburg an der Havel i marts som forlangt og
offentliggjorde senere en video på YouTube (den er
senere fjernet), hvor han erklærede, at han ikke
længere
vil
møde
frem
i
medfør
af
prøveløsladelsesbetingelserne.
For mere information kig venligst her: http://
censored-videos.com/horst-mahler-german-dissidentspeaks- out/
og
https://derfallhorstmahler.wordpress.com (den sidste på
tysk).
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andet at forhindre og undertrykke et stort
(kontinentalt) Europa.
Dette har været en så betydende søjle i
Englands verdenssyn, at ledelsen igen og igen,
med de mest intrigante metoder, de største
løgne, de mest hykleriske koncepter, med
falske
foregivender
og
forræderiske
manøvrer—gennem
verdenspressen
har
udtrykt den mest hensynsløse magtpolitik
forklædt som handlinger af guddommelig
retfærdighed. “De siger Gud med uld i
mund” er en almindelig forestilling om
engelsk politik.
Denne engelske optræden, der repræsenterer
den mest depraverede politiske moral i
historien, befinder sig på et helt specielt plan.
Den vigtigste erkendelse af dette er, at
England har baseret sin magt på en bestemt
verdensanskuelse, nemlig den puritanske.
Englands grusomheder mod Østinderne,
Irerne og os andre foregår under parolen: vi
handler med guddommelig berettigelse. I sit
puritanske verdenssyn opfatter englænderen på
ingen måde den himmelråbende uretfærdighed
i dette. Under dette koncept hører også terrorbombeangrebene. Englands jødiske ansigt
viser sig tydeligt i den brutalitet, der lægges
i bombeangrebene.
Fra barndommen og frem undervises enhver
englænder i den politisk puritanske
trosbekendelse.
I
det
politiske
uddannelsessystem på kostskoler og gymnasier
bliver den politiske undervisning hamret ind i
eleverne. Med uddannelsen til aristokrat, der
ikke har sin lige i verdenshistorien, bliver den
engelske type af overmenneske skabt, ikke
mindst ved hjælp af puritanismen.
Fra den puritanske overbevisning om at være
“et barn af Gud”, der forfølger “en gudgivet ret
til at regere”, bliver den anglikanske mentalitet
hos gejstligheden også forståelig med dens
konfirmering af folket til puritanismen og dens
villige og energiske deltagelse i opdragelsen af
englænderen for det puritanske verdensbillede.
Grundskolen står ligeledes til tjeneste for dette
formål.
Englænderen opfatter også det sociale
spørgsmål i lyset af puritanismen. I medfør af
dette er ejendomsbesidderen den, der er

Vores fjender
fjender.”
Han
lånte
ideen
om
verdensherredømme fra Det gamle testamente
og brugte den oprindelige jødiske forestilling
om Guds udvalgte folk som et forbillede for
Englands nationale tænkning. Cromwell er
ophavsmanden til den engelske verdens
dominans i Guds navn. Det var Cromwells
betydeligste indsats, at han gennemførte
fusionen mellem religiøs overbevisning og
politiske militarisme i tjeneste for den engelske
idé om berettiget mission.
Puritanismens verdenssyn udstrålede altid et
element af magt. Det blev omfavnet af den
øverste adel og af gejstligheden. Cromwell
indførte specielt puritanismen i hæren og
skabte dermed soldatens ideologiske accept af
en national militær målsætning.
Cromwell skabte den politiske soldat.
Cromwells eksempel illustrerer den intime
forbindelse mellem verdenssyn og militær
magt. Påvirkningen havde som effekt at
eskalere den puritanske selvopfattelse til en
moralsk selvretfærdighed og forestillingen om
at være “et barn af Gud”.
I militær
sammenhæng bevirkede dette imidlertid, at der
hos den enkelte soldat bredte sig en moralsk
styrke, der ikke må undervurderes. England er
blevet stort gennem den vedholdende påstand
om puritanisme og det “gudgivne krav om
dominans af verden” baseret på Oliver
Cromwells karismatiske udstråling og hans og
hans tilhængeres politiske militarisme.
Englands tilbagegang begyndte, da den
militære parathed hos det engelske lederskab
døde med jødedommens stigende politiske,
økonomiske og racemæssige indflydelse, som i
stigende grad kom til at påvirkede børser og
pengeverdenen og mere og mere kom til at
dominere den politiske ledelse, hvorved det
politiske lederskab gled den militante ledelse
af hænde og blev overtaget af plutokrater. I
begyndelsen af Englands forståelse af egen
betydning stod ingen politiske talere eller
børsmagnater frem, men fortrinsvis soldater
med glødende selvtillid, fanatisk viljestyrke og
revolutionære anskuelser.
Puritanismen
medfører kravet om udelukkende at regere
verden på et religiøst grundlag og sikre de
nødvendige forudsætninger for det; over alt
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Censurfri, anonym og sikker web-hosting

