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Vietämme 45-vuotisjuhlavuottamme
Tänä vuonna NSDAP/AO juhlistaa 45vuotista taivaltaan.
NSDAP/AO on ulkomaanjärjestö, jonka
tehtävänä on tulevaisuudessa luoda NSDAP
uudelleen.
Olemme
suurin
kansallissosialistinen underground-liike (saks.
Kampforganisation) tämän päivän Saksassa.
Saksassa ja Itävallassa NSDAP/AO on
jakautunut moniin itsenäisesti toimiviin
soluihin,
joiden
koordinoinnista
ja
propagandamateriaalilla
varustamiseseta
NSDAP/AO vastaa.
Auslandszentrale
(ulkomaankeskus) sijaitsee Yhdysvalloissa,
missä lainsäädäntö mahdollistaa laajamittaisen
propagandakoneiston toimimisen, sekä tämän
uutislehden julkaisemisen, kuin myös tarrojen,
julisteiden, sekä lehtisten tuottamisen useina eri
kieliversioina.
NSDAP/AO käy päättäväistä taisteluaan
kansallissosialismin kieltoja vastaan, sekä
pyrkii saamaan NSDAP:n hyväksytyksi
viralliseksi puolueeksi Saksassa ja Itävallassa.
Siihen asti, kunnes kansallissosialismin
vastaiset kiellot saadaan kumottua tai nykyiset
miehittäjät
nujerretaan
ja
NSDAP:n
uudelleenperustaminen tulee mahdolliseksi, on
johto NSDAP/AO-järjestön johtajan, sekä
johtavien NSDAP/AO-taistelijoiden käsissä,

niin kotimaassa (toisin sanoen Saksassa), kuin
ulkomailla.
Lopullisena tavoitteena on synnyttää
kansallissosialistinen
valtio
vapaaseen,
riippumattomaan Suur-Saksan valtakuntaan,
sekä rotuun pohjautuva uusi maailmanjärjestys
kautta arjalaisen maailman.
NSDAP/AO toimii kansainvälisellä tasolla.
Vaikka suurin osa jäsenistä on Saksassa,
ulkomaalaiset tukevat heitä kaikkialla
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Vihollisemme
(Jatkoa Kansallissosialistisesta Uutislehdestä nro 124)
edustaja vihaa meitä, sillä hän tietää joutuvansa
tekemään suuria myönnytyksiä työntekijöilleen,
mikäli hän ei onnistu tuhoamaan meitä. Hänen
työväenluokkansa
pidetään
yhä
vieläkin
juutalaisen rahavallan omistaman lehdistön
voimalla
pimennossa
kansallissosialistisen
Saksan todellisten tapahtumien suhteen.
Paitsi juutalaisen rahavallan liberalistisia
ihanteita, pitää englantilainen sydämessään myös
puritanismia maailmankatsomuksenaan.
Puritanismi, raamatullisine uskomuksineen
valittuja koskien, toimi ja toimii yhä perustana
Englannin poliittiselle tärkeyden tunteelle,
tarkoittaen
hillitöntä
vaadettaan
maailmanvallasta Jumalan nimissä.
Englantilaisuus ja puritanismi ovat käsitteitä,
joita ei tule erottaa toisistaan. Puritanismi on
iskostanut
kansaan
juutalais-englantilaisen
elämäntavan, joka historian saatossa on ajanut
englantilaisen
asteittain
pahemmin
törmäyskurssille niiden kansojen kanssa, jotka
omaavat
erilaisen
älyllis-psykologisen
kokoonpanon.
Puritanismi
oli
alkujaan
pelkkä
roomalaiskatolisen hierarkian vastainen protesti,
johon vaikuttivat kalvinistiset ja osin myös
luterilaiset käsitykset. Myöhemmän kehityksensä
myötä puhtaan opin tavoittelussa omaksuttiin
kuitenkin enemmän ja enemmän juutalaisen
Vanhan testamentin henkeä.
“Vuonna 1652 Englannissa puhkesi sisällissota,
minkä johdosta Kaarle II hirtettiin ja Oliver
Cromwell pääsi valtaan. Vallankumous sai
kiittää voittoisasta lopputuloksestaan etupäässä
republikaanien riveissä marssineita puritaaneja.
Puritaanit
olivat
kirjoittaneet
lippuunsa
‘uskonnonvapaus’. Ihmiset uskoivat suureen
osaan puritaanien opista, joka perustui
Vanhaan testamenttiin, joten puritaanit
vertasivat Cromwellia Gideoniin tai Juudas
Makkabealaiseen, joka muutti kourallisen
marttyreja voittoisaksi sotajoukoksi.
“Alkuperäisten englantilaisten nimien sijaan
käytettiin
juutalaisia
nimiä
Vanhasta
testamentista. Juudan leijona pääsi puritaanien
voitonlippuihin. Aika Stuartien hallinnon alla
julistettiin “Egyptin vankeudeksi” (jopa tänä

