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Predhovor

Keď sa človek zadíva na veľké mravenisko, tak mu z toho, zdanlivo chaotického 

hmýrenia sa miliónov drobných bodiek, vyplynie po chvíli dokonalý poriadok. Aj keď 

sa to na prvý pohľad nezdá, tak každý z toho obrovského množstva jedincov má svoju 

presne určenú úlohu, ktorú vykonáva v prospech celku. Či je to budovanie, alebo 

oprava mraveniska, kŕmenie lariev, ochrana kráľovnej, alebo zháňanie potravy - všetky 

tieto činnosti sú potrebné k prežitiu mraveniska ako celku. Jednotlivé mravce spolu 

spolupracujú, každý zaisťujúc svoju časť. Ale táto spolupráca nie je čisto nezištná, 

pretože každý jeden mravček vie, že ako jedinec nemá šancu prežiť (a mať sa dobre). To 

sa mu podarí zaistiť jedine jeho účasťou na činnosti väčšieho a kompaktného celku. 

Jednoducho povedané, ak sa má dobre mravenisko, má sa dobre aj mravček. A aj 

napriek tomu, že jeden mravček je absolútne ničím, mravčie spoločenstvo dokáže na 

svoje rozmery a schopnosti naozajstné divy. Vybudovať, zásobovať a udržať 

mravenisko je skutočne náročná logistická a organizačná úloha.

Nikto nespochybňuje, že mravce sú jeden z najúspešnejších živočíšnych druhov. Ich 

sofistikovaná organizácia práce, ale aj sociálneho života, im umožňuje byť 

efektívnejšími a životaschopnejšími, ako im konkurujúce druhy (nielen mravcov). Je to 

organizácia, ktorá bola stvorená Prírodou a preverená miliónmi rokov. Ak by to tak 

nebolo, tak by sme sa o nich, ako živočíšnom druhu, dozvedeli len z fosílií, alebo iných 

vykopávok.

Za takýto prírodný systém možno považovať aj Národný socializmus. Jeho základnou 

filozofickou premisou je, časom trvania ľudskej civilizácia overený fakt, že ak sa má 

dobre celok, má sa dobre aj jednotlivec. Ak je organizácia mraveniska dokonalá pre 

faunu, tak pre ľudský rod je najefektívnejším systémom organizácie ekonomického a 

politického života práve Národný socializmus. Samozrejme, že nie je absolútne bez 

chyby, ale nič, čo stvoril človek nie je dokonalé. Národný socializmus, tak ako každý 

politický, či ekonomický systém, naráža na limity ľudskej prirodzenosti a ľudskej 

podstaty. Preto mal, má a aj bude mať chyby a určite sa vždy nájde človek, ktorý s ním 

bude nespokojný. Ale pre väčšinu účastníkov ekonomického a politického života 

organizovaného na báze Národného socializmu, je najvýhodnejším.
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História v praxi ukázala životaschopnosť týchto princípov. Nenechajme sa viac 

zaťahovať do nezmyselných debát o Druhej svetovej vojne, alebo židovskej otázke. 

Tieto veci sú súčasťou histórie vývoja Národného socializmu, ale nie takou podstatnou, 

ako sa nás o tom snaží presvedčiť história písaná tými, ktorí Druhú svetovú vojnu 

vyhrali. Národný socializmus nie je zlo. Jeho poslaním a filozofiou nie je ničiť, alebo 

zabíjať, práve naopak. Národný socializmus je pozitivisticky ladený svetonázor, ktorý 

má za cieľ budovať a zveľaďovať krajinu a využívať prírodné zdroje, ktoré má 

konkrétny národ k dispozícii. Jeho ekonomické a politické nástroje umožňujú, aby 

tento proces, na rozdiel od iných politických a ekonomických systémov, prebiehal 

oveľa efektívnejšie a spravodlivejšie.

Tak ako všetko na svete, vyvíja sa aj Národný socializmus. Aj keď to môže niekomu 

znieť tvrdo, najväčšími nepriateľmi Národného socializmu sme my, jeho zástancovia a 

propagátori. Stále sme zajatcami svojho vlastného myslenia a väčšinu svojej energie a 

času venujeme témam, ktoré sú absolútne nepodstatné a vždy v nich budeme ťahať za 

kratší koniec (napríklad téma židovskej otázky).

Mnoho z nás sa ostatných snaží o výhodách Národného socializmu presvedčiť tým, že 

popierajú holokaust. Neustále študujú historické fakty a snažia sa svoj obmedzený 

okruh blízkych presvedčiť o tom, že to nebolo tak. Ale ak by sa im to aj podarilo, tak 

čo? Nič sa nezmení a navyše – nikoho to nezaujíma a to dokonca ani mňa (autora tejto 

publikácie). Ak mám byť úprimný, polemiky o tom, či zomrelo 5, 6, alebo 10 miliónov 

židov sú mi absolútne cudzie a vôbec ma nevzrušujú. Toto všetko je história a našich 

nepriatelia chcú, aby sme v histórii ostali. Aby sme sa v nej vŕtali a mrhali náš 

drahocenný čas a energiu na tieto nezmyselné veci. Potom nám samozrejme neostáva 

čas sa venovať súčasnosti a pozerať do budúcnosti – pričom práve tie sú 

najdôležitejšie. Minulosť – nech už bola akákoľvek – zmeniť nemôžeme, budúcnosť 

nám túto šancu ponúka. Národný socializmus tridsiatych rokov dvadsiateho storočia je 

dávnou minulosťou a nikto ho nikdy nevzkriesi. Moderný Národný socializmus 

znamená obhajobu a ochranu ľudských a ekonomických práv Bielej rasy a 

práve toto by malo byť hlavným poľom našej pôsobnosti.

V prvom rade si musíme sami sebe úprimne priznať, že sme zajatcami nášho vlastného 

myslenia a prijali sme hru našich nepriateľov. Nevenujme sa témam, kde nemôžeme 

vyhrať a nesnažme sa ospravedlniť slabiny a chyby Národného socializmu. Tie sú 

-5-



prirodzenou súčasťou každého človekom vytvoreného diela a čím skôr si to 

uvedomíme, tým lepšie pre nás a naše myšlienky. Odosobnime sa od minulosti a 

poučme sa z chýb, ktoré spravili naši predchodcovia.

Od konca Druhej svetovej vojny už uplynulo viac ako 50 rokov a tak, ako všetko okolo, 

vyvíjala sa aj Národnosocialistická filozofia. Tak, ako každý politický a ekonomický 

systém, aj ona sa musela prispôsobiť novej politickej a ekonomickej realite. Iba 

politickí rojkovia a naivní blázni môžu očakávať, že sa nám podarí nastoliť politický 

systém, ktorý vládol v Nemecku v rokoch 1933 až 1945. Možno je to pre niektorých zlá 

správa, ale tak isto je to zlá správa aj pre našich nepriateľov, ktorí pri každej zmienke o 

nás nezabudnú verejnosť postrašiť poznámkou o koncentračných táboroch, údajnom 

potlačovaní individuality jednotlivca a podobných záležitostiach. 

Rovnako sa musí vyvíjať aj naše myslenie a naša argumentácia. Myšlienky Národného 

socializmu sa musia šíriť a podávať úplne iným spôsobom a nie tak, ako sme to robili 

doteraz. Musíme prestať so starými a obohranými témami a argumentami, ktoré vždy 

skončia tým istým výsledkom – nikoho nepresvedčíte a druhú stranu iba utvrdíte v 

tom, že má pravdu. Musíme to byť my, kto bude nachádzať nové témy a poukazovať na 

skutočne efektívne riešenia, ktoré Národný socializmus ponúka. Musíme prejsť z 

myšlienkovej defenzívy do ofenzívy a musíme to byť my, na koho budú ostatní reagovať 

a nie naopak.

Perom aj mečom

Ako autor tejto publikácie som si dal neskromnú úlohu zmeniť myslenie nás všetkých – 

Národných socialistov. Už dlho vo mne vŕtali myšlienky o tom, ako zefektívniť náš boj 

a ako preniesť súboj o ľudské mysle a srdcia na pole nepriateľa. Doteraz naši protivníci 

hrali na našej polovici ihriska a musíme si úprimne priznať, že majú navrch. To sa 

musí zmeniť! Ako už bolo spomenuté, my musíme udávať témy a v týchto oblastiach 

musíme byť teoreticky a rečnícky natoľko zdatní, aby sme v súboji s našimi oponentmi 

vždy obstáli. Len tak sa môžeme posunúť ďalej.

Niektoré myšlienky, názory a možno celé kapitoly, ktoré si v tejto publikácii prečítate 

Vám možno nebudú cudzie. Je to sčasti preto, lebo obsahuje obsahuje myšlienky a 

názory, ktoré som už niekedy publikoval. Ale nie je vylúčené, že tieto myšlienky už 

predo mnou publikoval niekto iný, alebo ste na ne prišli sami. Tak či onak, úlohou tejto 
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publikácie je túto roztrieštenú poznatkovú bázu utriediť do jedného kompaktného 

celku, ktorý bude slúžiť ako praktická príručka pre každého Národného socialistu v 21. 

storočí. Túto publikáciu si však nestačí len prečítať, ale treba sa začať podľa 

nej aj správať.

Len pouličné násilie na politické víťazstvo už dávno nestačí. Stojíme proti mašinérii 

štátu, ktorý má za sebou políciu a vojsko a v prípade, ak bude ohrozená jeho samotná 

existencia, nebude mať žiaden problém ich proti nám a našim prívržencom použiť a 

fyzicky tak zlomiť akýkoľvek odpor.

Podstatou Národného socializmu nie je verejné hajlovanie, nezmyselné násilie, alebo 

opilecké scény. Národný socializmus je komplexný a sofistikovaný politicko-

ekonomický systém, ktorý svoju vitálnosť dokázal aj v praxi. To, že sa 

nepresadil nie je chyba jeho podstaty, ale skôr chyba tých, ktorí ho 

uvádzali do praxe. Preto aj obavy, čo by sa stalo, keby sa Národný socializmus znova 

presadil, sú absolútne neopodstatnené. Práve naopak. Národnosocialistické 

ekonomické princípy doplnené o aktuálne ekonomické poznatky spolu s upravenými 

princípmi politickej organizácie spoločnosti vytvárajú silný a životaschopný systém. 

Systém, v ktorom hrozí, že známa veta Winstona Churchilla1 sa stane absolútnym 

nezmyslom.

1 Demokracia je ten najhorší spôsob vládnutia, ale ľudstvo zatiaľ ešte lepší spôsob nevymyslelo.
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Kapitola prvá

Propaganda

Každý raz dvoril dievčaťu svojich snov. A každý vie, že ak 

chce dosiahnuť svoj cieľ, tak nemôže ísť „s bubnom na 

zajace“. Je potrebné ísť na to jemne, byť plný náznakov, 

vzájomného oťukávania sa a jemných dvojzmyslov. 

Každá strana vie, o čo tej druhej ide a že je to všetko len 

divadlo, ale ak chcete dosiahnuť svoj cieľ, musíte cez toto 

všetko prejsť. Dvorenie má svoje pravidlá, ktoré každý 

rešpektuje a ak to odmietne, tak sa nevyhnutne stretne s 

neúspechom.

Dvorením je aj to, keď chceme dostať ľudí na našu stranu. Predstavte si situáciu, že 

prídete do krčmy, postavíte sa na stôl a vyhlásite, že Národný socializmus je ten 

najlepší systém na svete a raz príde čas, keď sa politicky znova presadí. Síce zažijete 

svojich desať minút slávy, ale nikoho nepresvedčíte, práve naopak. Všetkých proti sebe 

popudíte a aj Tí, ktorí by s Vami teoreticky súhlasili sa budú báť postaviť sa na Vašu 

stranu, alebo čo i len obhajovať názor, ktorý sa zhoduje s tým Vašim.

