Boletim de notícias NS
Número de emisión 125

Fundado 1992

6/ 2017 (128)

Comemorando nosso 45º aniversário
Este ano, o NSDAP/AO comemora 45
anos de existência.
O NSDAP/AO é a organização estrangeira
que simultaneamente prepara a restauração
futura do NSDAP. Nós somos a maior
Kampforganisation NS (underground) na
Alemanha de hoje.
Dentro da Alemanha e da Áustria, o NSDAP/
AO é organizado em muitas células que
funcionam
de
forma
independente,
coordenadas pelo NSDAP/AO e fornecidas
com
material
de
propaganda.
A
Auslandszentrale (Sede estrangeira) está
localizada na América, onde sua legalidade
permite um sistema de propaganda de grande
porte e a publicação deste boletim de noticias,
bem como adesivos, cartazes e folhetos em
várias línguas.
O NSDAP/AO realiza uma luta decisiva
contra as proibições do NS, e busca a admissão
do NSDAP como um partido eleitoral na
Alemanha e na Áustria. Até a luta pela
abolição da proibição nazista ou pela superação
das condições atuais de ocupação tornarem
possível o restabelecimento do próprio
NSDAP, a liderança está nas mãos da
organização do NSDAP/AO e dos principais
combatentes do NSDAP/AO Em nosso país (ou
seja, na Alemanha) e no exterior.

O objetivo final é o surgimento de um estado
NS livre, soberano, um grande império
Alemão, e uma nova ordem com uma fundação
racial em todo o mundo Ariano.
O NSDAP/AO está ativo em nível
internacional. Embora a maioria dos membros
sejam, naturalmente, da Alemanha, eles
também são apoiados por estrangeiros em todo
o mundo. Muitos Nacional-Socialistas não
Alemães, que simpatizam com o NSDAP/AO
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concessões aos seus trabalhadores, se ele não
conseguir destruir-nos. Sua classe trabalhadora
ainda é mantida no escuro pela imprensa
plutocrática judaica sobre as verdadeiras
realizações na Alemanha Nacional-Socialista.
Além das ideias plutocratas judaicas do
liberalismo, o inglês carrega em seu coração o
puritanismo como visão de mundo.
O puritanismo com sua fé bíblica no
escolhido, foi, e é a base da consciência
política do poder na Inglaterra, isto significa
sua reivindicação de dominação mundial
desenfreada em nome de Deus.
Inglaterra [Inglaterratum] e Puritanismo são
conceitos que não devem ser separados um do
outro. O puritanismo imprimiu um estilo de
vida judaico-inglês, que ao longo da história
trouxe o inglês em uma colisão cada vez maior
com pessoas de diferentes estruturas intelectual
-psicológica.
O puritanismo inicialmente era apenas um
protesto, influenciado por ideias calvinistas e,
em parte, também luteranas, contra a
hierarquia romano-católica. Ao longo de seu
desenvolvimento posterior, no entanto, foi
adotado na luta pela doutrina pura, cada vez
mais o antigo testamento judeu como o corpo
essencial de suas ideias [Ideengut].
"No ano de 1652, a guerra civil estourou na
Inglaterra, o que levou Carlos II a forca e
Oliver Cromwell ao poder. Era principalmente
o grupo puritano entre os republicanos a quem
a revolução devia seu resultado vitorioso. Os
puritanos escreveram liberdade religiosa em
sua bandeira. Um deles acreditava em uma
grande parte da doutrina puritana ancorada no
Antigo Testamento, e os puritanos compararam
Cromwell com Gideon ou com Judas
Macabeus, que transformaram um punhado de
mártires em um exército vitorioso.
"Em vez dos nomes originalmente ingleses,
os dos judeus do Antigo Testamento, sim, o
leão de Judá, que foram colocados nas
bandeiras vitoriosas dos puritanos. O tempo
sob o governo Stuart foi declarado como