ENGLANTI
13. Minkä vuoksi Englanti taistelee meitä
vastaan?
Englanti taistelee meitä vastaan, koska se on
jokaisen vahvan eurooppalaisen mannervallan
verivihollinen. Englanti kokee itsensä,
puritaanisen
maailmankatsomuksensa
mukaisesti, Jumalan koolle kutsumaksi
johtajakansaksi, jonka on tarkoitus hallita
maailman kansoja. Englanti taistelee meitä
vastaan myös, koska se on kansallisaatteemme
ja germaanisen sosialismimme verivihollinen.
Sitä paitsi Englanti on juutalaisten
hallinnassa. Englannin uhmakkuus on myös
juutalaista uhmakkuutta.
Englanti
on
taistellut
vuosisatoja
“Eurooppalaisen
valtatasapainon”
periaatteensa
puolesta,
joka
opettaa
vastustamaan
ylipäänsä
minkäänlaisen
eurooppalaisen keskusvallan syntymistä. Jopa
tänä päivänä brittiläiset sanomalehdet ja
poliitikot myöntävät avoimesti, että tätä sotaa
käydään Saksan kautta tapahtuvaa Euroopan
yhdistymistä vastaan – piittaamatta Saksan
poliittisesta järjestelmästä. Ja tämän lisäksi on
vielä muitakin vaikuttimia: Englannissa
sosiaalista ongelmaa ei ole ratkaistu millään
tavalla. On vain kaksi kerrostumaa:
rahavallan kerrostuma, joka on vahvasti
juutalaistunut, ja jolla on rahan ja talouden
ohjat käsissään, sekä omaisuudeton, alempi
työläisten kerrostuma. Oikeudenmukaista
sosiaalista
tasapainoa,
jollaisen
kansallissosialismi on suuressa määrin
saavuttanut, ei Englannissa ole olemassa.
Englantilainen
rahavalta
on
aiemmin
onnistunut voittamaan suuren sosiaalisen
eriarvoisuuden puritaanisen oppinsa avulla, jonka
mukaan
englantilainen
kansanjärjestys
poliittisine ja taloudellisine olosuhteineen on
täysin “Jumalan määräämä järjestys”.
Kansallissosialismimme kautta, jonka avulla
pyrimme ratkaisemaan sosiaalisen kysymyksen
niin
oikeudenmukaisesti,
kuin
suinkin
mahdollista, olemme tehneet tyhjäksi Englannin
koko
valehtelevan,
kapitalistisen
riistojärjestelmän.
Tämän vuoksi Englantilaisen rahavallan
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toteutetaan järjestön sisällä, päämajassamme
Nebraskassa (Yhdysvalloissa).
“Vuonna 2000 aloitimme verkkosivustojen
hosting-toiminnan osoitteessa zensurfrei.com,
joka on erikoistunut auttamaan Euroopassa
tukahdutettuja poliittisten toisinajattelijoiden
verkkosivustoja.
zensurfrei.com
on
nyt
laajentumassa
lisätyövoiman värväämisen ansiosta IT-alan
osaajien joukosta.
“Kirjojen
myynninedistämiskampanjamme
antaa meille SUUREN edun! Käynnistimme
kammpanjan viime keväänä Kyle Huntin
renegadetribune.com—sivustolla. Jokainen, joka
lahjoittaa 25 dollaria tai enemmän tuolle
sivustolle, saa meiltä ILMAISEN kirjan.
[Huomio:
Renegade
Tribune
tarjoutui
maksamaan kirjoista, mutta vaadin saada maksaa
viulut kokonaan. Miksi? Koska tahdon tehdä
selväksi, että etsimme työtovereita / liittolaisia
yhteisen asiamme edistämiseksi!
Emme
pelkästään haaliaksemme “asiakkaita” oman
lompakkomme lihavoittamiseksi!]
“Meillä on nyt kaikkia osallisia hyödyttävä
kampanja: RT saa enemmän lahjoituksia, koska
lahjoittajat saavat ilmaisen kirjan, lahjoittajat
ovat tyytyväisiä, koska he saavat ilmaisen kirjan,
ja me olemme tyytyväisiä, koska tämä on
loistavaa mainosta kirjoillemme.
Kaikki
hyötyvät!
“Haluaisitko SINÄ osallistua tähän ohjelmaan?
Myös zensurfrei.com tarjoaa mahdollisuutta
alentaa kustannuksia kirjojemme avulla.
“Kolmen ilmaisen kuukauden hostingin jälkeen
arvioimme kunkin sivuston resurssien käytön ja
tarjoamme vaihtoehtona zensurfrei.com:in ja/tai
third-reich-books.com:in
bannerimainoksia
edullisempaa hostingia vastaan.
“Suoraan sanoen, emme piittaa siitä, jos
“menetämme
rahaa”
zensurfrei.com:in
toiminnassa, MIKÄLI kykenemme paikkaamaan
alijäämää riittävässä määrin Third Reich Booksin
kautta.
Jos pääsemme suurin piirtein
omillemme—ja
samalla
merkittävästi
laajennamme ja autamme liikettä siinä sivussa—
olemme varsin tyytyväisiä.
“Sitä paitsi, saamme prosessissa ystäviä ja
solmimme suhteita vaikutusvaltaisiin ihmisiin.
“IHMISET ovat tärkein voimavaramme. Mieti
asiaa. Tutustu meihin. Levitä sanaa.
Kuten
NSDAP/AO:n
motto
kuuluu:
YHDESSÄ OLEMME VAHVOJA!”