Aj v tomto prípade sme zviazaní svojim vlastným myslením a naučenými vzorcami 

chovania sa, ktoré sme prebrali od našich starších kamarátov. Namiesto toho, aby sme 

obhajovali myšlienky Národného socializmu, obhajujeme Národný socializmus 

samotný. Isto, bolo by skvelé, keby všetci Bieli uznávali jeho odkaz a vedome sa 

stotožňovali s jeho princípmi a svetonázorom. Ale realita je iná a musíme si uvedomiť, 

že nie sme jediní, ktorí bojujú o to, aby si ľudia mysleli, že práve ich názor je ten 

správny.

Našou najväčšou chybou (a takýchto neustále rovnakých diskusií, prebehlo a prebehne 

obrovské množstvo, menia sa len osoby a obsadenie) je, že sa snažíme presvedčiť ľudí, 

že to čo sa stalo v minulosti bolo dobré. Tým, že sa snažíme obhajovať Národný 

socializmus resp. Národnosocialistické Nemecko roku 1939 a Adolfa Hitlera ale nič 

nedosiahneme. Ak napádame to, čo sa ľudia učili v škole, v podstate napádame ich ego 

a pohodlie. Nikto nemá rád, ak mu niekto povie – hoci nepriamo – že je hlupák a že ho 

-8-



v škole po celý čas klamali. A ešte menej obľúbená je nutnosť zmeniť svoj názor a 

priznať si, že to, v čo človek po celý čas veril, bola hlúposť. Ľudia sú veľmi pohodlní a 

neradi menia svoje názory a len ťažko si nechajú zobrať svoje, hoc aj drobné a 

bezvýznamné, životné istoty. 

Z tejto situácie existuje východisko, len musíme zmeniť spôsob nášho myslenia a 

metodiku našej práce. Treba sa vzdať nebezpečnej myšlienky, že na to, aby sme uspeli, 

musia byť všetci verní Národní socialisti, musia uznávať Adolfa Hitlera a byť 

skalopevne presvedčení, že holokaust bol iba divadlo. To všetko sú už dávno mŕtve 

témy a ak aj niekoho presvedčíte, nič ste nezmenili a len ste zbytočne premrhali svoju 

drahocennú energiu a čas.

Musíme prestať propagovať Národný socializmus ako ideológiu. Namiesto toho 

musíme voliť menej priamu cestu a propagovať jeho myšlienky a svetonázor. To 

znamená, že namiesto toho, aby sme sa niekomu snažili vtĺcť do hlavy, že 

Národnosocialistické Nemecko roku 1939 bolo tým najlepším miestom pre život, 

musíte poukazovať na to, čo sa deje v súčasnosti a to bez akejkoľvek spojitosti s týmto 

slovom. Slovo Národný socializmus a veci s ním spojené sú už dávno zdiskreditované a 

táto kampaň trvá už viac ako 50 rokov. Myslíte si, že sa môžete otvorene postaviť proti 

takémuto obrovskému vymývaniu mozgov a uspieť?

Koho presviedčať?

Každý politický svetonázor má okolo seba tri skupiny ľudí, z ktorých každá z nich k 

nemu zastáva iný postoj. 

Prvou skupinou sú takzvaní cheerful adopters (nadšení prijímatelia). Táto skupina 

v podstate až nekriticky prijíma všetko, čo tento svetonázor ponúka. Neuznávajú resp. 

ignorujú jeho negatíva a za každých okolností ho budú brániť. V debate skôr pracujú s 

emóciami, ako s argumentami a každá snaha presvedčiť ich o opaku je ako ísť hlavou 

proti múru.

Do tejto skupiny možno zaradiť aj tých, ktorí sú racionálne presvedčení o jeho 

správnosti, uznávajú jeho negatíva, ale vedia, že sú oveľa menšie, ako pozitíva, ktoré 

tento svetonázor prináša. V diskusii používajú racionálne argumenty a debatujú vecne. 
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V istej miere dokážu prijať argumenty protivníka a aj keď sú silnejšie ako tie ich, 

dokážu ich vo svojom vnútri spracovať tak, že to ich svetonázorom neotrasie.

Druhou skupinou, ktorá je presne na opačnej strane spektra sú tzv. deadly devils 

(smrteľní diabli). Bez ohľadu na to, čo koľko dobra tento svetonázor vykonal, budú ho 

považovať sa smrteľnú skazu sveta. Aj v ich argumentácii prevládajú emócie nad 

rozumom a každý pokus o diskusiu sa skončí nikam nevedúcou hádkou. Táto skupina 

sa prelína so skupinou cheerful adopters, keďže definícia „antifašistický cheerful 

adopter“ sa vo svojej podstate rovná definícii „Národnosocialistický deadly devil“. Bez 

ohľadu na to, aké sú Vaše argumenty silné a nepriestrelné – dokážu ich šmahom ruky 

zahodiť bez toho, aby to čo i len trošku otriasli ich názorom na svet.

Ako ste už správne postrehli, cieliť na tieto dve skupiny je absolútne zbytočné. 

Nemáme toľko energie a času, aby sme presviedčali presvedčených a hnevali 

nahnevaných. Každý riadok textu, každý argument, ktorý si hociktorý člen z týchto 

dvoch skupín prečíta, alebo vypočuje, ho len utvrdí v jeho názore – a pre nás je to len 

strata času. Preto nemá veľký zmysel vydávať tlačoviny, alebo tvoriť webové stránky 

len pre Národných socialistov. Isto, aj v našich radoch je potrebné udržiavať morálku, 

ale na to slúžia iné nástroje, ako napríklad koncerty, alebo stretávanie sa s rovnako 

zmýšľajúcimi kamarátmi. Na koncerte, alebo s kamarátmi pri pive si môžete povedať 

už toľkokrát povedané a znova sa utvrdiť v tom, že nie ste sami. Ale potom je potrebné 

vyraziť do sveta a dostať naše myšlienky medzi bežných ľudí. Pretože inak sú odsúdené 

na neúspech, zánik a zabudnutie. A ak už chcete vydávať tlačovinu, alebo prevádzkovať 

webovú stránku, jej obsah je možno spraviť tak, aby bol príťažlivý nielen pre našich 

ľudí, ale aj pre bežného človeka, ktorý na ne náhodou zablúdi. Že je to možné, 

dokazujú aj niektoré slovenské NS/WP stránky.

Tretia skupina je pre nás (ale nielen pre nás) tou najdôležitejšou. Sú to takzvaní 

neutrals, teda neutrálni, ktorí na danú vec nemajú žiaden názor, alebo ich názor nie 

je dostatočne vyhranený a práve s touto skupinou musíme pracovať. V tejto skupine sa 

nájdu aj takí (a je ich dosť), ktorí sú príliš leniví na to, aby si na danú vec vôbec nejaký 

názor vytvorili, ale táto skupina dostatočne početná na to, aby sa stala našim hlavným 

cieľom. Pri komunikácii s nimi nemusíte otvorene vystupovať ako Národný socialista – 

je lepšie ak naše myšlienky podávate ako „normálny človek“. Ak budú mať dojem, že 

názory, ktoré im predkladáte sú názory bežné a zastávajú ich aj bežní ľudia, nevytvoria 
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si proti nim a Vám automatický obranný blok a možno budú počúvať a hlavne vnímať 

to, čo im hovoríte.

Aj keď nájdete vhodného človeka, ešte stále nemáte vyhraté. Nejde teraz o to, či sú 

Vaše argumentačné schopnosti dobré, alebo zlé. Ak presvedčíte nejakého 

bezvýznamného opilca, ktorý síce bude bezvýhradne veriť tomu, čo ste mu povedali, ale 

preto nespraví absolútne nič, tak Vaša námaha bola zbytočná. Preto si treba vyberať 

ľudí, ktorí sú vo svojom okolí výraznejšie osobnosti a ľudia na nich a na ich názor dajú 

– tzv. trendsetteri (nastavovači trendov).

V USA, ale aj v západnej Európe sa táto skupina využíva hlavne vtedy, ak firmy 

potrebujú dostať na trh novú značku oblečenia. Títo trendsetteri dostanú oblečenie 

danej značky zadarmo s podmienkou, že ho budú nosiť v škole, resp. v skupine, kde 

majú hlavné slovo. Existuje predpoklad, že ak bežný konzument na takomto jedincovi 

toto tričko uvidí, tak to bude chcieť a kúpi si ho. Je to vlastne taká forma virálneho 

marketingu, kde značke robia reklamu sami jej užívatelia. Aj preto sa v reklamách na 

rozličné produkty často objavujú známe tváre. Zákazníci sa stotožnia so známou tvárou 

a propagovaný produkt si kúpia.

Ak sa Vám takéhoto, našim myšlienkam prístupného, trendsettera, podarí nájsť, tak 

neváhajte a snažte sa ho dostať na našu stranu. Ak táto výrazná osobnosť bude 

zastávať, alebo aspoň podporovať naše myšlienky a postoje, tak sa pravdepodobne 

zmenia aj postoje členov skupiny, na ktorú má vplyv. Netreba čakať, že Vás budú od 

radosti bozkávať, ale minimálne sa ich odmietavý postoj môže posunúť smerom k 

neutrálnemu a Vašim argumentom budú načúvať oveľa pozornejšie a s väčším 

pochopením. A ak budete naozaj dobrí, v šírení našich myšlienok sa k Vám môže 

pripojiť aj presvedčený trendsetter.

Niekedy je naozaj ťažké zistiť, ku ktorej skupine ten-ktorý jedinec patrí, ale to už záleží 

na Vašich schopnostiach a inteligencii. Na začiatok môžete pokojne začať medzi tými, 

ktorých poznáte – či už lepšie, alebo horšie. Ak nemáte istotu, tak sa s nimi skúste na 

túto tému pobaviť a potom veľmi ľahko zistíte, do ktorej skupiny dotyčný patrí. Dávajte 

si pozor na to, aby ste nestrácali čas s tými, ktorých nemáte šancu presvedčiť, alebo s 

tými, ktorí už dávno presvedčení sú. Napriek tomu Vám odporúčam príležitostné 

diskusie s inteligentnými príslušníkmi skupiny deadly devils a to preto, aby ste si 
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cibrili svoje argumenty a rétoriku. To sú chopnosti, ktoré sa Vám pri presviedčaní 

neutrálnych viac ako hodia.

Niektorí si môžu pomyslieť, že tento spôsob šírenia myšlienok znamená ich 

degradáciu. Musíme si si však uvedomiť, že je 21. storočie a tomu prispôsobiť aj naše 

komunikačné a argumentačné techniky. Nemôžeme používať spôsoby, ktoré boli 

účinné v tridsiatych rokoch 20. storočia. Musíme sa prispôsobiť moderným trendom a 

hlavne mysleniu súčasného človeka. Aj keď je to možno mnohým proti srsti, 

propagáciu Národného socializmu - ale len a len v zmysle komunikačných prostriedkov 

- musíme brať ako klasickú reklamnú kampaň. Ľudia sú denne bombardovaní rôznymi 

odkazmi a reklamnými posolstvami, ktoré síce s politikou nemajú nič spoločné, ale ich 

oberajú o pozornosť a energiu. Našimi konkurentmi sú nielen politické strany, alebo 

médiá, ale všetky reklamy, ktoré na seba upútavajú pozornosť masového diváka a 

oberajú o pozornosť, ktorú by mohol venovať nám.

Doba sa zmenila a zmeniť sa musíme aj my a konečne rozbiť klietku nášho vlastného 

myslenia. Musíme sa rozhodnúť, či chceme používať možno vznešené, ale neúčinné 

metódy minulosti, alebo sa pokúsime dobehnúť vlak a našim posolstvom zasiahneme 

široké vrstvy obyvateľstva. Lebo čo z toho, ak podľa meradiel roku 1939 budeme na 

100% morálne čistí, ale ostaneme sami a bez podpory verejnosti. To určite neznamená, 

že by sme sa mali vzdať radikálnosti našich názorov, alebo našej revolučnosti. To určite 

nie! Ide len o to, aby sme našimi myšlienkami zapálili čo najviac srdcí a myslí a na to 

potrebujeme zmeniť naše postupy a komunikáciu s verejnosťou.