INGLATERRA
13. Por que a Inglaterra luta contra nós?
A Inglaterra luta contra nós, porque é o
inimigo mortal de qualquer forte poder
continental Europeu. A Inglaterra se sente,
correspondendo à sua visão de mundo
puritana, como o povo destinado por Deus,
que é suposto governar as pessoas do
mundo. A Inglaterra também luta contra
nós, porque é o inimigo mortal da nossa
ideia popular e do nosso Socialismo Alemão.
Além disso, a Inglaterra é dominada por
judeus. O desafio da Inglaterra também é o
desafio dos judeus.
A Inglaterra tem lutado durante séculos
pelo princípio de um "equilíbrio de poder
Europeu", que ensina a prevenção de
qualquer formação de um poder central
Europeu. Ainda hoje, jornalistas e políticos
britânicos admitem abertamente que esta
guerra está sendo travada contra a
unificação da Europa através da Alemanha
- sem considerar seu sistema político. Além
disso, há ainda mais motivos: na Inglaterra,
o problema social não foi resolvido. No
geral, existem apenas duas camadas: a
classe social plutocrática, que é fortemente
judia e tem dinheiro e economia em suas
mãos, e a classe social inferior sem
propriedades dos trabalhadores. Um único
equilíbrio social, como o NacionalSocialismo, atingiu, em um alto grau, não
existe na Inglaterra.
A plutocracia inglesa foi formada com a
ajuda da doutrina puritana para dominar a
grande divisão social, segundo a qual a ordem
popular inglesa com suas condições políticas e
econômicas é completamente "uma ordem
desejada por Deus".
Através do nosso Nacional-Socialismo, com
o qual nos esforçamos para resolver a questão
social o mais corretamente possível,
frustraremos todo o sistema de exploração
capitalista mentiroso da Inglaterra.
É por isso que o plutocrata inglês nos odeia,
porque ele sabe que ele deve fazer grandes
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"No ano 2000, iniciamos a nossa operação de
web hosting zensurfrei.com, que se especializa
em ajudar os sites de dissidentes políticos
proibidos na Europa.
Zensurfrei.com agora está expandindo graças
ao recrutamento de colegas de trabalho
adicionais de TI.
"Nossa Campanha de Promoção de Livros
nos dá uma grande vantagem! Lançamos-o na
primavera passada no renegadetribune.com de
Kyle Hunt. Qualquer pessoa que doar US $ 25
ou mais para esse site, ganha um de nossos
livros GRATIS.
[Nota: Renegade Tributne ofereceu-se para
pagar por esses livros, mas insisti que
pagaríamos todo o custo. Por quê? Porque eu
quero deixar bem claro que buscamos colegas
de trabalho / aliados para a nossa causa! Não
apenas "clientes" para nossa própria carteira!]
"O que temos agora é uma promoção
mutuamente benéfica: RT recebe mais doações
porque os doadores obtêm um livro gratuito, os
doadores estão felizes porque obtêm um livro
gratuito e estamos felizes porque esta é uma
excelente publicidade para nossos livros. É uma
vitória para todos!
"VOCÊ gostaria de participar desse
programa? O zensurfrei.com também usa
nossos livros como "alavancagem" para reduzir
o custo.
"Após web-hosting gratuita por três meses,
avaliamos o uso de recursos de cada site. E
oferecer a opção de banners para zensurfrei.com e / ou third-reich-books.com em
troca de uma taxa de web-hosting mais baixa.
"Francamente, não nos importa se
”perdermos dinheiro" no zensurfrei.com, SE
pudermos recuperar o suficiente em Livros do
Terceiro Reich para cobrir o déficit. Se
pudermos mais ou menos não ter nenhum
ganho nem perdas em geral - mas também
expandir substancialmente e ajudar o
movimento no processo - então estamos
bastante satisfeitos.
"Além disso, no processo, ganhamos amigos
e influenciamos as pessoas.
"AS PESSOAS são o nosso recurso mais
importante. Por favor, pense nisso. Confira-nos.
Espalhe a palavra.
Como o NSDAP/AO segue: JUNTO NÓS
SOMOS FORTE!