45-vuotisjuhlavuosi
maailmassa.
Monet
ei-saksalaiset
kansallissosialistit, jotka tukevat NSDAP/AO:ta
vaikeassa taistelussamme kansallissosialistisen
Saksan puolesta, ovat myös edustettuina
NSDAP/AO:n kannatusjäsenistössä.
Näitä
tovereita varten NSDAP/AO julkaisee The New
Order—sanomalehteä englannin kielellä, sekä
Kansallissosialistista
Uutislehteä
kahdeksallatoista kielellä.
Saksan kansallissosialistisen undergroundliikkeen ulkomaanosaston johtajana toimii
Gerhard Lauck. Toveri Lauck kertoo:
“NSDAP/AO perustettiin vuonna 1972.
Seuranneina
vuosikymmeninä
levitimme
Saksassa
miljoonittain
avoimesti
kansallissosialistista
propagandamateriaalia.
(“Saksan” hallitus arvosti tätä toimintaamme
siinä määrin, että minulle myönnettiin KAKSI
lomaa valtion piikkiin. Ensimmäisellä kerralla
neljä kuukautta, toisella neljä vuotta.)
“Vuosikymmenten
varrella
käänsin
henkilökohtaisesti noin kaksisataa alkuperäistä
kolmannen valtakunnan aikaista kirjaa saksasta
englanniksi. Muut työtoverini käänsivät vielä
lisää. Tänä päivänä third-reich-books.com—
sivustomme julkaisee yli neljääsataa teosta
kolmellatoista kielellä. Koko tuotantoprosessi
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Vihollisemme
päivänä miljoonat englantilaiset uskovat, että
britit ovat osa “Israelin huoneen kymmenestä,
kadonneesta heimosta”). Ehdotettiin jopa
tosissaan sunnuntain sijaan lauantaita todelliseksi
sapatiksi. Englantilaiset matkustivat mantereelle
keskustellakseen rabbien kanssa – ja kyllä, oli
myös
puritaaneja,
jotka
omaksuivat
juutalaisuuden.
“Kaikki nämä tapahtumat huomioon ottaen ei
ole yllättävää, että puritaanipiireissä, joista
vuonna 1649 oli tullut hallitseva elementti
Englannin tasavallassa, osoitettiin voimakasta
kiinnostusta mantereella eläviä juutalaisia
kohtaan. Kaiken kaikkiaan ei ole olemassa mitään
merkittävää eroa puritaanien ja juutalaisten
välillä. Voimme todeta kummankin ryhmän
omaavan mitä suurimman yhteyden bisneksen ja
uskonnon välillä, sekä rationalismin määrittämän
elämänkatsomuksen. Molemmat ovat omaksuneet
periaatteen, että kaikki mikä on hyväksi
bisnekselle,
on
myös
moraalisesti
oikeutettua.”
(Peter
Aldag,
“Jewry
in
England” [“Juutalaisto Englannissa”], Nordland
Verlag.)
Vanhan testamentin juutalainen henki tunkeutui
englantilaiseen sieluun.
Voidaan siis esittää väite, että puritanismi on
yhtä kuin juutalaisto. Englannin läheinen suhde
juutalaisiin, mikä meille muille on täysin
käsittämätön, selittyy tällä henkisellä yhteydellä.
Mutta puritaanien usko siihen, että britit ovat
“Valittu
Kansa”,
kumpusi
myös
tästä
yhdistymisestä
Vanhan
testamentin
ajatusmaailmaan.
Oliver Cromwellissa, tuossa kenties kaikkien
aikojen suurimmassa englatilaisessa, jossa
yhdistyivät harvinainen sekoitus uskonnollista
fanaattisuutta ja kylmää, säälimätöntä julmuutta,
sai alkunsa jokainen englantilainen, jonka
puritaaninen uskonnollinen ideologia on saanut
aikaan poliittisia seurauksia.
Cromwellin teesi kuului: “Englanti on
Jumalan Valittu Kansa”. “Englanti on
Jumalan työkalu ihmiskunnan koulutukseen
ja vapauttamiseen”. “Englannin viholliset ovat
Jumalan vihollisia.” Hän lainasi maailman
herruuden ajatuksen Vanhasta testamentista ja
käytti alunperin juutalaista käsitettä Jumalan
valitusta kansasta yhdistettynä Englannin
kansalliseen
ajatteluun.
Cromwell
on