Ako na to

Znova si dovolím použiť príklad s dvorením žene. Je málo prípadov, že sa dvaja uvidia, 

hneď sa hodia jeden druhému okolo krku a zostanú spolu celý život. Dvorenie je 

pomalé a nenásilné presviedčanie toho druhého, že ste to práve Vy, ktorý je pre druhú 

stranu ten pravý. A tak ako neexistuje univerzálny návod na dvorenie, tak neexistuje 

ani univerzálny postup ako človeka dostať na svoju stranu. Napriek tomu uvediem 

zopár konkrétnych príkladov a princípov, ktorými by sme sa pri presviedčaní mali 

riadiť.
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Rozlúčte s tým, že uspejete ihneď v prvej debate, pretože vzdelanie a desaťročia 

komunistickej a neskôr „demokratickej“ propagandy spravili svoje. Ľudia možno majú 

názory, ktoré sa zhodujú s tými našimi, možno to v ich dušiach tlie, ale boja sa to dať 

najavo. Ľudia sa veľmi neradi púšťajú do riskantných vecí, ktoré by mohli ohroziť ich 

pohodlie a živobytie. To ale nutne nemusí znamenať, že ak ich niekto strhne na svoju 

stranu – nepôjdu za ním a nechajú ho samého. Ale ich motivácia ísť musí byť silná a 

našou najväčšou úlohou a šancou na úspech je im túto motiváciu poskytnúť.

Zabudnite na tak obľúbené debaty o histórii a o tom, čo bolo. Ak sa s niekým do takejto 

debaty pustíte, môžete ju pokojne považovať za premárnený čas. Čo z toho, že ste 

niekoho presvedčili o tom, že plynové komory sú nezmyslom? A aj napriek tomu, že 

ovládate historické fakty, ktoré navyše nie vždy musia súhlasiť s tým, čo je napísané v 

učebniciach dejepisu, nemáte vôbec vyhrané.

Ako a o čom hovoriť

Váš oponent bude donekonečna opakovať svoje naučené frázy a ak aj uvediete fakt, 

ktorý jeho argumenty vyvráti a on sa dostane do úzkych, odbaví Vás tým, že poukáže 

na nedôveryhodnosť Vašich zdrojov, alebo nad Vašou argumentáciou rovno mávne 

rukou. Je to fakt, s ktorým sa musíme zmieriť a preto sa do takýchto vopred prehratých 

bitiek nepúšťajme. A ak sa Vám niekoho podarí presvedčiť, ide spravidla o človeka, 

ktorý presvedčený chce byť (alebo už bol) a s takýmto človekom je potrebné pracovať 

úplne inak a nie ho iba utvrdzovať v tom, čo už dávno vie, alebo tuší.

Ľudia nemajú radi, keď ich niekto poučuje a robí z nich hlupákov. Preto ich treba 

presviedčať pomaly a nenásilne. Najväčším umením diplomacie je dosiahnuť to, aby na 

to, že Vaše názory sú správne, prišiel človek sám – alebo si to aspoň myslel. 

Ako a o čom hovoriť

Tém na nenásilný rozhovor je viac ako dosť. Témy, ktoré si zvolíte by mali byť 

dotyčným človekom „uchopiteľné“, čo znamená, že by im mal rozumieť. S človekom, 

ktorý má skončenú len základnú školu (ale má volebné právo), nemá zmysel hovoriť o 

pozadí fungovania finančného sveta. Taktiež nemá zmysel s ním hovoriť o 

medzikmeňových vojnách v Strednej Afrike a nebezpečenstve, že ich imigranti zavlečú 

až k nám. Témy a problémy o ktorých budete hovoriť sa musia dotyčného človeka 

priamo dotýkať a ak nie, tak mu musia byť veľmi blízke.
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Mnohých z Vás teraz napadne, že sa náš argumentačný priestor zrazu zúžil len na tému 

Cigáni a iné neprispôsobivé sociálne skupiny. Nie je to celkom tak. Hoci je to dobrá 

téma, Váš manévrovací priestor je oveľa širší. Tu sa znova prejavuje obmedzenosť 

nášho myslenia, keď z pozícií Národného socializmu nie sme schopní rozprávať o 

ničom inom, ako o Cigánoch a inej spodine. Namiesto toho si (po pravdepodobne 

povinnej jazde na tému Cigáni) zvoľte iné témy, ako nezamestnanosť, problémy v 

rodinách, nezvládnuteľná mládež, drogy, problémy so životným prostredím, politika, 

trest smrti, vysoké dane a podobne. Pozor však, aby ste neskĺzli do populizmu a rečí, že 

Národný socializmus všetko vyrieši – nie, ani on nie.

Tým, že sa snažíme Národný socializmus prezentovať ako absolútne dokonalý systém, 

si sami sťažujeme naše vlastné argumentačné pozície. Potom nastáva situácia, že 

namiesto toho, aby sme verejnosti prezentovali to podstatné - jeho ekonomickú a 

politickú identitu, strácame čas tým, aby sme ho očistili od malých smietok. 

Nezaoberajme sa detailami – pre ľudí sú to nepodstatné veci a ani si ich nezapamätajú. 

Ľuďom treba v prvom rade vysvetliť princípy a súvislosti ekonomického a politického 

fungovania Národného socializmu a ukázať im, že Národný socializmus nie je zlý. 

Detaily a drobnosti v tejto fáze nikoho nezaujímajú.

Ľudia sú presýtení informáciami. To okrem iného znamená, že ak aj niekto má pravdu, 

tak jeho hlas zanikne v hluku ostatných. Ľudia už nemajú hlad po informáciách - práve 

naopak, snažia sa im brániť, pretože je ich oveľa viac, ako dokážu spracovať. Preto si 

radšej pozrú televízne noviny, kde správy nemusia aktívne vyhľadávať a ktoré sú im 

naservírované priamo pod nos. To, že niekto iný rozhoduje o tom, o čom a akým 

spôsobom budú informovaní im veľmi nevadí. Situácia už zašla tak ďaleko, že ak 

človek uvidí situáciu na ulici, o ktorej potom médiá informujú v úplne inom svetle a 

súvislostiach – uverí radšej televízii.

Vyhýbajte sa témam ako sú Židia, alebo celosvetové židovské sprisahanie. Tieto témy 

sú pre väčšinu ľudí príliš abstraktné a priamo sa ich nedotýkajú. Myslite na to, že 

človeka nahnevá oveľa menej, ak niekto spreneverí niekoľko miliárd zo štátneho 

rozpočtu než to, že mu nejaký Cigán ukradne peňaženku s piatimi eurami. To, čo sa 

človeka priamo nedotýka jednoducho ignoruje, alebo tomu prinajlepšom neprikladá 

veľkú dôležitosť. Veď nie nadarmo sa vraví, že „z cudzieho krv netečie“.
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Strach je najlepší kuchár

Pri diskusii nemajte s ľuďmi žiadne zľutovanie a snažte sa im vziať ilúzie a dôveru v 

súčasný Systém. Stabilita Systému spočíva hlavne v tom, že mu ľudia dôverujú v tom, 

že sa o nich dokáže postarať. Je preto vhodné poukazovať na prípady cigánskej 

kriminality, s ktorou si Systém nevie, alebo nechce dať rady. Tiež je vhodné poukázať 

na problémy západných krajín s imigrantmi a prízvukovať skutočnosť, že tieto 

problémy hrozia aj nám. Napadnite ich istoty, ale aj fyzickú bezpečnosť. Nenechajte ich 

myslieť si, že ich sa tieto problémy netýkajú. Surovo im povedzte, že cigánsky, alebo 

imigrantský zločin si nevyberá a že práve bežní ľudia, ktorí sú bez ozbrojených 

ochraniek a zložitých bezpečnostných zariadení, sú tými najohrozenejšími. Nakoniec 

im môžete povedať aj to, že presne toto si mysleli aj posledné obete cigánskeho zločinu 

– že ich sa tento problém netýka. To je ale fatálny omyl. V tejto vojne sa jednoducho 

nedá byť mimo, rasový problém sa týka nás všetkých. 

Niektorí sa o rasovú otázku vôbec nezaujímajú, ale to neznamená, že sa 

rasové problémy časom nezačnú zaujímať o nich. To by nakoniec vedeli 

potvrdiť aj obete cigánskeho násilia, ktorým boli tieto veci dovtedy ukradnuté.

Na to, aby človek zmenil svoje myslenie potrebuje niekedy zažiť poriadny šok. Nebojte 

sa svojim poslucháčom nahnať z budúceho vývoja strach, ale samozrejme nie tak, aby 

Vás už v živote nechceli počuť. Ľudia majú tendenciu zvaľovať zodpovednosť na tých, 

ktorí na problémy upozorňujú a nie na tých, ktorí ich spôsobili. Preto, keď im o týchto 

veciach budete hovoriť úplne prvýkrát, nedávajte si pred ústa servítky a popíšte im 

prípady znásilňovania, alebo rabovania, ku ktorým vo „vyspelých multikultúrnych 

spoločnostiach“ bežne dochádza. Tieto fakty im podávajte nestranne a hlavne tak, aby 

si ich mohli počúvajúci overiť, alebo zneli dostatočne hodnoverne. Ak máte nejaké 

hodnoverné internetové, či iné zdroje, pokojne ich na ne odkážte1. 

Strach je veľmi silná emócia a možno sa Vám niektorých Vašich poslucháčov podarí 

donútiť, aby sa nad tým, čo hovoríte aj zamysleli. Človek má vnútornú tendenciu 

iracionálne potláčať racionálne argumenty a fakty a tak im z času na čas nezabudnite 

1 Napr. podľa stránky www.justice.sk je 30% až 40% zločinov spáchaných cigánmi. Podobne, podľa stránky 

www.fbi.com, je v USA ročne znásilnených černochmi asi 38 000 bielych žien. Pomer opačných znásilnení sa 
ráta na jednotky až desiatky.
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tento strach pripomenúť. Nerobte to však prehnane často, aby ste si nevybudovali 

imidž zvestovateľa zlých správ, ktorému sa každý radšej vyhne, aby ho nemusel 

počúvať. Musíte byť na nich tvrdí, ale zároveň im treba ponúknuť východisko. 

Inšpiráciu možno nájsť u rozličných environmentálnych skupín. Tie už desaťročia 

strašia koncom sveta a ekologickou katastrofou, ktorá nie a nie prísť. Svoje čierne 

posolstvá dávkujú s rozumom a tak aj napriek tomu, že neustále opakujú stále tie isté 

argumenty (z ktorých mnohé ani nie sú pravdou), vystrašená verejnosť im verí, mení 

svoj životný štýl, či dokonca volí politické strany s výlučne environmentálnym 

programom. Uvedomujem si, že nemáme takú mediálnu podporu a financie, ale prečo 

by sa takéto niečo, aj keď v menšej miere, nemohlo podariť aj nám?

Našou úlohou je pre naše myšlienky získať čo najviac ľudí. Musíme odhodiť ružové 

okuliare a prestať dúfať, že sa nám ich podarí nadchnúť našim idealizmom – drvivej 

väčšine obyvateľstva sú akékoľvek ideály na míle vzdialené. Ak majú zabezpečenú 

svoju istotu pohodlného prežitia, plnej chladničky a nejakej formy rozptýlenia, tam im 

je jedno v akom politickom zriadení žijú. A to je presne ten dôvod, prečo treba vidinu 

tejto istoty neľútostne napadnúť. Treba im tvrdo dať na vedomie, že vývoj smeruje k 

tomu, že tieto istoty stratia a prídu o všetko.