Forebyggelsen af angreb

Internettet var engang bastionen for fri ytring. Det
ændrer sig nu hurtigt. I tilgift til at blive idømt lange
fængselsdomme
får
politiske
dissidenter
rutinemæssigt der websider lukket i Europa,
Australien, Canada og andre dele af verden for på en
"politisk ukorrekt" måde at efterforske historien eller
udstille kriminelle elementer i magtfulde positioner.
Denne sovjettids-stil for censur er endda trængt ind i
De Forenede Stater under dække af kampen mod
"hadefuld tale", og de fleste store udbydere af webhosting har hurtigt givet efter det pres, der er blevet
lagt på dem.

DDoS forebyggelsen leveres af RioRey, den førende i
DDoS forsvarssystemer, der automatisk detekterer og
afværger DDoS angreb INDEN de bringer din
hjemmeside ned. Systemet bruges over hele vores
verden, og RioRey's analysedrevne løsning er designet
til at opfylde de strengeste sikkerhedskrav for større
entrepriser såvel som for store hosting udbydere.
Vi har sikret din backup
Vores robotter producerer dagligt backups af alle
lagrede data, inklusive en daglig logning af alle
databaser. Den daglige arkivering gemmes en uge, den
ugentlige i en måned og den månedlige indtil din
hosting-aftale slutter. I sjældne tilfælde, hvor du
kunne få brug for data fra tilbage i tiden, vil vi højst
tænkeligt kunne levere dem til dig.

Den censurfri løsning findes her
Vi på Zensurfrei, det tyske ord for "censurfri", er af
den opfattelse, at begreber som "hadefuld tale" ikke
bør findes - og kun eksisterer, fordi visse etablerede
autoriteter hader ytringsfriheden. Zensurfrei.com er
den første fuldt bemandede og sikre udbyder af webhosting for dem, der nægtes adgang til mainstreamhosting på grund af "fornærmende" indhold. Vi
tilbyder den første totalt sikre, censurfri hostinginfrastruktur for Linux-baserede web-applikationer og
websites (såsom Wordpress, Drupal og Joomla). Vi
har endda et team af designere og udviklere, som kan
opbygge enhver form for hjemmeside du måtte ønske,
uanset kompleksiteten.

Forskellen som Zensurfrei repræsenterer
Vores stab består af aktivister for ytringsfrihed, drevet
mere af idealisme end af kravet om økonomisk
belønning. Vores organisatoriske chef er Gerhard
Lauck, tidligere politisk fange, der opholdt sig fire år i
et fængsel i udlandet, blot for at udgive en avis! Af
idealistiske grunde kan vi tilbyde mere til en lavere
pris end andre udbydere. Vores medarbejdere omfatter
yderst kapable professionelle med årtiers erfaring
inden for såvel IT som forretningsvirksomhed.
Zensurfrei.com er en web-hosting division i et
konsulentfirma. Global networking, tredieparts
handler, innovativ marketing og langtidsstrategisk
planlægning placerer vort hold i en klasse for sig.
Enkelt udtrykt: mand for mand og dollar for dollar, så
er der ingen der overgår os. Vi placerer vores penge,
hvor
de
batter!
Vores
yderst
generøse
introduktionstilbud betyder, at ingen taber, alle vinder.
Ingen udgift, ingen forpligtelse!