Horst Mahler

Viimeisimmät uutiset
Viime numerossa kerroimme Horst Mahlerin
hakevan turvapaikkaa Unkarista. New York Times
raportoi myöhemmin Unkarin poliisin pidättäneen
Mahlerin Sopronissa.
Toukokuussa
Udo
Voigt,
Saksan
kansallisdemokraattisen
puolueen
(Nationaldemokratische Partei Deutschlands, tai
NPD) ainoa edustaja, teki aloitteen Euroopan
parlamentissa varmistaakseen sen, että EU-komissio
tulisi “antamaan Unkarin hallitukselle” vallan
myöntää Horst Mahlerille turvapaikka; ja, lisäksi, että
kansankiihotusta
koskeva
pykälä
Saksassa
kumottaisiin. Viestissään medialle Voigt kirjoittaa,
että Mahlerin juttu on “selvä tapaus poliittisen
toisinajattelijan vainoamisesta ja luovuttamisesta
oikeuden eteen”.
Horst
Mahlerin
turvapaikkahakemuksen
kelpaamattomuuden suhteen viime päivinä vallinneen
sekaannuksen jälkeen olemme saanet uutisia, joiden
mukaan hakemus rekisteröitiin virallisesti Unkarin
maahanmuutto—ja turvapaikkavirastossa numerolla
43068/2017-M.
Mahler
tuomittiin
kymmeneksi
vuodeksi
vankeuteen “vihan lietsonnasta ja holokaustin
kieltämisestä.” Hänet vapautettiin vankilasta 2015
vakavan
sairauden
vuoksi
ja
päästettiin
ehdonalaiseen vapauteen. Hän jätti maaliskuussa
saapumatta vaaditusti Brandenburg an der Havelissa
sijaitsevaan vankilaan ja julkaisi myöhemmin videon
YouTubessa (joka on sittemmin poistettu) ilmoittaen,
ettei enää saapuisi enhdonalaisvalvontakäynneilleen.
Lisätietoa osoitteesta http://censored-videos.com/
horst-mahler-german-dissident-speaks-out/ ja https://
derfallhorstmahler.wordpress.com
(jälkimmäinen
vain saksaksi).
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politiikkaa.
Englannin käytös edustaa mitä turmeltuneinta
poliittista moraalia historiassa täysin omassa
luokassaan. Mutta olennaisin asia on, että
Englanti
on
perustanut
voimansa
maailmankatsomukseen,
nimittäin
puritaaniseen sellaiseen.
Englannin Itä-Intialaisia, Irlantilaisia ja teitä [eli
saksalaisia, suom. huom.] vastaan suorittamat
hirmuteot on tehty jumalaisen oikeutuksen
nimissä.
Puritaanisessa
maailmankuvassaan
englantilainen ei lainkaan tunnista huutaavaa
vääryyttä.
Näihin
lukeutuvat
myös
terroripommitusiskut. Englannin juutalaiset
kasvot
näyttäytyvät
selkeinä
näiden
hyökkäysten brutaaliudessa.
Syntymästä alkaen poliittis-puritaanista uskoa
vahvistetaan
jokaisessa
englantilaisessa.
Poliittisissa
koulutusinstituuteissa,
sisäoppilaitoksissa,
korkeakouluissa
ja
yliopistoissa näitä poliittisia oppeja taottiin
poikien päähän. Aristokraattisessa koulutuksessa,
josta on vain harvoja esimerkkejä historiassa, ei
englantilaista isäntätyyppiä jalostettu vähiten
puritanismin avulla.
Sellaisten puritaanisten vakaumusten myötä,
kuin “Jumalan lapset” sekä “Jumalan tahdon
mukainen hallitsemisvaade”, jotka tavallisessa
englantilaisessa käyvät hyvin yksiin vallitsevan
puritaanisuuden tajun kanssa, myös anglikaanisen
papiston mentaliteetti käy ymmärrettäväksi.
Papisto osallistuukin aktiivisesti ja tarmokkaasti
englantilaisten
puritaanisen
maailmankuvan
mukaiseen
kasvatukseen.
Koulujärjestelmä
palvelee yhtäläisesti tätä tarkoitusta.
Englantilainen näkee sosiaalisen kysymyksen
samoin puritaanisuuden hengessä. Sen mukaan
omaisuuden haltija on Jumalan “siunaama”, kun
taas puutteenalainen ja köyhä on Jumalan
hylkäämä. Tästä seurasi, ettei Englannissa
syntynyt minkäänlaista sosiaalilainsäädäntöä. Näin
ollen
myöskin
kansallissosialismi
on
englantilaiselle
rahavallan
edustajalle
käsittämätön, jopa vihattu asia. Mikä vielä, hän
näkee meidät saksalaiset tuohon Jumalan
hylkäämien joukkoon kuuluvana kansana, josta
Jumala ei mitään välitä edes tietää.
Tieto Jumalan siunauksesta on osaltaan ollut
omiaan synnyttämään loputonta ylimielisyyttä,
sekä fanaattista suvaitsemattomuutta muita
kansoja kohtaan. Ei pidä ymmärtää väärin sitä, että
englantilaisen uskonnollinen kanta, joka meidän
luonnehdintamme
mukaan
on
lähinnä