Toto je len prvá polovica cesty k cieľu. To, že sa ľudia začnú báť o svoje istoty ešte 

neznamená, že sa stanú presvedčenými Národnými socialistami. Ale takto 

psychologicky spracovaná masa sa v podstate poddá hocikomu, kto ukáže autoritu a 

pevnú ruku2. Preto im treba ukázať, že je to práve Národný socializmus, ktorý najlepšie 

dokáže tieto istoty uchovať. Ľudí treba získať pomocou ich záujmov a potrieb a to aj 

napriek tomu, že ich pohnútky môžu byť zo začiatku čisto materialistické, alebo s Vami 

súhlasia len preto, lebo sú leniví Vám oponovať, alebo si vytvoriť vlastný názor. Bez 

ohľadu na to je dôležité, aby ste ich nasmerovali tým správnym smerom. Postupne s 

nimi budete pracovať ďalej.

2 Súčasným stavom spoločnosti sú znechutení aj mnohí bežní ľudia. Niektorí z nich, ktorí publikujú svoje 
názory na internete vyjadrili presvedčenie, že bude dobré, ak sa Európa stane moslimskou. Moslimská 

väčšina by pravdepodobne zaviedla moslimské právo šaríja, ktoré by podľa ich názoru skoncovalo s mnohými 
neduhmi v našej spoločnosti.
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Takýmto spôsobom môžete získať nielen pasívnych „voličov“, ale aj ľudí, ktorí sa 

aktívne zapoja do nášho boja. Tých samozrejme treba nadchnúť aj idealizmom, pretože 

tí musia byť o správnosti Národnosocialistickej ideológie skalopevne a nezištne 

presvedčení.

Každá zmena (aj tá, o ktorú sa snažíme my) pre obyčajných ľudí predstavuje 

nebezpečenstvo straty istôt a zabehaného poriadku a to všetko bez ohľadu na to, či je 

ten existujúci pre nich dobrý, alebo zlý. Človek je veľmi divný tvor a to, že si zvykne aj 

na šibenicu, nie je len prázdne príslovie. Problémom súčasného vývoja je skutočnosť, 

že negatívne javy, ktoré prináša sa objavujú veľmi pomaly a to až tak, že si ich bežný 

človek ani nevšimne. Mudrci sa poučili zo známeho prípadu žaby vo variacej sa vode. V 

prípade, ak najskôr dáte zovrieť vodu a potom do nej hodíte žabu, tá z vody vyskočí. Ak 

ju však vložíte do studenej vody, ktorú budete postupne zahrievať, žaba si neuvedomí, 

že voda je čoraz horúcejšia a pomaličky sa zaživa uvarí. 

To je presne prípad súčasnej doby. Systém postupne uťahuje opraty a vedie nás k 

okraju priepasti. Pomaličky a bez toho aby sme si to všimli, Mudrci v pozadí tkajú svoje 

jemné, ale nesmierne pevné pavučiny, ktorými nás pomaličky spútavajú. My máme tú 

nevýhodu, že hlásame revolúciu a zmenu pomerov, hoci bežného človeka sa zmeny 

veľmi nedotknú a ak áno, tak sa pre neho veci zmenia k lepšiemu. Ale človek má k 

zmenám vrodený odpor a od prírody je lenivý a pohodlný. To Mudrci veľmi dobre 

vedia a toto všetko, spolu s ľudskou ľahostajnosťou a nevšímavosťou, pre nás 

predstavuje ozajstnú, ale nie neprekonateľnú, prekážku.

Ani Národný socializmus a ani penicilín nie sú dokonalé

V diskusiách sa nebojte pokojne priznať, že Národný socializmus nie je dokonalý. Je to 

jednoducho tak. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že si pílime vlastný konár, opak 

je pravdou.

Skôr či neskôr nastane situácia, že sa ocitnete vo väčšej skupine ľudí a téma rozhovoru 

sa môže zvrtnúť aj na témy súvisiace s Národným socializmom. V tejto situácii máte 

veľkú šancu naraz zapôsobiť na väčší počet ľudí, ale, ako to už obyčajne býva, v každej 

skupine je človek, ktorý na Vás vytiahne už toľkokrát vyslovené argumenty – 

holokaust, prenasledovanie, Druhá svetová vojna a podobne. Keďže táto pôda je pre 
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nás vratká, je na tieto argumenty potrebné reagovať úplne inak, ako sme to robili 

doteraz. 

Tieto témy sú pre našich prívržencov niečo, ako červené súkno pre býka a po ich 

spomenutí sa ihneď pustia do fundovanej „tirády“, ktorá je absolútnym plytvaním síl a 

času. Namiesto toho treba uznať, že Národný socializmus spravil svoje chyby, ale je to 

práve história z ktorej sa my poučíme a tieto chyby už nezopakujeme. Treba povedať, 

že prenasledovanie Židov nevyplývalo z povahy Národného socializmu ako takého, ale 

bol to dôsledok spôsobu jeho aplikácie3. Aj krížové výpravy boli zdrojom veľkých 

krutostí, mnohých obetí a utrpenia – vo všeobecnosti však nikto nepovažuje 

kresťanstvo za agresívne, alebo zlé. A preto, aj napriek chybám tých, ktorí Národný 

socializmus uviedli do praxe, by Národný socializmus nemal byť zavrhnutý ako taký.

Po tom, ako „pokorne“ uznáte chyby a nedokonalosť Národného socializmu, je Vašou 

povinnosťou zaútočiť späť. Mali by ste reagovať v tom zmysle, že je zbytočné sa baviť o 

veciach, ktoré boli a ktoré obe strany uznávate. Namiesto toho zaveďte hovor na 

pozitívne rysy Národného socializmu, na jeho ekonomickú výkonnosť, sociálnu 

spravodlivosť, ktorú priniesol a podobne. 

Musíte si uvedomiť, že oponenti (resp. tí, ktorých chcete presvedčiť) majú, alebo môžu 

mať v hlave už dopredu nalinkovaný scenár, ako bude diskusia prebiehať. Zo začiatku 

Vás nechajú sa vyhovoriť, potom vytiahnu otrepané argumenty o Židoch, holokauste a 

celá diskusia sa zvrhne v prázdne mlátenie slamy a nekonečné opakovanie tých istých 

fráz. Každý vie, že ak použije tento scenár, tak Vás spoľahlivo usadí a preto v takýchto 

prípadoch musíte použiť novú a účinnejšiu stratégiu. Ak zareagujete inak ako 

očakávajú, tak ľudí okolo Vás vyvediete z miery a budú Vás viac počúvať. A potom je už 

len na Vás, ako ich dokážete zaujať a nalomiť ich zvedavosť smerom k nám.

Ďalší osvedčený spôsob, ako Vás usadiť je označiť Vás za rasistu, prípadne spomenie 

Židov a holokaust. Ak tak niekto spraví, znamená to, že už nemá žiadne argumenty a 

zaťahuje za osvedčenú záchrannú brzdu. Chybou je, že sa po takomto obvinení väčšina 

z nás stiahne. Tento prístup je škodlivý, pretože ostatným ukážete, že si neviete stáť za 

3 Národný socializmus má snahu o odstránenie všetkých parazitujúcich prvkov z tela spoločnosti. Nie je jeho 
chybou, že je to aj Židovské etnikum, ktoré týmto parazitom je.
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svojim a každou hrozbou sa dáte ľahko zastrašiť. A ako chcete presviedčať iných, ak to 

vyzerá, že máte problémy sami so sebou? 

Druhý, nemenej nebezpečný, signál, ktorý takýmto správaním vyšlete je to, že v 

podstate uznávate, že Vaše argumenty a životná filozofia sú zlé. A dokazujete to tým, že 

sa po obvinení z rasizmu, či fašizmu, jednoducho stiahnete do svojej ulity. Ak Vás 

niekto obviní z rasizmu a ostatní čakajú na to, čo poviete a nepostavia sa hneď proti 

Vám znamená, že chcú počuť, čo poviete Vy a či im dokážete ponúknuť nejaké 

prijateľné protiargumenty.

Aj na túto „záchrannú brzdu“ existuje jednoduchá a účinná protizbraň. Záleží to od 

Vášho sebavedomia a zloženia skupiny, ktorú sa snažíte dostať na našu stranu. Preto 

(podľa situácie) môžete zareagovať v tom zmysle, že ste rasista, alebo „aby sme 

neodbočovali od témy, tak pre túto chvíľku pripusťme, že som rasista“ a druhým 

dychom sa spýtajte, čo tento fakt mení na skutočnosti, ktorú ste práve popísali. Ak 

bežný človek povie, že slnko svieti len cez deň, tak mu všetci uveria, ale ak to isté 

vyhlási rasista, tak je to lož?

Ak sa Vám podarilo odvrátiť túto hrozbu (možno ju budete musieť počas rozhovoru 

odvracať viackrát, buďte trpezliví), snažte sa hovoriť o tom, čo každý vidí a čo možno 

relatívne jednoducho dokázať. Ak ste si už takto získali pozornosť a sčasti aj dôveru 

skupiny (znova opakujem) nehovorte hneď o nejakom abstraktnom celosvetovom 

Židovskom finančnom spiknutí. Radšej sa venujte problémom Cigánov, imigrantov, 

sociálnym otázkam, jednoducho veciam, ktoré sa ľudí bytostne dotýkajú. A z času na 

čas nezabudnite nenásilnou formou pripomenúť, že Vy, resp. ideológia a životný 

postoj, ktorý zastávate, má na tieto neduhy recept, ktorý sa už úspešne vyskúšal aj v 

praxi. Samozrejme, v minulosti sa spravili chyby, ale my o nich vieme a už ich 

nezopakujeme. 

Majte stále na pamäti, že všetko treba s mierou a ani žena sa Vám, až na výnimky, 

nepoddá hneď na prvýkrát. Preto sa vyvarujte príliš častého a dlhého spomínania toho, 

aký je Národný socializmus úžasný. Ak napríklad sedíte so skupinou kamarátov pri 

pive – našim témam sa venujte podľa odozvy, ale nepreháňajte to. 
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Následne zaveďte reč na úplne inú tému a k Národnému socializmu sa nevracajte a ani 

ho už po zvyšok večera nespomínajte – na to budete mať príležitosť nabudúce. 

Ostatným tak ukážete, že nie ste zaslepený a že sa s Vami dá normálne baviť aj o iných 

veciach bez toho, aby ste ich celý večer otravovali politikou. Uvedomte si, že ľudia sú 

politikou presýtení a posledná vec, ktorú chcú po ťažkom pracovnom dni počuť je 

nejaký zapálený Národný socialista, ktorý pojedol všetku múdrosť sveta a na každý 

problém má zázračný recept. 

Vždy sa snažte sa mať posledné slovo a byť tým, kto diskusiu ukončí4. Ukážete ako 

človek, ktorý nie je bigotný, pozná svoju mieru a budú to práve Vaše slová, ktoré budú 

prísediacim v hlavách rezonovať ako posledné. Zo začiatku nemajte veľké oči, ľudia 

Vás budú skôr nepočúvať, ako počúvať. Preto sa snažte o našich veciach hovoriť krátko, 

ale zase často a nebojte sa ich aj opakovať (samozrejme s mierou). Musíte si uvedomiť, 

že nové myšlienky treba dávkovať po kvapkách a aj horký liek sa lepšie požíva, ak ho 

nemusíte vypiť celý naraz. Ľuďom musíte dať čas, aby sa im to, čo hovoríte, rozležalo v 

hlavách a pochopili, čo im chcete povedať. 

Ak sa nachádzate v spoločnosti, ktorá Vás dobre nepozná (napríklad noví kolegovia, 

alebo spolužiaci) nesnažte sa naše myšlienky obhajovať z pozície Národného socialistu. 