45º Aniversário
em nossa luta severa por uma Alemanha
Nacional-Socialista,
também
estão
representados no grupo de apoio do NSDAP/
AO. Para esses camaradas, o NSDAP/AO
publica o jornal The New Order em inglês e o
NS News Bulle-tin em 18 idiomas.
O líder da filial estrangeira do movimento NS
underground da Alemanha é Gerhard Lauck. O
camarada Lauck diz:
"O NSDAP/AO foi fundado em 1972. Durante
as primeiras décadas, inundamos a Alemanha
com vários milhões de adesivos e com
propaganda aberta NS. (O governo "Alemão"
apreciou tanto que me concederam duas férias
pagas pelo estado. A primeira vez por quatro
meses e a segunda por quatro anos).
"Ao longo das décadas eu pessoalmente traduzi
cerca de 200 livros originais do Terceiro Reich,
do alemão para o inglês. Outros colegas de
trabalho traduziram livros adicionais. Hoje
nosso third-reich-books.com já publicou mais
de 400 livros em 13 idiomas. Todo o processo
de produção é feito em casa em nossa sede
central em Nebraska (EUA).

3

Nossos inimigos
"cativeiro egípcio" (até hoje, milhões de
ingleses
acreditam que os britânicos são "as dez tribos
perdidas da Casa de Israel"). Propôs-se
seriamente substituir o domingo pelo sábado
como dia festivo pelo apropriado sabath.
Ingleses viajaram pelo continente para
conversar com rabinos, sim, até mesmo os
puritanos que adotaram a fé judaica.
"Dado todos esses eventos, não é
surpreendente que nos círculos dos puritanos,
que desde o ano de 1649 se tornaram o
elemento dominante na comunidade britânica,
se mostrou um interesse vivo para os judeus
que viviam no continente. Em suma, não existe
diferença essencial entre puritanos e judeus.
Encontramos em ambos a conexão mais íntima
entre negócios e religião e uma visão de vida
determinada pelo racionalismo. Ambos
abraçam ao princípio de que tudo o que é
necessário para um bom negócio também é
justificado moralmente”. (Peter Aldag, "judeus
na Inglaterra" ["Das Judentum in England"],
Nordland Verlag [Nordland Publishing
House].)
O espírito judeu do Antigo Testamento
entrou na alma inglesa.
Assim, pode-se representar a tese de que o
puritanismo é o mesmo que judaísmo. A
estreita relação entre a Inglaterra e os judeus,
totalmente incompreensível para nós, é
explicada por esse rumo espiritual. Mas a
crença dos puritanos de que os britânicos são o
"povo escolhido" também surgiu da fusão com
o mundo das ideias do antigo testamento.
Desde que Oliver Cromwell, provavelmente o
maior inglês, em quem uma combinação rara
de fanatismo religioso e fria crueldade
impiedosa foram combinadas, data o
nascimento de todos os ingleses em quem a
ideologia religiosa do puritanismo recebeu
consequências políticas.
A tese de Cromwell foi: "A Inglaterra é o
povo escolhido de Deus". "A Inglaterra é a
ferramenta de Deus para a libertação e
educação da humanidade". "Os inimigos da
Inglaterra são inimigos de Deus". Ele