Vihollisemme
englantilaisen
Jumalan
nimissä
esitetyn
maailmanherruusvaateen alkuunpanija. Se oli
Cromwellin suurin teko, että hän onnistui
yhdistämään
uskonnollisen
vakaumuksen
poliittiseen
sotilaallisuuteen
englantilaisen
kutsumuksen tunteessa.
Puritaaninen maailmankatsomus oli aina säteillyt
alkuvoimaa. Sen omaksuivat ennen kaikkea
aatelisto ja papisto. Cromwell toi puritaanisuuden
erityisesti armeijaan ja sai siten aikaan sotilaiden
ideologisen ryhmittymisen kohti kansallista
sotilaallista päämäärää.
Cromwell on poliittisen sotilaallisuuden luoja.
Cromwellin
esimerkki
havainnollistaa
maailmankatsomuksen ja sotilaallisen voiman
läheistä yhteyttä. Opetuksella oli voima nostattaa
puritaaninen
itsetietoisuus
moraaliseen
itsetutkiskeluun ja itse valituksi “Jumalan lapsena”
olemisen tunteeksi. Sotilaalliselta kannalta
tarkasteltuna tämä loi yksittäisessä sotilaassa
moraalisen vahvuuden, jota ei tule aliarvioida.
Englanti on noussut suuruuteen tungettelevan
puritaanisen
julistuksen
kautta,
“Jumalan
määräämästä maailmanheruusvaateesta”, Oliver
Cromwellin karismaattisen energian kautta, hänen
itsensä sekä hänen kannattajiensa poliittisen
sotilaallisuuden kautta. Englannin alamäki oli
alkanut, kun taistelunhaluinen valmius toimintaan
kuoli
englantilaisessa
valtaapitävässä
kansankerroksessa, kun juutalaisto kehittyi
poliittisesti, taloudellisesti, sekä rodullisesti yhä
enemmän ja osakemarkkinat sekä raha määräsivät
enenevässä
määrin
poliittisen
johdon
kiinnostuksuen kohteet, ja kun poliittinen valta oli
luisunut sotilailta rahavallan edustajien käsiin.
Englannin tärkeyden tunteen alku ei ollut
poliittisissa julistajissa tai osakeporhoissa, vaan
pikemminkin lujissa sotilaissa, joilla oli palava
usko, fanaattinen tahto, sekä kumoukselliset
näkemykset. Puritanismi merkitsee yksinomaan
uskonnollisesti perusteltua vaadetta Englannin
yksinvaltiudesta maailmassa, sekä kaikkien sen
edellytysten turvaamista, ja ennen kaikkea
mahtavan Euroopan holhoamista ja kukistamista.
Englannilla on maailmankatsomuksessaan ollut
sellainen tuki ja turva, että se on kerta toisensa
jälkeen mitä ovelimmin keinoin, suurimmin
valhein, tekopyhimmin käsittein, verhouksin ja
harhautustaktiikoin onnistunut esittämään mitä
häikäilemättömimmän
valtapolitiikkansa
maailman lehdistössä jumalaisena oikeutenaan.
“He sanovat Jumala ja tarkoittavat puuvillaa”
kuuluu sanonta, joka kuvailee englantilaista
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Sensuurivapaa, anonyymi ja turvallinen web-hosting