Tým samozrejme nikto netvrdí, že sa máte vzdať svojho presvedčenia, ide len o spôsob 

sprístupnenia a prezentácie našich názorov, myšlienok a videnia sveta. Treba si 

uvedomiť, že ak niečo povie Národný socialista, tak sa ľudia inštinktívne odsunú a 

prestanú sa zaujímať o to, či to, čo hovoríte má vôbec nejaký zmysel. Pre presadenie, 

alebo aspoň pre prezentáciu našich názorov je lepšie, ak ich budete prezentovať ako 

obyčajný človek. Ide o to, aby boli naše názory brané ako názory, ktoré nie sú 

extravagantné a v podstate ich zastáva plno normálnych ľudí, čo je nakoniec aj pravda. 

Bohužiaľ, obraz Národného socialistu v hlavách ľudí je taký, aký je a preto sa tejto 

skutočnosti jednoducho treba prispôsobiť. Teraz nemá zmysel ísť hlavou proti múru.

Keď chce niekto vysloviť nejakú nepríjemnú pravdu, ktorá sa týka „multikultúrnej“ 

spoločnosti, väčšinou začne slovami: „Nie som rasista, ale,“. Táto veta je cestou do 

pekla a ak chcete, aby sa Váš názor k poslucháčovi dostal, tak túto vetu nikdy, ale nikdy 

nepoužívajte! Nie je dôvod na to, aby ste sa už dopredu sami ospravedlňovali za to, čo 

chcete povedať a počúvajúcim naznačovali, čo si o Vás a o tom, čo hovoríte majú 

4 Ukončiť diskusiu v zmysle, že už dosť bolo vážnych vecí, poďme sa baviť o niečom inom.
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myslieť. Naše názory musíte prednášať síce po kvapkách, ale tak, akoby to boli tie 

najprirodzenejšie a najbežnejšie myšlienky na svete. O myšlienkach Národného 

socializmu musíte hovoriť tak prirodzene, ako o tom, že včera pršalo a Vy ste cestou 

domov poriadne zmokli.

Tento postup Vám môže výrazne uľahčiť Vašu pozíciu. Ak si Vás ľudia najskôr obľúbia 

ako človeka a potom zistia, že ste Národný socialista, budú tomu čo hovoríte predsa len 

pripisovať väčšiu dôležitosť. Musíte si vybudovať povesť dôveryhodného a slušného 

jedinca a musíte sa snažiť o to, aby Vás ľudia poznali ako konkrétnu osobu. Ak Vás 

budú poznať ako čestného, charakterného a zásadového človeka, po zistení, ste 

Národný socialista, existuje istá šanca, že tieto Vaše pozitívne charakterové vlastnosti 

sčasti presunú aj na zvyšok nášho Hnutia. A stále môžete argumentovať, že väčšina 

Národných socialistov sú takí ako Vy a že to, čo ľudia vidia v médiách, je len naša 

nereprezentatívna časť. To je nakoniec aj pravda, lebo slušný a inteligentný Národný 

socialista sa do médií nikdy nedostane. A áno, tou vetou je myslené aj to, že hlavne 

medzi skinheads sa nájde množstvo hulvátov a grázlov, ktorí o myšlienkach 

Národného socializmu nič nevedia a ich dôvody, prečo sa skinheads vôbec stali, sú 

veľmi pofidérne.

Aj keď to znie ako otrepané klišé, je to vždy osobný príklad, ktorý rozbíja bariéry a 

tvorí prvé trhlinky v hradbách názoru, ktoré proti nám vystaval vzdelávací systém a 

médiá. Väčšina ľudí, ktorá osobne nepozná žiadneho Národného socialistu, si obraz o 

nás robí len na základe toho, čo jej povedia médiá. Preto keď Vaše okolie vo Vás uvidí 

človeka, ktorý je rozhľadený a vie sa na hocakú tému inteligentne rozprávať, možno si 

svoj názor na nás poopravia. Neuzatvárajte sa do ulity a okrem svojich 

Národnosocialistických kamarátov sa stretávajte aj s inými ľuďmi z Vášho okolia. A 

snažte sa ich inteligentne a hlavne nenásilne presviedčať o našich názoroch a pravde. 

Napriek všetkému Vás veľa ľudí kvôli Vašim názorom odsúdi, ale tí Vám nestoja ani za 

pozornosť a ani za námahu. Ale nezabudnite na to, kto sú a ak Vás náhodou budú 

potrebovať, bez milosti im dajte ten ich vytúžený svet bez neonacistov5. 

5 Pozri článok „Dajme im teda svet bez neonacistov“
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Mať pravdu jednoducho nestačí!

Množstvo z nás ešte stále naivne verí, že ak máme pravdu, tak pravda jednoducho 

sama zvíťazí. Ale realita ukazuje, že vyslyšaní nebývajú tí, ktorí majú pravdu, ale tí, 

ktorí najhlasnejšie kričia. Preto sa Mudrci snažia ovládať médiá a formujú rozličné 

lobistické skupiny, ktorým ich médiá neustále poskytujú množstvo priestoru. Tieto 

riadky nepíšem preto, aby som sa sťažoval, skôr mi ide o to, aby som popísal súčasný 

stav. Sťažovanie nikomu nepomôže a navyše, sme Národní socialisti a sťažovaním si 

našu situáciu vôbec neuľahčíme. Ak si však dobre zadefinujeme súčasný stav, na 

základe týchto informácií si vieme pripraviť taktiku a stratégiu do budúcnosti – to je 

základné pravidlo vedenia každej vojny.

Mediálny nátlak má na naše rady dvojaký zhubný účinok. Verejnosť má o nás len 

skreslené predstavy a to, čo si má o nás myslieť, dostáva už dopredu predžuté na tácke 

televíznej obrazovky, alebo novinového papiera. Bolo by scestné tvrdiť, že negatívne 

správy, ktoré sa o nás šíria sa z časti nezakladajú na pravde, chybou je však to, že to 

množstvo pozitívneho, čo robíme, ostáva skryté. Médiá, ale aj štátne orgány, na 

nás používajú dvojitý meter a toto v spolupráci s mediálnym tlakom vážne 

narušuje našu morálku a vytvára v nás syndróm defenzívneho myslenia.

Aj napriek tomu, že je na nás dlhodobo vyvíjaný policajný tlak, stále sme sa nenaučili 

ako mu čeliť. Ak nás polícia neprávom šikanuje a voči nám zakročí spôsobom, na ktorý 

nemá právo, tak len trpíme a sme radi, že je to celé už za nami. Ak sa nám udeje krivda, 

len nad tým mávneme rukou a sme radi, že to nedopadlo horšie. To je veľký chyba a 

takýmto spôsobom nikdy nič nedosiahneme.

Musíme si uvedomiť, že ak sa budeme len brániť, tak našim najväčším možným 

víťazstvom bude to, že uchováme status quo – teda súčasný stav. Ale našim cieľom nie 

je stagnovať, ale expandovať a šíriť naše myšlienky a svetonázor ďalej. Preto si aj naši 

nepriatelia proti nám dovoľujú oveľa viac, akoby si mohli a na čo majú právo. Tento 

defenzívny spôsob myslenia je našou zhubou a nikdy nám nedovolí vyliezť z ulity. Preto 

musíme na každý úder odpovedať protiúderom – či to bude sťažnosť na postup polície, 

alebo iná forma aktívneho právneho odporu. Ak bude polícia vidieť, že vieme vrátiť 

úder a navyše takým spôsobom, ktorý je v rámci zákona, dá si nabudúce pozor a 

nebude nás zbytočne otravovať. V prípade, ak Vás niekto obviní z niečoho, čo ste 
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nespravili, tak na neho hneď podajte trestné oznámenie za krivé obvinenie. Nabudúce 

si dotyčný, ale aj iní, svoje krivé obvinenia rozmyslia.

Polícia všetky (aj krivé) obvinenia zneužíva na to, aby nás otravovala a mala legitímny 

dôvod na získavanie čo najviac informácií o nás a o našej činnosti. Preto je životne 

dôležité tieto zbytočné starosti eliminovať a to preto, aby sme sa mohli venovať iným 

veciam, ako len boju o holé prežitie a udržanie status quo.

Každý jeden, kto tvrdí, že tento postup nemá zmysel, je zbytočný, neúčinný a políciu 

iba nahnevá, si, ako vlastizradca v čase vojny, zaslúži guľku rovno medzi oči. Isto, prvé 

protiútoky budú neúspešné, alebo nebudú mať taký účinok, ako si niekto predstavuje. 

Ale musíme vydržať a výsledky sa dostavia. Je extrémne dôležité, aby sme nenechali 

nepovšimnutý ani jeden útok proti nám a vždy sa hlasno a často dožadovali svojich 

práv, na ktoré máme zo zákona nárok. Bolo by scestné sa domnievať, že jedno trestné 

oznámenie razom všetko zmení. Ak sa však tieto oznámenia a podnety na Inšpekciu 

ministerstva vnútra budú opakovať a bude ich dostatočný počet, výsledok sa dostaviť 

musí. Jedna lastovička leto nerobí, ale vytrvalosťou a húževnatosťou dosiahneme náš 

cieľ. Ak chceme mať právo sa nazývať Národnými socialistami, tak sa tak musíme aj 

správať a vytrvalosť, húževnatosť a neústupnosť boli kľúčové vlastnosti, ktoré našim 

predchodcom priniesli víťazstvo. Genialita okrem iného znamená aj trpezlivosť a 

doslova mravčiu prácu.
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Kapitola druhá

Naša činnosť

Každá naša diskusia a každá naša aktivita je bojom proti 

presile. Kým my sme odkázaní iba na seba, na svoju hlavu a 

vedomosti v nej uložené, proti nám bude stáť potenciál celej 

skupiny, alebo jej významnej časti, ktorá bude úzko 

spolupracovať na tom, aby nás argumentačne položila. A ak 

neuspeje faktami, tak vytiahne obľúbené triky. Tie, ako aj to, 

ako sa proti ním brániť, boli spomenuté v predchádzajúcej 

kapitole.

Je chybou, že množstvu z nás chýbajú teoretické vedomosti a príprava. Do diskusií 

vstupujeme len s tým, čo sme sa naučili v škole. To je obrovský hendikep, pretože takto 

sa diskusia môže väčšinou venovať len tým témam, kde vždy budeme ťahať za kratší 

koniec. Porážka v takejto diskusii je preto neodvrátiteľná.

Argumenty, fakty a vzdelanie

Nepodceňujme prípravu a vzdelávanie. Je pravdou, že je málo tých, ktorí majú čas a 

chuť sa prehrabávať v knižniciach a čítať knihy, ktoré sú z historického a 

argumentačného hľadiska pre nás zaujímavé a prínosné. V takýchto, hlavne 

historických, knihách sa nachádza množstvo argumentov a faktov, ktoré sa dajú 

aplikovať na súčasný stav a v argumentačnej vojne predstavujú veľkú posilu. Na našu 

veľkú škodu, chýba nám myšlienková, politologická a argumentačná základňa. 

Chýbajú nám „think tanky“, alebo akési politologické ústavy, ktoré by pre nás 

vypracovávali analýzy z Národnosocialistického hľadiska a skúmali jeho samotnú 

politickú, ekonomickú a hodnotovú podstatu. Chýba nám aj všeobecne akceptovaná 

definícia Národného socializmu a hodnôt, ktoré tento systém predstavuje. A tak je v 

našich radoch množstvo takých, ktorí majú len hmlistú predstavu o tom, v čo to vlastne 

veria a pri prvých problémoch sa týchto ideálov veľmi radi vzdajú.
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Našou prvotnou úlohou je vybudovať tzv. poznatkovú základňu, ktorá bude slúžiť 

všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o naše názory a ideály. Ďalej je potrebné definovať 

hodnoty, ktoré sú Národnému socializmu vlastné a vysvetliť ich nielen členom nášho 

Hnutia, ale aj širšej verejnosti. Skrátka a jasne, potrebujeme teoretický základ na 

ktorom budeme môcť ďalej stavať. 