Horst Mahler

Notícias de última hora
Em nossa última edição, relatamos que Horst
Mahler havia anunciado que estava buscando asilo na
Hungria. O New York Times informou mais tarde
que a polícia húngara tinha detido Mahler em
Sopron.
Em maio, Udo Voigt, o único representante do
Partido Nacional Democrata da Alemanha (National
Demokratische Partei Deutschlands ou NPD),
apresentou uma proposta de resolução ao Parlamento
Europeu para garantir que a Comissão da UE "daria
ao governo húngaro" Autoridade para conceder o
asilo político a Horst Mahler; E, além disso, que a
cláusula de incitamento na Alemanha deveria ser
abolida. Em uma mensagem da mídia, Voigt
escreveu que o caso de Mahler era "um caso claro de
agressão a justiça e de perseguição a um dissidente".
Depois de alguma confusão nos últimos dias em
torno da alegada inadmissibilidade do pedido de asilo
político a Horst Mahler, temos agora notícias de que
o pedido foi oficialmente registrado no Escritório
Húngaro de Imigração e Asilo político sob o número
43068 / 2017- M.
Mahler foi condenado a 10 anos de prisão por
"incitar o ódio e negar o Holocausto". Ele foi
libertado da prisão em 2015 devido a uma doença
grave e colocado em liberdade condicional. Ele faltou
em fazer uma aparição em março, conforme
obrigatória, em uma prisão em Brandenburg an der
Havel e mais tarde lançou um vídeo no YouTube (já
retirado) declarando que ele não mais se apresentaria
para suas nomeações de liberdade condicional.
Para mais informações por favor veja http://
censored- videos.com/horst-mahler-german-dissident
-speaksout/
e
https://
derfallhorstmahler.wordpress.com (O último apenas
em Alemão).
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governo exclusivo britânico no mundo e sobre
a obtenção de todos os pré-requisitos
necessários para ele, sobretudo, sobre a tutela e
a supressão de uma poderosa Europa.
A Inglaterra tem tido tal fundamento em sua
visão de mundo que tem repetidas vezes, com
os meios mais inteligentes, com as maiores
mentiras, com os conceitos mais hipócritas,
com todo tipo de manobras de diversão, para
marcar a política de poder mais implacável na
imprensa mundial como um atode direito
divino. "Eles dizem Deus e significa algodão"
é a designação comum para a política inglesa.
Que o comportamento da Inglaterra
representa a moral política mais depravada na
história, encontra-se em um plano diferente.
Mas a determinação mais essencial é que a
Inglaterra baseou seu poder em uma visão de
mundo, a saber, o puritano.
As atrocidades da Inglaterra, cometidas
contra os índios do Leste, os irlandeses e seu
próprio povo, estão sob o signo do ato de um
direito divino. Em sua visão de mundo
puritana, os ingleses não sentem a injustiça
gritante. A isso também pertence os terrores de
seus bombardeios. O rosto judeu da Inglaterra
mostra-se claramente na brutalidade dos
atentados com bombas.
Desde a infância, a afirmação políticopuritana da fé é ensinada a todos os ingleses.
Nos institutos de educação política, nos
internatos, nos colégios, esses ensinamentos
políticos foram direcionados aos meninos. Em
uma educação aristocrata, que tem poucos
exemplos na história, o tipo padrão inglês foi
criado, não menos importante, com a ajuda do
puritanismo.
Da convicção puritana dos "filhos de Deus" e
do "desejo clamado por Deus de governar", a
mentalidade do clero anglicano também se
torna compreensível, que o povo inglês é
alinhado no sentido do puritanismo e participa
ativamente e energeticamente na educação do
homem inglês no sentido da visão de mundo
puritana. A escola também está ao serviço
desse trabalho.
O inglês vê a questão social também no
espírito do puritanismo. De acordo com isso, o
detentor da propriedade é aquele "abençoado"