Superb sikkerhed
Vi kombinerer dynamisk robotovervågning med en 24
timers tilstedeværende stab i vort netværks
operationscenter. Vi tilbyder uovertrufne niveauer af
sikkerhed, hidtil usete i mere konventionelle hostingmiljøer. Vi har gjort datasikkerhed til vores første
prioritering, så trusler fra SJW'ere (Social Justice
Warriors - i betydningen: hyklerne, ofte jøder, der
insisterer på at kalde ytringsfrihed for hadefuld tale)
og andre bliver meningsløse. Vores servere håndterer
også IP-adresserestriktioner sammen med andre
automatiske procedurer for at forhindre adgang på
kritiske porte for enhver, der ikke er autoriseret. Dette
reducerer risikoen for uautoriseret indtrængen med
over 99%. Alle fil-relaterede handlinger, udført af
dem, der har adgang til vores servere, bliver logget i et
detaljeret, søgevenligt format, der gemmes i 12
måneder. Vores robotter overvåger i detaljer vores
servere 24 timer i døgnet, og staben får øjeblikkeligt
besked om enhver usædvanlig hændelse (som fx
opdagelsen af en uønsket indtrængen fra netværket).

Specialtilbud
Vi tilbyder i øjeblikket GRATIS WEB-HOSTING til
politiske dissidenter i en tre måneders prøveperiode!
Du kan bruge dit eget domænenavn eller bruge et frit
underdomæne af vores. Alt vi forlanger til gengæld er
et annoncebanner for Zensurfrei.com. Det er klart, at
vi først må kende lidt til dit website! Kontakt
info@zensurfrei.com. Hvis du ikke selv behøver en
hjemmeside, men kender nogen der gør, så henvis en
ny kunde til os, og vi sender dig et gavekort på en
værdi af 26 dollars til brug på Third Reich Books. For
det beløb kan vi sende to bøger til et hvilket som helst
land.

6

besiddelse af hele det engelske folk.
Englands indre forfald begyndte med overtagelsen
af liberalismen; den gjorde det muligt for
jødedommen at opnå stadig mere indflydelse på det
engelske folks væsen og gradvis få mulighed for
gennem infiltration af den ledende klasse at gøre
styret til jødernes tjener.
Det er hævet over enhver tvivl, at det engelske
folk i dag, men især overklassen, er totalt
underkastet materialismens forbandelse. Grådighed
og egoisme, altid et tydeligt tegn på forfald,
dominerer dette folk! Selv om det puritanske
verdenssyn med dets tro på en særlig udvælgelse
kunne samle hele nationens energi i bygningen af
det engelske verdensimperium, får den jødiske
materialisme folket til at falde fra hinanden. Den
jødiske verden vil også ødelægge den
tilbageværende folkeligt funderede livsstil i
England.
England er et fremstående eksempel på, hvordan
jøderne som bærere af materialisme og
individualisme inficerer folkeslag og stjæler deres
energi som snylteren på en levende organisme.
Englands historiske udvikling viser meget
tydeligt, hvordan et folks skæbne er blevet
bestemt af et fremmedartet verdenssyn, som det
har gjort til sit eget, og at det vil forsvinde, hvis
det ikke effektivt sætter sig op imod kræfterne
fra de fremmede ideer.
Puritanismen og
liberalismen har omskabt den engelske overklasse til
et punkt, så germansk moral ikke længere har en
chance for at vinde fodfæste. Dette forklarer,
hvordan en aftale med vores “blodsbrødre” (jøderne)
er gjort mulig. England er blevet jødisk. Det har
erklæret krig imod os, fordi vi står i vejen for
englændernes bestræbelser på at regere som Guds
udvalgte herrefolk i dets higen efter velstand, og
fordi jøderne ønsker at ødelægge os. I den krig vil
England
høste
frugterne
af
århundreders
selvforglemmelse og vigende selvstændighed.
England kan kun redde sig, hvis nationen gør sig fri
af jødedommen og skaber en forbindelse til den
germanske centrale region eller ved at tilslutte sig
vores returnering af jødisk beslaglagt ejendom og
blive herre i eget hus. Men dets verdensimperium er
ved at kollapse!
Englands eksempel må få os til at tænke. Der er
kun én konsekvens for os:
At gøre enhver tysker bevidst om vort
nationalsocialistiske verdenssyn, som gennem
kreativitet og energi vil bringe folket til det højeste
udviklingsniveau og samtidig gennem den
grundliggende idealistiske struktur vil realiserer det
eneste alternativ til materialismen!