Skoro každý iný ideologický prúd má svoj teoretický rámec, základy Národného 

socializmu nie sú príliš známe. Je síce pravdou, že o Národnom socializme vyšlo 

množstvo historických kníh, ale tie sa Národnému socializmu venujú iba ako 

historickému obdobiu a nie ako politickému systému a vôbec sa nezaoberajú jeho 

budúcnosťou. A údajnú „bibliu neonacistov“ Mein Kampf za teoretický a politický 

základ, z ktorého sa dá vychádzať, nemožno považovať. A myslím, že každý, kto si túto 

knihu prečítal, mi dá za pravdu.

Istým východiskom by mohla byť publikácia Turnerove denníky1, tá však ponúka skôr 

filozofický, ako politický náhľad na našu vec. Je pravdou, že je nabitá množstvom 

silných myšlienok, tie sa však niekedy strácajú v napínavom deji. Autor ale spomína 

tzv, „Knihu“, 400 stránkovú publikáciu, ktorá hlavnej postave otvorila oči a dala jej to, 

v čo verí, do širších súvislostí. A práve takúto „Knihu“ musíme vytvoriť. Musíme 

vytvoriť dielo, ktoré hutne a na jednom mieste vysvetlí politickú, ekonomickú, vedeckú, 

ale aj filozofickú a svetonázorovú podstatu Národného socializmu. Potrebujeme 

vytvoriť dielo, ktoré na jednom mieste dá odpovede na otázky nielen nám, ale aj širšej 

verejnosti. Musíme vytvoriť znalostný základ, po ktorého naštudovaní budeme môcť 

smelo vyjsť medzi ľudí a robiť si našu prácu bez toho, aby sme sa museli báť, že nás 

takpovediac nachytajú na hruškách2.

Publikácia, ktorú teraz držíte v rukách síce ponúka isté základné teórie a východiská, 

nie je však v silách autora dokonale obsiahnuť a popísať všetky aspekty Národného 

socializmu. Jeho ambíciou je skôr zosumarizovať hrubé fakty a ponúknuť inšpiráciu 

iným, talentovanejším a vzdelanejším.

1 Český preklad tejto ďalšej „biblie neonacistov“ je možné stiahnuť z internetu.

2 Niektorí za autora premosťujúceho túto medzeru považujú Davida Duka. Jeho publikácie sa skôr zaoberajú 
porovnávaním rás a rasovou situáciou, ako Národnosocialistickou politickou revolúciou. Vo svojej podstate 

popisuje to, čo každý Národný socialista už dávno vie a otázkam politických, či filozofických hodnôt 
Národného socializmu sa nevenuje. Tieto publikácie sú svojim charakterom určené skôr pre širokú verejnosť.
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Na to, aby sme túto všeobecne akceptovanú znalostnú základňu mohli vybudovať, 

potrebujeme vytvoriť už vyššie spomínané think-tanky. Vzhľadom na to, že pôsobíme 

tak, ako pôsobíme a na množstvo zdrojov, ktoré máme k dispozícii, najschodnejšou 

cestou bude virtuálny kolaboratívny think-tank. Tento by fungoval na spôsob 

privátnej, alebo poloverejnej Wikipedie3, alebo emailovej konferencie. Pre každú oblasť 

by existoval koordinátor, ktorý by mal za úlohu koordinovať činnosť prispievateľov, 

zhromažďovať a ďalej spracovávať nimi dodané materiály. Po tom, ako by expertná 

skupina vypracovala stanovisko, ktoré by všetci schválili, tento materiál by sa mohol 

vypustiť do sveta ako ideologická, teoretická a argumentačná pomôcka pre našich 

členov.

Verím, že v našich radoch existuje množstvo tých, ktorí sa snažia zamýšľať nad 

teoretickými, ekonomickými, politickými, ale aj hodnotovými princípmi Národného 

socializmu. Problémom je však to, že sú sami, nemajú sa s kým o výsledky svojho 

premýšľania podeliť a nemajú s kým na tieto témy diskutovať. Je pravdou, že takéto 

internetové riešenie nikdy nenahradí osobný kontakt, na začiatok to musí stačiť. Našou 

veľkou nevýhodou je to, že pôsobíme rozptýlene a v podzemí a tak veľakrát sa stáva, že 

tí, ktorí by spolu mohli dokázať pre našu vec spraviť veľmi veľa, sa nikdy nestretnú. 

Budem preto veľmi rád, ak Vás tieto riadky inšpirujú. Budem rád, ak sa niekto 

rozhodne spraviť súkromný výskum a napríklad vypracuje podrobnú štúdiu na tému 

ekonomických princípov, či filozofického základu Národného socializmu. Treba si 

uvedomiť, že je veľa povolaných, ale málo vyvolených a voľbou svojho svetonázoru sme 

sa stali jedným malým kolieskom. Koliesko samo bitku a ani vojnu nikdy nevyhrá, ale 

stroj, ktorý tieto kolieska tvoria a spoločne poháňajú, môže byť nezastaviteľný.

3 Existujúci projekt Metapedia.org nie je na tieto účely vhodný. Jeho zámerom je síce budovať znalostnú 

základňu, ide však o encyklopédiu a nie o think-tank, ktorý by vypracovával politické a ekonomické 
stanoviská z Národnosocialistického hľadiska.
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Naše ciele a cesta k nim

Na to, aby sme dokázali efektívne rozvinúť našu činnosť, je potrebné precízne 

plánovanie a príprava4. Aby sme vedeli určiť náš spôsob činnosti, najskôr si musíme 

definovať naše hlavné a vedľajšie ciele. Ak nevieme, čo chceme, tak nevieme, ako to 

dosiahnuť a ani zistiť, že sme to vlastne už dosiahli. Preto ďalšou úlohou think-tankov 

by malo byť definovanie celkových, ale aj čiastkových cieľov, ktoré ako Hnutie chceme 

dosiahnuť. Ideálnym stavom by bolo vypracovanie globálneho programu, ktorý by sa v 

prípade potreby upravil vzhľadom na konkrétne podmienky konkrétnej krajiny. Tento 

program by nám poskytoval hrubý návod a pomoc pri realizácii našich konkrétnych, 

lokálnych, cieľov.

Najprv je potrebné zadefinovať finálny a teda ten najväčší cieľ. Ten však v podstate 

poznáme všetci. Ide o dosiahnutie politického vplyvu (Národnosocialistická revolúcia), 

pričom tento vplyv chceme využiť na vybudovanie novej, sociálne a rasovo spravodlivej 

spoločnosti, ktorá bude bez príživníkov a parazitov5. Každý, kto bude v tejto 

spoločnosti poctivo a tvrdo pracovať sa bude mať dobre a o jeho potreby bude 

postarané, pričom paraziti budú odsúdení na zánik. Jednoducho povedané – primárne 

nám nejde o dobro Bielej rasy. Ide nám o nastolenie Národnosocialistického režimu, 

avšak ktorého samotnou podstatou je ochrana jej záujmov a zaistenie jej prežitia.

Keďže k dosiahnutiu veľkých cieľov vedie množstvo malých krokov, musíme si tieto 

veľké ciele takpovediac rozmeniť na drobné. Z toho vyplýva nutnosť zadefinovať si 

malé, presne merateľné a hlavne dosiahnuteľné ciele, ktoré budú slúžiť ako odrazový 

mostík k tým ďalším6. Majte na pamäti, že tieto čiastkové ciele musia byť čo 

najkonkrétnejšie, čo najmerateľnejšie a udržateľné. Preto sa vyhnite vágnym a 

4 Vo svojej podstate ide o projektový manažment. Cieľom projektového manažmentu je dosiahnuť cieľ v 
stanovenom čase a za použitia stanovených zdrojov. Je dobré, ak si naštudujete základy projektového 

manažmentu a to z publikácií, alebo materiálov, ktoré sú dostupné zadarmo na internete a tieto princípy 
aplikovať v praxi. Zo začiatku sa Vám síce môže zdať smiešne, ale efektívnosť týchto postupov a dosiahnuté 

výsledky Vás presvedčia o opaku.
5 Pozor, nie sociálne rovnostárskej, alebo sociálne rovnej spoločnosti. Sociálna spravodlivosť okrem iného 

znamená aj to, že kto nepracuje, nech neje. Sociálne rovnostárska/rovná spoločnosť hlása teóriu, že aj tí, ktorí 
nepracujú majú nárok na slušný život. To má za následok stav, kde sa politici predháňajú v uplácaní 

rozličných sociálne závislých, ale z voličského pohľadu zaujímavých skupín obyvateľstva, ako sú napríklad 
Cigáni.

6 Ak je cieľ číslo dva spustenie internetovej stránky, cieľom číslo jedna, je naučiť sa robiť s internetom, alebo 
počítačom, pričom sa treba zamerať aj na riziká vyplývajúce z tejto činnosti.
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všeobecným popisom ako napríklad „šírenie našich myšlienok medzi verejnosťou“, 

alebo „boj proti cigánom, či antife“. Takto definované ciele nedávajú žiaden návod ako 

ich dosiahnuť a ich samotné splnenie je veľmi ťažko skontrolovať. Namiesto toho si 

zadajte jasné a hlavne merateľné úlohy; do troch mesiacov začať vydávať legálne 

noviny s mesačnou periodicitou, v rozsahu X strán a v náklade Y výtlačkov; do roku X 

získať Y kresiel v obecnom zastupiteľstve; každý mesiac zbiť významnejšieho 

predstaviteľa odporu proti nám.

Stanovenie si malých cieľov je tým najťažším krokom. Človek má plno iných 

povinností, ktoré mu znemožňujú, aby sa zastavil a popremýšľal. Preto sa snažte využiť 

každú voľnú chvíľku, ktorú máte a rozmýšľajte. Ak cestujete domov autobusom, alebo 

vlakom, nezaštupľujte si uši a mozog mp3 prehrávačom a ani nečítajte knihu. Sadnite 

si a nechajte Vaše myšlienky voľne plávať a lietať po Vašej hlave a zapisujte si ich do 

notesa. Mozog je veľmi záhadný nástroj a aj keď sa Vám na prvýkrát určite nepodarí 

vymyslieť plán svetovej revolúcie, určite zistíte, že ste tento čas využili najlepšie, ako sa 

dalo. Nechcite od Vášho netrénovaného mozgu, aby ihneď pracoval na 100%. Treba 

mu dať čas, byť trpezlivý a výsledky sa dostavia7.

Premýšľanie je samotným základom našej činnosti, ľudskej existencie a zmyslu života. 

Skúste pozorovať sami seba, čo robíte, keď napríklad prídete z práce domov. Bežný 

človek si ihneď zapne televízor, alebo rádio, aby prehlušil tok myšlienok vo svojej 

hlave. Svoj mozog dobrovoľne neustále bombarduje nesmiernym množstvom 

podnetov, ktoré ten musí spracovávať a tak nemá kedy produkovať svoje vlastné 

myšlienky a pocity. Bežný človek má panický strach pred tichom a sebou samým. 

Strašne sa bojí byť sám so svojimi pocitmi a myšlienkami, pretože vie, že by sa jeho 

mozog začal pýtať otázky, na ktoré síce pozná odpoveď, ale tieto odpovede nie sú 

spoločensky prijateľné. A navyše, možno by sa objavila tá nezadržateľná túžba vzdať sa 

svojho pohodlia, ísť von a niečo s tým spraviť.

Ako už bolo povedané, každý veľký cieľ si rozdeľte na menšie, čiastkové ciele. Budete si 

tak vedieť lepšie skontrolovať priebeh dosahovania hlavného cieľa a vždy, keď sa Vám 

podarí splniť jeden z tých malých, bude to pre Vás psychologická vzpruha a motivácia 

do ďalšej práce.