Hyökkäysten torjunta

Internet oli aikoinaan sananvapauden linnake, mutta tämä
on nopeasti muuttumassa. Sen lisäksi, että poliittisille
toisinajattelijoille langetetaan pitkiä tuomioita, heidän
verkkosivujaan rutiininomaisesti suljetaan Euroopassa,
Australiassa, Kanadassa, sekä muualla maailmassa vain,
koska ne ovat “poliittisesti epäkorrekteja”, tarkastelevat
historiaa
uudelleen,
tai
paljastavat
rikollisia
valtaapitävissä asemissa.
Tämä neuvostotyylinen
sensuuri uhkaa jopa kajota Yhdysvaltoihin “vihapuhetta”
vastaan taistelemisen nimissä, ja useimmat suurista
hosting-palveluntarjoajista taipuvat nopeasti vähäisenkin
paineen alla.

Hajautettujen
palvelunestohyökkäysten
(DDoS)
torjunnasta
vastaa
RioRey,
johtava
DDoSpuolustusjärjestelmien toimittaja, joka automaattisesti
havaitsee ja torjuu palvelunestohyökkäykset ENNEN
KUIN ne kaatavat sivustonne. Kaikkialla maailmassa
käytetty RioReyn analyysipohjainen ratkaisu on
suunniteltu vastaamaan suuryritysten, sekä suurten
palveluntarjoajien
vaativimpiinkiin
turvallisuusvaatimuksiin
Me huolehdimme varmuuskopioinnista puolestasi
Bottimme varmuuskopioivat kaiken datan päivittäin, sekä
luovat
kaikista
tietokannoista
arkistotallenteet.
Päivittäisiä arkistoja säilytetään viikon ajan, viikoittaisia
vuoden ajan, ja kuukausittaisia hosting-sopimuksenne
keston ajan. Siinä harvinaisessa tapauksessa, että
sattuisitte tarvitsemaan datan joltakin tietyltä menneeltä
ajankohdalta, voimme todennäköisesti tarjota sen teille.

Ratkaisu sensuuriin on täällä
Me
täällä
Zensurfreilla,
mikä
tarkoittaa
“sensuurivapaata” saksaksi, uskomme, ettei ole
olemmassa
“vihapuhetta”,
vaan
ainoastaan
sananvapauden ilmaisua, jota valtaapitävät viranomaiset
vihaavat.
Zensurfrei.com on ensimmäinen täyden
palvelun turvallinen hosting-palveluntarjoaja niille
sivustoille, jotka valtavirta torjuu “loukkaavan tai
sopimattoman” sisällön takia. Me tajoamme ensimmäisen
täysin
turvallisen,
sensuurivapaan
hostinginfrastruktuurin
Linux-pohjaisille
verkkoapplikaatioillenne ja -sivustoillenne (kuten
Wordpress, Drupal, sekä Joomla). Meillä on jopa koko
joukko suunnittelijoita ja kehittäjiä, jotka voivat luoda
minkä tahansa laisen kaipaamanne sivuston, sen
monimutkaisuudesta riippumatta.

Mikä erottaa Zensurfein muista
Henkilökuntamme koostuu sananvapausaktivisteista,
joita ajaa idealismi, eikä niinkään voitontavoittelu.
Toimitusjohtajamme on Gerhard Lauck, entinen
poliittinen vanki, joka vietti neljä vuotta ulkomaisessa
vankilassa vain, koska hän julkaisi sanomalehteä! Siksi
tarjoamme ja pystymme tarjoamaan enemmän
pienemmällä
hinnalla,
kuin
muut
yhtiöt.
Työtovereihimme
lukeutuu
erittäin
pystyviä
ammattilaisia, joilla on vuosikymmenten kokemus niin
IT-alalta, kuin bisneksestäkin.
Zensurfrei.com on
konsultointiyrityksen web-hosting -jaosto.
Globaali
verkostoituminen, neuvottelu kolmansien osapuolien
kanssa, innovatiivinen markkinointi, sekä pitkän
tähtäimen strateginen suunnittelu asettavat toimintamme
omaan luokkaansa.
Yksinkertaisesti sanottuna,
työvoiman kokoon ja kuluihin suhteutettuna kukaan ei
suoriudu meitä paremmin. Me teemme sen, minkä
lupaamme!
Äärimmäisen
anteliaan
tervetuliaistarjouksemme kanssa ette voi hävitä, vaan
kaikki hyötyvät. Ei kustannuksia, ei velvoitteita!