Nossos inimigos
emprestou a ideia de dominação do mundo do
Antigo Testamento e usou a ideia
originalmente judaica do povo escolhido de
Deus para uma amalgamação com o
pensamento nacional da Inglaterra. Cromwell é
o criador da crença de domínio mundial inglês
em nome de Deus. Esse foi o melhor trabalho
de Cromwell, que ele alcançou a fusão da
convicção religiosa com as ideias do soldado
político no sentido de uma missão para o povo
inglês.
A visão de mundo do puritanismo sempre
emitiu uma força elementar. Foi adotado,
sobretudo, pela alta nobreza e pelo clero.
Cromwell especialmente levou o puritanismo
ao exército e assim criou o alinhamento
ideológico do soldado em direção a um
objetivo militar nacional.
Cromwell é o criador do soldado político
[Soldaten Tum]. O exemplo de Cromwell
ilustra a conexão íntima entre a visão de
mundo e o poder militar. A educação teve o
efeito de escalar a autoconsciência puritana
para a autorreflexão moral e o "filho de Deus"
escolhido por si mesmo ["Kindschaft Gottes"].
Visto militarmente, no entanto, criou uma
força moral não subestimada do soldado
individual.
A Inglaterra tornou-se grande através da
proclamação proveniente do puritanismo, da
"reivindicação de dominação mundial desejada
por Deus", através da energia carismática de
Oliver Cromwell, através de seus soldados
políticos. O declínio da Inglaterra começou
desde que a disponibilidade combativa para a
ação das classes sociais dominantes inglesas
morreu, já que os judeus avançaram
politicamente, economicamente e racialmente
cada vez mais, e o mercado de ações e o
dinheiro determinaram os interesses da
liderança política cada vez mais, uma vez que
a liderança política passou das mãos de
soldados para as mãos de plutocratas. No início
do senso de importância da Inglaterra, havia
oradores políticos ou magnatas do mercado de
ações, mas soldados bastante duros com fé
brilhante, vontade fanática e visões
revolucionárias. O puritanismo significa a
reivindicação exclusivamente religiosa do
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automaticamente ataques DDoS ANTES de derrubar seu
site. Usada em todo o mundo, a solução analítica da
RioRey é projetada para atender aos requisitos de
segurança mais rigorosos das grandes empresas, assim
como aos grandes provedores de hosting.

WEB HOSTING SEM CENSURA, ANÔNIMA E SEGURA

A internet foi uma vez o bastião da liberdade de
expressão, mas isso está mudando rapidamente. Além de
serem presos por longas sentenças, os dissidentes
políticos rotineiramente têm seus sites limitados na
Europa, Austrália, Canadá e outras partes do mundo
simplesmente por serem "politicamente incorretos",
reexaminar a história ou expor criminosos em posições
de poder. Esta censura do estilo soviético está até mesmo
invadindo os Estados Unidos sob o pretexto de lutar
contra o "discurso de ódio", e a maioria dos grandes
provedores de web hosting caem rapidamente em
qualquer pressão exercida contra eles.

Nós mantemos o seu Back-Up
Nossos robôs fazem backups diários de todos os dados
armazenados, incluindo um arquivo histórico diário de
todos os bancos de dados. Os arquivos são conservados
diariamente por uma semana, semanalmente por um ano
e mensalmente pelo prazo do seu contrato de hosting. No
caso raro de que você venha exigir dados de algum
tempo no passado, nós provavelmente seremos capazes
de fornecê-los para você.

A solução para a censura está aqui

A Diferença de Zensurfrei

Nós da Zensurfrei, que é o significado em alemão para
"censura livre," acreditamos que não há tal coisa como
"discurso de ódio", apenas a liberdade de expressão que é
odiada pelas autoridades estabelecidas. Zensurfrei.com é
o primeiro provedor de web hosting, totalmente
gerenciado e seguro para aqueles que têm acesso negado
a hosting convencional devido ao conteúdo "ofensivo".
Oferecemos a primeira infraestrutura de hosting sem
censura totalmente segura para seus aplicativos e
websites baseados no Linux (como Wordpress, Drupal e
Joomla). Nós ainda temos uma equipe de designers e
desenvolvedores que podem criar qualquer tipo de site
que você precisar, independentemente da complexidade.