Vores fjender
“velsignet” af Gud; den ubemidlede og fattige er den,
der er forladt af Gud. På den baggrund udviklede der
sig ingen social lovgivning i England overhovedet.
Derfor er Nationalsocialismen også ubegribelig for
det engelske plutokrati, ja, direkte genstand for dets
had. Dertil kommer, at det opfatter os tyskere som et
“ejendomsløst” folk, et folk som Gud ikke ønsker at
have med at gøre.
Forestillingen om at være velsignet af Gud bidrager
også til følelsen af at være berettiget til en uendelig
arrogance og en fanatisk intolerance over for andre
folkeslag. Man må ikke tage fejl af, at englænderens
religiøse påvirkning, ofte karakteriseret af os som
hyklerisk, den slet skjulte hang til at styre, sammen
med hans selvfølelse, der eskalerer til arrogance,
repræsenterer en fremtoning, der har taget form på
grundlag af en urokkelig overbevisning og resultatet
af en puritansk-religiøs opdragelse.
England er det primære eksempel på, hvordan
en idé, der udspringer fra en fast afrettet ledende
klasse kan fastholde et folk i en politisk
spændetrøje gennem århundreder.
Den puritanske åndelige påvirkning blev forstærket
af Englands filosofiske system, over alt andet af
utilitarismen med dens glædesmoral. (“Alt, hvad du
kan udnytte til din fordel, er godt.” En materialistisk
og nydelsesbefordrende etik.) Kendetegnende for
denne udvikling er, at (den preussiske filosof)
Immanuel Kant gik imod den engelske filosofiske
tese om størst mulig lykke for alle med sit værk Det
Kategoriske Imperativ. Han talte om maksimal
viljestyrke hos en disciplineret soldat; det er kendt
som preussianisme.
Alt hvad der kunne bidrage til den engelske
filosofisk-religiøse forestilling fandt ubegrænset
accept i England. Dermed kom England til at mangle
instinkt, og bevægede sig ad en sti, som før eller
senere måtte føre til en katastrofe og et sammenstød
med den tyske/germanske verden, der gennem en
omfattende psykologisk bestræbelse havde valgt en
anden vej.
Ideerne om jødisk liberalisme harmonerede med
den engelske åndelige ensretning, der allerede var
betydeligt påvirket af jødiske ideer om
materialisme.
De liberale ideer om at favne jødedommen og dens
individuelt baserede materialistiske idé blev et vigtigt
supplement til det puritanske verdenssyn for det
angelsaksiske menneske. Jøden fandt her en verden
af uventede muligheder, som det derefter lykkedes
ham at udnytte efter sine egne forestillinger om
velfærd. Det lykkedes ham at gennemsyre den
engelske adel såvel som den øverste gejstlighed med
sin ideologi og at gøre dem til sine lydige tjenere.
Den jødiske intellektuelle verden satte sig derefter i
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Order formular
( ) Send mig følgende ting nævnt nedenfor. (vedlæg varenummer, beskrivelse og pris.) Vedlagt er min fulde
betaling på. Kladder skal kunne betales i en amerikanske banker og i amerikansk valuta. Tilføj forsendelses gebyr:
I U.S.A. tilsættes 10% andetsteds tilsættes 30% [Bemærk vi acceptere eurosedler, men ikke mønter]
( ) NS NYHEDS BULLETIN tegn et abonnement for de næste tolv udgaver, 30.00 Euro eller 30.00 US$ [Angiv
venligst hvilket sprog du vil have]
( ) Meld dig ind! Bliv en officiel tilhænger af NSDAP/AO. Mindste pris er 5.00 Euro eller 5.00 US$ per måned.
Startpris er 30.00 Euro eller 30.00 US$. (En officiel tilhænger får automatisk NSDAP/AO nyhedsbrevet i sit ønsket
sprog uden ekstra omkostninger.)
( ) Donationer - DIN støtte gør vores arbejde muligt!
Varenummer

Beskrivelse

Pris

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Subtotal _____________________________
Forsendelsesgebyr _____________________
Total ________________________________
Navn ______________________________________________________________________________________
Gade ______________________________________________________________________________________
By

Stat eller provins

Postnummer ______________

Land _______________________________
(valgfrit) E-mailadresse ________________________________ Telefonnummer _______________________

Sørg for at checks kan udbetales til NSDAP/AO:
NSDAP/AO
PO Box 6414
Lincoln NE 68506 USA
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