Erinomaista turvallisuutta
Verkko-operaatiokeskuksessamme
yhdistyvät
dynaamiset valvontabotit ja 24 tuntia vuorokaudessa
päivystävä palvelinhenkilöstö, jotta voimme tarjota
ennennäkemättömän moninkerroksisen turvallisuuden,
jollaista
ei
tavata
perinteisemmissä
hostingympäristöissä.
Datan
turvallisuus
on
meille
huippuprioriteetti,
joten
sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden soturien [engl. Social Justice
Warrior, SJW, suom. huom.] ym. muodostamat uhat ovat
merkityksettömiä! Palvelimemme hyödyntävät myös IPosoitteiden rajoituksia, sekä muita automatisoituja
menettelyjä, jotta luvaton pääsy kriittisten porttien kautta
tulee estetyksi. Tämä pienentää tunkeutumisen ja
tietomurron riskiä yli 99 prosentilla. Kaikki tiedostoja
koskevat toimenpiteet palvelimillamme kirjataan
yksityiskohtaiseen, hakutoiminnolla varustettuun lokiin
12 kuukaudeksi. Bottimme tarkkailevat taidokkaasti
palvelimiamme kellon ympäri, ja henkilökuntamme saa
välittömästi ilmoituksen siinä epätodennäköisessä
tilanteessa, että luvaton tunkeutuminen verkkoon
tapahtuisi.

Erikoistarjous
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Tarjoamme parhaillaan ILMAISEN WEB-HOSTINGIN
poliittisille toisinajattelijoille kolmen kuukauden
tutustumisjakson ajan! Voitte käyttää omaa domainnimeänne, tai ilmaista sub-domainiamme. Pyydämme
vain, että sijoitatte sivuillenne Zensurfrei.com:in
bannerimainoksen. Luonnollisestikin meidän tulee ensin
tietää jotakin sivustostanne!
Ottakaa yhteyttä:
info@zensurfrei.com. Mikäli ette tarvitse sivustoa, mutta
tiedätte jonkun joka tarvitsee, ohjatkaa uusi asiakas
meille, niin lähetämme teille 26 dollarin arvoisen Third
Reich Books -lahjakortin, jolla saa kaksi kirjaa
postitettuna mihin tahansa maahan.

tarkoitusperiä.
Englannin kansa ja erityisesti ylemmät luokat
ovat
epäilemättä
tänä
päivänä
täysin
materialismin lumoissa. Ahneus ja itsekkyys,
rappion selkeimmät merkit, vallitsevat kansan
keskuudessa.
Vaikka
puritaaninen
maailmankuva valikoivuuksineen kokoaisi
yhteen
kaiken
kansallisen
energian
rakentaakseen englantilaisen maailmanvallan,
saisi juutalainen materialismi silti koko kansan
voiman murenemaan. Juutalainen maailma on
tuhonnut kansan voimaan yhä perustuvan
elämänjärjestyksen myös Englannissa.
Englanti on malliesimerkki siitä, miten
juutalainen materialismin ja individualismin
tuojana hiljalleen tuhoaa kansan, sekä sen
voiman, aivan kuten bakteeri organismin.
Englannin historiallinen kehitys osoittaa
selvästi, kuinka kansan kohtalo määräytyy
sen
omaksuman
maailmankatsomuksen
mukaisesti ja että on kansalle kohtalokasta,
mikäli se ei kykene tehokkaasti vastustamaan
vieraita vaikutteita. Puritanismi ja liberalismi
ovat siinä määrin muokanneet Englannin
yläluokkaa, ettei germaaninen moraali enää
voine nostaa päätään. Samasta syystä
ymmäryksen
saavuttaminen
“verisukulaistemme” ja meidän välillä on
mahdotonta.
Englannista
on
tullut
juutalainen. Se on julistanut meille sodan,
koska seisomme sen Jumalan valittuna kansana
hallitsemisen ja rikkauksien tavoittelun tiellä, ja
koska juutalaisto haluaa tuhota meidät. Englanti
tulee tässä sodassa niittämään, mitä on kylvänyt
vuosisatojen saatossa unohtaessaan itsensä ja
luonteensa. Se voi pelastautua vain, jos se
vapauttaa itsensä juutalaiston otteesta ja saa
yhteyden germaaniseen ydinalueeseen, tai
yhtyessään meihin vapautuu ja löytää jälleen
itsensä. Mutta sen
maailmanvalta on
romahtamassa!
Englannin esimerkin tulee saada meidät
ajattelemaan. Meille tästä voi olla vain yksi
seurannainen:
Tehdä jokaisesta saksalaisesta tietoinen
kansallissosialistisen maailmankuvan kantaja,
joka luovalla voimallaan nostaa kansan
korkeimpaan kehittyneisyytensä ja idealistisella
perusrakenteellaan samanaikaisesti edustaa
ainoata keinoa vastustaa materialismia!