Primeiro, nossa equipe consiste em ativistas de liberdade
de expressão impulsionados mais pelo idealismo do que
pelo desejo de recompensa financeira. Nosso
PRESIDENTE é Gerhard Lauck, um ex-prisioneiro
político que passou quatro anos em uma prisão
estrangeira apenas por publicar um jornal! É por isso que
podemos fazer e oferecer mais a um preço mais baixo do
que outras empresas. Em segundo lugar, nossos colegas
de trabalho incluem profissionais muito capazes com
décadas de experiência em TI e negócios. Na verdade,
combinados, estamos falando sobre bem mais de um
SÉCULO! Terceiro, Zensurfrei.com é a divisão de webhosting de uma empresa de consultoria. Rede global,
troca de terceiros, marketing inovador e planejamento
estratégico de longo prazo, colocam nossa equipe em
uma classe por si só. Simplificando, homem por homem
e dólar por dólar, ninguém supera a nós. Em quarto lugar,
colocamos o nosso dinheiro onde está nosso trabalho!
Nossa oferta introdutória extremamente generosa é
imperdível, um cenário de vitória. Sem custo, sem
obrigação!

Segurança total
Combinamos robôs de monitoramento dinâmico com
funcionários de 24 horas no nosso centro de operações de
rede, para fornecer camadas de segurança sem
precedentes que normalmente não são vistas nos
ambientes de hosting mais convencionais. Fazemos da
segurança de dados uma prioridade, então ameaças por
SJWers e outros serão sem sentido! Nossos servidores
também empregam restrições de endereço de IP e outros
procedimentos automatizados, para negar o acesso em
portas críticas a qualquer pessoa que não esteja
autorizada. Isso reduz o risco de intrusão em mais de
99%. Todas as ações relacionadas a arquivos por aqueles
que têm acesso aos nossos servidores são registradas em
um formato detalhado e pesquisável que é mantido por
12 meses. Nossos robôs monitoram intrincadamente
nossos servidores 24 horas por dia e os funcionários são
imediatamente notificados em qualquer evento
improvável (como a detecção de uma invasão de rede
indesejada).

Oferta especial
Atualmente estamos oferecendo WEB HOSTING
GRATUITA para dissidentes políticos por um período
experimental de três meses! Você pode usar seu próprio
nome de domínio ou usar um subdomínio livre nosso.
Tudo o que precisamos é uma propaganda de banner para
o Zensurfrei.com. Claro, nós devemos primeiramente
aprender um pouco sobre seu Web site! Entre em contato
com info@zensurfrei.com ou visite Zensurfrei - Serviços
de web hosting sem censura, design e marketing e
preencha o formulário. Se você não precisa de um site,
mas conhece alguém que necessita, envie um novo
cliente para nós e nós lhe enviaremos um certificado de
presente de US $ 26 do Third Reich Books, que é
suficiente para dois livros para qualquer país.