7 Majte na mysli, že najväčším nepriateľom je pohodlnosť, lenivosť a neschopnosť prekonať sám seba.
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To znamená, že sa snažte o malé a čiastočné zlepšenia a nie o riešenia typu „veľký 

tresk“. Činnosť na spôsob „veľký tresk“ si vyžaduje nárazové zapojenie obrovského 

množstva zdrojov a taktiež pri prípravách spotrebujete strašne veľa času. A ak sa k 

nemu vôbec dopracujete, tak Váš výsledok bude mať len jednorazový efekt. Je lepšie, 

ak sa krivka Vašej produktivity a úspechov bude zdvíhať síce pomaly, ale dlhodobo a 

Vy budete stáť na pevných základoch. Nezabúdajte, že nejde o jednorazovú akciu po 

ktorej dokončení už máte navždy pokoj – je potrebná neustála drobná činnosť a tlak. 

Ide o to, aby sa Vaša činnosť stala bežnou rutinou. Podobne ako si chodíte sami od 

seba zabehať, tak sa pravidelne „sami od seba“ stretávajte, plánujte a realizujte svoje 

ďalšie kroky a činnosť. 

Rozdiel medzi činnosťou a produktivitou je obrovský. Množstvo z nás venuje našim 

veciam obrovské množstvo času a námahy, ale výsledok ich snaženia je nulový. Doba a 

naše obmedzené zdroje nás nútia byť metodickí, koncepční a pragmatickí – živelná 

činnosť je trestuhodným mrhaním zdrojov. Len podrobné a detailné plánovanie spolu 

so 100% disciplínou nám pomôže sa posunúť vpred. Len neúnavná a vytrvalá činnosť, 

ktorá je vykonávaná so zarputilosťou pravého Národného socialistu prináša výsledky.

Bez správnych ľudí aj ten najlepší plán a najvznešenejší cieľ ostanú len teóriou. Preto 

pri plánovaní berte do úvahy zdroje, ktoré máte k dispozícii. Ak ste len malá skupinka 

odhodlaných ľudí, nesnažte sa hneď ovládnuť celý svet. Radšej si určite menšie, ale 

dosiahnuteľné ciele, ktoré s týmito spoľahlivými ľuďmi aj dosiahnete. 

Pre našu vec je určite lepšie, ak sa Vám podarí dosiahnuť menší úspech (napríklad 

vydávať malé noviny s mesačnou periodicitou), ako neustále plánovať vydávanie 

celoštátneho denníka, pričom tieto plány ostanú len v ríši snov. A nakoniec, nikde nie 

je napísané, že sa Váš malý mesačník nemôže postupne vyvinúť na niečo lepšie a s 

väčším dosahom8.

Zo začiatku zistíte, že aj napriek tomu, že množstvo ľudí okolo Vás má plné ústa našich 

ideálov, v prípade, ak je potrebné pre ich dosiahnutie aj niečo spraviť, veľmi rýchlo sa 

stiahnu späť. Ak na takýchto kamarátov narazíte, nemíňajte na nich svoju energiu a 

nesnažte sa ich presviedčať viac, ako je potrebné. Radšej okolo seba sústreďte menšiu 

skupinu ľudí, ktorí sú o potrebe produktívnej činnosti už dávno presvedčení. 

8 Najskôr sa snažte ovládnuť svoje vlastné sídlisko a nie hneď celý štát.
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Ak niekto niečo robí dobrovoľne a preto, lebo je presvedčený o tom, že je to potrebné 

spraviť, výsledok je vždy oveľa lepší, ako by to robil z donútenia, alebo pre peniaze. A 

navyše, ak sa Vám aj niekoho váhavého podarí presvedčiť, nikde nemáte zaručené, že 

sa pri prvom náznaku problémov nestiahne a nenechá Vás tak. Okrem toho, že v 

takomto prípade tento človek predstavuje pre Vás priame nebezpečenstvo v podobe 

vyzradenia potenciálne dôverných informácií, minuli ste na neho množstvo svojej 

energie – a to všetko absolútne zbytočne. 

Je smutnou pravdou, že v našich radoch máme veľké množstvo vojakov, ale len málo 

skutočných a odhodlaných bojovníkov. Tých musíte nájsť, zapáliť, udržať ich v 

produktívnej činnosti. Ich zápalu treba dať zmysel a treba ich nasmerovať žiadúcim 

smerom.

Naše presvedčenie od nás žiada, aby sme odhodili zbytočné ohľady na falošných 

kamarátov. Ak niekto nemá záujem pomáhať, tak na neho nemárnite čas. Je to 

zbytočný človek, ktorý v našich radoch nemá čo robiť a nechajte ho, nech si nad svojim 

osudom pri pive horekuje sám. Nezabúdajte na to, že ak Vám odmietol pomôcť teraz, 

tak ak v budúcnosti pôjde naozaj do tuhého, tak sa na neho určite nebudete môcť 

spoľahnúť. Slabý jedinec môže poškodiť celú skupinu.

Zo začiatku sa nedajte znechutiť pomyselnou malosťou Vašich cieľov – ani Rím nebol 

vybudovaný za jeden deň. Niekde sa začať musí a čím menšie, ale dosiahnuteľnejšie 

ciele si dáte, tým skôr sa Vám podarí vybudovať pevné základy. Základom každej 

úspešnej činnosti sú odhodlaní ľudia, tvrdé jadro, pre ktorých problémy nie sú 

dôvodom na ničnerobenie, ale hľadajú všetky cesty ako ich vyriešiť. Ľudia, ktorí 

nehľadajú dôvody, prečo sa to nedá spraviť, ale cesty, ako tieto problémy prekonať. 

Kľúčom k úspechu je akcieschopnosť a disciplína. Neberte ohľady na svojich 

nepriateľov, ale ani na seba. Ak sa dostavia prvé úspechy a svojmu okoliu ukážete, že aj 

napriek problémom to ide, radi sa k Vám pridajú. Týchto ľudí ale musíte vždy brať s 

rezervou a vnímať ich ako tých, ktorí boli príliš leniví a zbabelí rozbiehať vlak, ale do 

rozbehnutej súpravy už veľmi radi nastúpia. Okrem toho, že by to bolo nespravodlivé 

voči tým, ktorí pri Vás stáli už od začiatku, títo „novopríchodzí“ budú musieť spraviť 

oveľa, oveľa viac, aby si zaslúžili Vašu dôveru.
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Napriek tomu by ste nemali zavrhnúť všetkých tých, ktorí s Vami neboli od začiatku a 

chcú Vám pomôcť. Množstvo ľudí sa o Vašej činnosti dozvie až potom, ako s ňou vôbec 

začnete. Preto striktne rozlišujte medzi tými, ktorých ste oslovili a oni Vás odmietli a 

tými, ktorí sa k Vám síce pridali neskôr, ale sami od seba a ihneď, ako to bolo možné. 

Všetci musíte ťahať za jeden koniec a ak ste sa na niečom už raz dohodli, neexistuje 

žiaden priestor na výhrady. Samozrejme, istá pružnosť je na mieste, ale vyhnite sa 

nekonečnému spochybňovaniu toho, čo je už raz dané a dohodnuté, pretože inak sa 

nikdy nepohnete z miesta. Ľudí, ktorí len kritizujú, ale sami nemajú žiaden 

konštruktívny návrh, medzi seba vôbec neberte a ak už niekto taký medzi Vami je, 

snažte sa jeho účasť čo najviac eliminovať. Dôvod, ktorý mu môžete povedať je ten, že v 

konkrétnej akcii vidí plno problémov, tak ste sa ju rozhodli zrealizovať bez neho. A 

keďže problémy bude vidieť aj v tej ďalšej, radšej ho už nimi radšej nebudete zaťažovať.

Nemýľte si však kuvikov s tými, ktorí sa snažia pripraviť na čo najhoršiu alternatívu. 

Vo fáze plánovania je dobré myslieť aj na zadné vrátka a pripraviť sa na tie najhoršie 

alternatívy, ktoré nemusia, ale môžu nastať. Ale, ako už bolo spomenuté, ak sa už raz 

na niečom dohodnete, iba naozaj vážna zmena situácie je jediným ospravedlnením, 

prečo niečo meniť, alebo spochybňovať.

Ak sa Vám podarí prekonať prvotné prekážky a dosiahnuť prvé ciele, neexpandujte 

príliš rýchlo, aby ste nestratili to, čo ste si doteraz prácne vybudovali. Okrem 

dosiahnutia cieľov je potrebné, aby boli udržateľné. To znamená, že ak napríklad 

chcete vydávať noviny s mesačnou periodicitou, tak to znamená, že musia vyjsť každý 

mesiac. A ak chcete každé dva týždne zbiť nejakého významnejšieho antifáka, tak sa 

nemôžete nechať po mesiaci chytiť políciou9. 

Skúsite si dopredu načrtnúť možné problémy (personálne, alebo aj s políciou) a 

navrhnite protiopatrenia, ako im, ak nastanú, čeliť. Mať pripravený núdzový plán nie je 

hanbou, práve naopak - je to absolútna nutnosť. Musíme predvídať a byť pripravení na 

všetky možné aj nemožné problémy, aby nás tie nezasiahli nepripravených a nespravili 

9 Z tohto dôvodu je potrebné si každý jeden útok dopredu presne naplánovať a to aj so záložným plánom a 
únikovou cestou. Nezabúdajte na podporné činnosti, ako napríklad už spomínané zabezpečenie únikovej cesty 

a podobne. Z tohto dôvodu sa samotného útoku bude môcť zúčastniť len zopár vybraných ľudí, ostatní ich 
budú musieť zabezpečovať a poskytovať im potrebnú materiálnu a logistickú podporu.
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stop našej činnosti. Ak je to len trochu možné, túto zodpovednosť delegujte na jedného 

z Vás, ktorého hlavnou úlohou bude zabezpečiť, aby v prípade problémov mohla Vaša 

činnosť pokračovať aj naďalej. 

Zabezpečte si aj istú pružnosť. Vždy treba vychádzať z danej situácie a myslieť v širších 

súvislostiach. Ak sa Vám Váš nápad zdá dobrý, ale sprevádza ho množstvo problémov, 

zahoďte ho. Buďte otvorení zmenám a tak nájdete iné, lepšie cesty, ktoré Vás dovedú k 

cieľu. Tí, ktorí sa budú kŕčovito držať zlých myšlienok a zastaralých postupov tieto 

nové cesty nenájdu. Nemôžu ich vidieť a nájsť, pretože ich ani nehľadajú.

Niekde začať musíme. Hocaká produktívna činnosť je oveľa lepšia ako sebaľútosť a 

prázdne reči pri pive. Kto ľutuje peniaze a námahu, tak nech dá ruky od našich 

myšlienok a ideálov preč a nech si žije svoj prázdny každodenný život. Nech sa pridá k 

tupému stádu, chodí každý deň do práce, platí dane a trasie sa o svoju biednu 

existenciu. Ak mu chýba odhodlanie a hlad po víťazstve, tak takýto jedinec nemá v 

našich radoch čo robiť.

Množstvo z Vás si pri prečítaní týchto riadkov povie, že je to veľmi ľahko napísať, ale 

oveľa ťažšie zrealizovať. Možno niektorým z Vás v hlave skrsne myšlienka, že kto som a 

čo som dosiahol, že si dovolím takéto ostré slová vôbec napísať.

Okrem toho, že vyššie popísané postupy mám vyskúšané v praxi a v praxi aj fungujú, 

Vám nemôžem povedať absolútne nič. Mne osobne nie je nikto z tých, čo čítajú tieto 

riadky povinný skladať žiadne účty. Ja nie som tá autorita. 

Ale nad nami všetkými existuje tá najvyššia autorita - autorita ideálov Národného 

socializmu a nášho svedomia – autorita, pred ktorou raz svoj účet zloží každý z nás. Tí, 

ktorí si myslia, že už pre našu myšlienku spravili dosť, nech sa zamyslia nad tým, či je 

to naozaj tak. To, čo sa skutočne počíta sú reálne dosiahnuté výsledky a nie 

vynaložená námaha. A tí, ktorí doteraz len nadávali pri pive, nech sa zamyslia nad 

sebou a nad svojou existenciou. Nech si ujasnia v hlavách, aké sú ich vlastné priority, 

životné ciele a prehodnotia svoje zotrvanie v našich radoch.