Vihollisemme
tekopyhää,kotiopettajatarmaista
valheellista
hurskautta, ja hänen ylimielisyyteen asti noussut
itsetietoisuutensa edustaa muotonsa saanutta
vankkumatonta vakaumusta, joka on seurausta
hänen puritaanis-uskonnollisesta kasvatuksestaan.
Englanti on malliesimerkki siitä, miten idea,
joka on saanut alkunsa lujasti linjassa olevasta
johtajistosta, kykenee pitämään kansan
poliittisesti
muuttumattoman
tavoitteen
takana vuosisatojen ajan.
Englannin filosofiset järjestelmät, ennen kaikkea
utilitarismi
moraalisine
onnellisuuden
periaatteineen, vahvistivat puritanistista henkistä
katsantoa. (“Kaikki mitä voit hyödyntää, on
hyvästä.” Käytännöllisyyden ja onnellisuuden
etiikka.) Luonteenomaista tälle kehitykselle on,
että Immanuel Kant vastusti tätä englantilaisen
filosofian teesiä suurimmasta mahdollisesta
onnellisuudesta
kaikille
Kategorisella
imperatiivillaan, ja näin ollen myös tahdon
maksiimia puhtaasti preussilaisen sotilaallisen
kurinalaisuutensa vuoksi.
Kaikki, mikä saattoi edistää tätä filosofisuskonnollista ihannetyyppiä otettiin Englannissa
estoitta vastaan. Englanti oli siten alkanut kärsiä
vaiston puutteesta, mikä olisi omiaan ennen
pitkää johtamaan katastrofiin ja konfliktiin
saksalais-germaanisen maailman kanssa, joka
valtavassa psykologisessa kamppailussaan oli
valinnut toisen polun.
Juutalaisen liberalismin ideat kohtasivat
tämän englantilaisen henkisen suuntauksen,
joka oli jo alkanut suuresti kärsiä juutalaisista
materialistisista aatteista.
Maahan
tulvivan
juutalaiston
liberaalit
käsitykset
individualistis-materialistisine
suuntauksineen olivat tärkeä lisä anglosaksisen
ihmisen
puritaaniseen
maailmankuvaan.
Juutalainen
löysi
sieltä
odottamattomien
mahdollisuuksien kentän, jonka hän myös
onnistui luonteelleen tyypillisesti ehdyttämään.
Hänen onnistui tunkeutua ideologioineen niin
Englannin ylhäisaateliin, kuin korkeakirkolliseen
papistoon, saattaen ne itselleen orjalliseen
kuuliaisuuteen. Juutalainen älymystö piti nyt
täysin Englannin kansaa otteessaan.
Englannin rappio alkoi sisältä käsin liberalismin
omaksumisen myötä, kun juutalaisto pääsi
enemmän käsiksi valtiorakenteeseen ja vähitellen,
juutalaisten mädätettyä johtavan kerrostuman,
tuli koko hallinto palvelemaan juutalaiston

Jatkuu seuraavassa numerossa
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Tilauslomake
( ) Lähettäkää minulle alla luetellut nimikkeet. (Liitä mukaan nimikken numero, kuvaus, sekä hinta.)
Ohessa maksuni, summaltaan
__________ . Pankkivekselin tulee olla lunastettavissa yhdysvaltalaisessa pankissa dollareina. Sisällytä
summaan
toimitus- ja käsittelykulut (USA:ssa lisää 10%, muualla 30%). [Huomio: Hyväksymme EURO-seteleitä,
emme kolikoita.]
( ) Kansallissosialistisen Uutislehden tilaus seuraavan 12 numeron ajaksi. 30,00 € tai US$30.00.
[Täsmennä ystävällisesti,
minkä kieliversion haluat!]
( ) Liity mukaan! Ryhdy NSDAP/AO:n “Viralliseksi Kannattajaksi”. Vähimmäissumma 5,00 € tai
US$5.00 / kk. Alustava vähimmäislahjoitus 30,00 € tai US$30.00. (“Virallinen Kannattaja” saa
automaattisesti NSDAP/AO:n uutislehden valitsemanaan kieliversiona ilman lisäkustannuksia.)
( ) Lahjoitus – SINUN tukesi tekee työmme mahdolliseksi!
Nimikkeen
nro
Kuvaus
Hinta
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Välisumma ________________
Toimitus ja käsittely (kts. yllä) ________________
Yhteensä ________________
Nimi _______________________________________________________________________________
Katu _______________________________________________________________________________
Kaupunki ___________________________ Lääni / alue ______________ Postinumero _____________
Maa ________________________________________________________________________________
(Valinnaista) Sähköposti / Puhelin ________________________________________________________

Kirjoita sekin saajaksi: NSDAP/AO
Lähetä osoitteeseen:
NSDAP/AO
PO Box 6414
Lincoln NE 68506
USA
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