Prevenção de Ataques
A prevenção de DDoS é fornecida pela RioRey, líder em
sistemas de defesa DDoS, que detecta e mitiga
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A decadência interior da Inglaterra começou
desde então, com a adoção do liberalismo,
permitiu que os judeus mais e mais acessassem
seu corpo popular e gradualmente, através da
decomposição judaica de sua camada de liderança,
tornou sua regra útil para os judeus.
Não há dúvida de que hoje o povo inglês, mas,
nomeadamente, a classe superior, está totalmente
sob o feitiço do materialismo. Ganância e
egoísmo, sempre os sinais mais claros de
decadência, dominam o povo! Considerando que a
visão de mundo do puritanismo com a fé de ser
escolhida, ainda assim, reuniu todas as energias
nacionais para a construção do império mundial
inglês, o materialismo judeu faz com que a
energia popular se separe. O mundo dos judeus
também destruiu a ordem de vida ainda mais
determinada na Inglaterra.
A Inglaterra é o principal exemplo de como o
judeu como portador do materialismo e dos
indivíduos derrete cada vez mais a energia popular
e, portanto, popular, como uma bactéria em um
organismo.
O desenvolvimento histórico da Inglaterra
mostra muito claramente como o destino de um
povo é determinado pela visão de mundo que faz
o seu próprio e que ele perece, se não
efetivamente neutralizar as forças de ideias
alheias. O puritanismo e o liberalismo
remodelaram tanto a classe superior inglesa que a
moral germânica não pode mais surgir. É também
por isso que um acordo com nossos "primos de
sangue" é impossível. A Inglaterra se tornou
judaica. Declarou guerra contra nós, porque nos
estamos no seu caminho como esforço para
governar como Deus escolheu o povo mestre e em
busca de riqueza, e porque o povo judeu quer
nossa destruição. A Inglaterra colherá nesta guerra
os frutos que ela semeou durante séculos em seu
próprio esquecimento e falta de caráter. Só pode
salvar-se, se livrar-se dos judeus e ganhar uma
conexão com a região central Germânica ou
através da sua união, é redimido do judeu e vem a
si próprio. Mas o império mundial está em
colapso!
O exemplo da Inglaterra deve nos fazer pensar.
Existe apenas uma consequência para nós:
Para tornar cada Alemão um portador consciente
da nossa visão de mundo Nacional-Socialista, que
com sua energia criativa leva o povo ao mais alto
desenvolvimento e com sua estrutura básica
idealista simultaneamente representa o único meio
contra o materialismo!

Nossos inimigos
por Deus, o indigente, o pobre, é rejeitado por
Deus. Então, na Inglaterra, nenhuma legislação
social surgiu. Daí o Nacional-Socialismo assim é
incompreensível para o plutocrata Inglês, sim,
odiado. Além disso, ele vê em nós Alemães, como
o povo "que não tem nada", um povo do qual Deus
não quer saber nada.
A consciência de ser abençoado por Deus também
contribuiu para permitir uma arrogância infinita e
uma intolerância fanática em relação a outras
pessoas. Não se deve entender que o porte religioso
do inglês, muitas vezes caracterizado por) nós,
como hipócrita, como a falsa piedade governanta, e
o seu autoconhecimento escalado em arrogância,
representa uma expressão de convicção forte e é o
resultado de sua educação religiosa puritana.
A Inglaterra é o principal exemplo de como uma
ideia, que decorre de uma classe social de liderança
firmemente alinhada, pode manter um povo em um
objetivo politicamente fixo por séculos.
O domínio espiritual puritano foi reforçado pelos
sistemas filosóficos da Inglaterra, acima de tudo, o
utilitarismo com a moral da felicidade. ("Tudo o
que é útil para você, é bom". Praticidade e ética da
felicidade.)
Característica
para
este
desenvolvimento é que Immanuel Kant se opôs a
esta tese da filosofia inglesa da grande felicidade
possível para todos com seu Imperativo categórico
e, portanto, a máxima da vontade, de um
prussianismo militar disciplinado [Preußentum].
Tudo o que estava em posição de contribuir com
esse tipo de ideia filosófico-religioso encontrou
aceitação desinibida na Inglaterra. A Inglaterra
havia ficado sem instinto, e partiu em um caminho
que, mais cedo ou mais tarde, teve que levar a
catástrofe e conflito com o mundo GermanoAlemão, que em tremenda luta psicológica tomou
um caminho diferente.
As ideias do liberalismo judaico encontraram este
alinhamento espiritual inglês, que já se tornara
muito afligido com ideias judias e materialistas.
As ideias liberais que inundam os judeus e sua
direção individualista-materialista foram um
complemento importante para a visão de mundo
puritana do homem anglo-saxão. O judeu encontrou
aqui um campo de possibilidades inesperadas, que
ele então conseguiu esgotar também no seu senso.
Ele conseguiu permear a alta nobre inglesa, bem
como o clero da "alta Igreja" com sua ideologia e
torná-los completamente subordinados a ele. O
mundo intelectual judeu agora ocupava plenamente
o povo inglês.

Continua na próxima edição
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