Pretože ak budeme len čakať, tak náš deň nikdy nepríde.
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Kapitola tretia

My a spoločnosť

Nikto z nás nežije vo vzduchoprázdne a nikto z nás nie je 

obklopený iba Národnými socialistami. Každý z nás má svoju 

rodinu, chodí do práce, alebo do školy, má kamarátov, 

priateľa, či priateľku, manžela či manželku. Všetci títo ľudia s 

nami vytvárajú sociálne väzby a vzťah k nám a k tomu, v čo 

veríme. 

Množstvo z týchto Bielych ľudí je príliš lenivých a pohodlných na to, aby sa hlbšie 

zamýšľali nad tým, v čo veríme. Množstvo z nich si možno aj uvedomuje hrozbu, na 

ktorú upozorňujeme, ale jednoducho sa boja zapojiť. A mnohí z nich sú vypočítavci, 

ktorí majú strach z budúcnosti, ale ešte väčší strach z prítomnosti a preto nechajú 

iných, aby za nich z ohniska vyberali horúce gaštany.

Vo vzťahu k tejto mlčiacej a vo svojej podstate poctivej väčšine trpí množstvo našich 

ľudí tzv. spasiteľským komplexom. Majú názor, že máme akúsi morálnu povinnosť ich 

chrániť pred všetkým zlom a neustále im trpezlivo a dookola vysvetľovať pravú 

podstatu kolobehu sveta. Mnohí z nás sú z tejto povinnosti frustrovaní, pretože 

neustále narážajú na hradbu ignorancie a nepochopenia.

Áno, je pravdou, že títo sa ľudia ničím neprevinili a v podstate sú štandardnou ľudskou 

masou. Poctivo pracujú, platia dane a vychovávajú svoje deti. Snažia sa prežiť pekný 

život a veľmi radi sa nechajú učičíkať rečičkami médií a multikultúrnych bláznov, že je 

možné vytvoriť svet, kde bude vlk mierumilovne ležať vedľa jahňaťa. V podstate im to 

nikto nemôže mať za zlé, pretože ide o útok na tie najzákladnejšie ľudské túžby, pudy a 

obavy, ktoré Mudrci veľmi dobre poznajú a využívajú vo svoj prospech. Však nakoniec 

aj štandardný politický boj je, bol a aj bude o tom, aby získal mysle a srdcia tejto 

väčšiny.

Národní socialisti však štandardný politický boj neviedli a ani ho viesť nikdy nebudú. 

Už len to, že verejná propagácia našich myšlienok je zákonom zakázaná nás núti, aby 

sme siahali po iných prostriedkoch. A tak ako v ostatných oblastiach, aj tu musíme 
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zmeniť naše myslenie a nazeranie na túto skupinu poctivo pracujúcich, ale v podstate 

zbytočných, ľudí.

My a oni

Čo chceme? Chceme, aby s našimi myšlienkami súhlasilo celé Slovensko, alebo chceme 

nastoliť vládu Národného socializmu? Hoci sa môže zdať, že sa tieto dve veci dopĺňajú, 

nie je to tak. Už neraz sa v histórii stalo, že do čela národov sa nedostali tí, ktorí 

reprezentovali názory mlčiacej väčšiny, ale tí, ktorí mali vôľu a odvahu sa o svoje 

miesto na výslní surovo pobiť. Nepodliehajte naivným názorom, že odvahu a pevnú 

vôľu treba len na uliciach – to je obrovský omyl. Kým po pouličnej bitke sa môžete 

pokojne vrátiť k sebe domov, oddýchnuť si a potom znova vyraziť do boja, v boji o moc 

ste vystavení neustálemu tlaku, ktorý nikdy nepoľaví.

Preto musíme v našich hlavách zmeniť to, čo nás neustále poháňa vpred. Čo to vlastne 

je? U niektorých to môže byť práve snaha ochrániť mlčiacu väčšinu a zabezpečiť im 

dôstojné podmienky na život. Ale tento prístup v sebe skrýva obrovské nebezpečenstvo 

sklamania, frustrácie a nakoniec skoncovania so svojim presvedčením. Títo novodobí 

Národnosocialistickí mesiáši majú (oprávnený?) dojem, že sú niečo viac, ako ostatní. 

Sú skalopevne presvedčení, že ľuďom prinášajú jasné posolstvo a myšlienky, ktoré sú 

jasne a neodškriepiteľne tým najlepším, čo existuje. Plní elánu sa vrhnú do prvých 

slovných šarvátok a šírenia svojho posolstva. Nakoniec však, ako každý kto sa vydá 

touto cestou, zapadnú do nekonečného kolotoča nikam nevedúcich hádok, sporov a 

prázdnych diskusií. Ich entuziazmus sa o chvíľku vyčerpá a títo mesiáši svoj boj 

nadobro vzdajú. A to je škoda, pretože ich energia, znalosti a elán by mohli byť oveľa 

efektívnejšie využité niekde inde.

Má teda vôbec zmysel ľudí o našej pravde presviedčať a bojovať o ich srdcia? Aj 

napriek tomu, čo hovorí predchádzajúci odstavec, odpoveď znie: „jednoznačne áno!“ 

Dôležité je však to, aká je naša motivácia a ako sme pripravení na problémy, ktoré na 

nás čakajú.
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Zmeňme svoj vnútorný svet

Musíme pretvoriť svoj vlastný a často naivne idealistický svet. Musíme sa zbaviť 

bremena snahy zachrániť celý svet, alebo všetkých Bielych ľudí. Drvivá väčšina z nich 

absolútne nestojí o to, čo sa im snažíme povedať a preto by sme sa im mali oplatiť 

rovnakou mincou – prestať sa o nich a o ich osudy zaujímať. Ich politický prínos sa 

musí prejaviť iba v jednom - aby boli ideologicky pripravení a v pravý čas odovzdali 

svoje hlasy nami vedenej politickej sile.

Možno tieto slová slová znejú príliš kruto a radikálne a niekto si možno pomyslí, že 

hovoria, aby sme prestali a vzdali sa našej viery. To však nie je pravda. Ak sa Vám 

Váš vnútorný svet podarí oslobodiť od železnej gule ohľadov a starostí o 

iných, našej myšlienke tým len pomôžete. Zbavíte sa zbytočných ohľadov a 

jemnosti, ktoré sú nám len na obtiaž. Získate jasný a konkrétny cieľ, pre ktorý môžete 

napnúť všetky svaly a neústupne pracovať na jeho naplnení. Musíme do seba naliať tú 

obrovskú dávku akcieschopnosti a neústupnosti, ktorá kedysi vyniesla 

Národnosocialistické myšlienky na výslnie vtedajšieho politického života.

Preto si do svojich hláv natrvalo zapíšte nový, oveľa jasnejší a konkrétnejší cieľ. 

Našim cieľom je nastoliť Národnosocialistický režim – nič menej a nič 

viac. Zo svojich hláv vytestnite všetky ohľady a obavy o mlčiacu Bielu väčšinu, ktorá v 

tomto boji môže hrať len úlohu voliča a celú svoju mozgovú kapacitu podriaďte len 

tomuto jedinému cieľu. Uvedomte si, že revolúcie nevyhrávali a nespúšťali nespokojné 

masy, ale tvrdo odhodlaní ľudia, ktorí ich dokázali krátkodobo nadchnúť a správne 

nasmerovať ich ničivú silu. Biela mlčiaca väčšina sa zo svojej podstaty tohto boja 

zúčastní, ale len v úlohe komparzu, či vlny, ktorá nás, najodhodlanejších z 

odhodlaných, vynesie na vrchol.

Ak Vás aj napriek tomu trápi starosť o ostatných Bielych ľudí vedzte, že práve 

nastolenie a uvedenie princípov Národného socializmu do praxe je tým jediným 

spôsobom, ako sa o ňu postarať. Ak bude moc v našich rukách, budeme to práve my, 

kto bude hájiť ich záujmy. Pretože práve Národný socializmus slúži v prospech 

poctivého, pracujúceho Bieleho človeka a nie naopak, ako sa to snaží 

vykresliť propaganda dnešných vládcov.
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To však teraz musí ustúpiť do úzadia. Momentálne sme ešte na míle vzdialení od nášho 

cieľa a medzi nami a Systémom zúri surová vojna. V prvom rade sa musíme starať o 

seba a o prežitie našich myšlienok a ideálov. Ak sa Systému podarí nás zničiť, tak už 

nebude nikto, kto by sa zastal práv ostatných Bielych ľudí. A práve preto ich často 

budeme musieť nechať napospas osudu a len sa nečinne prizerať, ako tieto ovce trhajú 

cudzí vlci. Je to smutná a krutá skutočnosť, ale teraz nemáme dostatočné zdroje, na to, 

aby sme týmto cudzím vlkom efektívne čelili. Ale je to hlavne chyba mlčiacej Bielej 

väčšiny, ktorá sa nášmu boju len tupo a nechápavo prizerá.

Možno v týchto slovách zacítite príchuť trpkosti neuznaného mysliteľa, ale nie je to tak. 

Ponosovaním sa realite čeliť nedá a ani to nie je hodné pravého Národného socialistu. 

Tieto riadky len ponúkajú psychologické východiská, ako čo najefektívnejšie využiť 

naše obmedzené zdroje. Ak sa teraz budeme zbytočne vyčerpávať v zbytočných malých 

potýčkach, neostanú nám sily na rozhodujúci úder na hlavný stan nepriateľa. 

Ako už v tejto publikácii veľakrát zaznelo a ešte zaznie – je to práve naše myslenie, 

ktoré nás zväzuje a obmedzuje. Nainfikoval nám ho samotný Systém, ktorého nitkami 

poťahujú Mudrci. Musíme zahodiť to, čo sme sa naučili a pretvoriť svoj vnútorný svet a 

myslenie. Je veľmi ťažké vzdať sa svojich istôt a naučených vecí a vstúpiť do 

neprebádaných vôd. Tento bolestivý krok je nevyhnutnou očistou a čím skôr ho 

spravíme, tým lepšie. Inak budeme navždy spútaní a rozbijeme sa ako vlny o morský 

útes.

My, Systém a jeho štát

Súčasný štát nestojí na našej strane, práve naopak. Je to pochopiteľné, pretože aj 

demokracia, nech sa javí akokoľvek liberálna a mierna, je v prípade, ak sa ju pokúsite 

odstrániť, násilná a neľútostná. Demokracia, resp. každé štátne zriadenie, reaguje ako 

živý organizmus - ak sa ju niekto snaží zničiť, tak sa bráni všetkými dostupnými 

prostriedkami. 

Štát má však oproti nám jednu veľkú výhodu a to monopol na násilie. Disponuje 

armádou a políciou, ktorú môže použiť proti svojim vlastným občanom. Disponuje 

legálnymi nástrojmi, ktorými sa môže zbaviť všetkých tých, ktorí pre neho predstavujú 
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hrozbu. Tieto nástroje môžu byť z objektívneho hľadiska nemorálne, ale v prípade, ak 

je ich použitie v súlade s právom (i keď nemorálnym), tak s tým nikto nepohne. 

Štát má v očiach väčšiny ľudí punc legitimity a to bez ohľadu na to, kto je pri moci. 

Ľudia môžu pociťovať odpor a bojovať proti určitej vláde, alebo politickému zriadeniu, 

nikto však nebojuje proti štátu ako takému. Jeho výhodou je to, že je tvorený nikým a 

všetkými a preto je samotnú myšlienku štátu ťažké vôbec uchopiť a tento pojem si 

vôbec predstaviť.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že len päsťami proti štátu nič nezmôžeme. Samozrejme, v 

minulosti sa udialo množstvo krvavých a násilných revolúcií, ale tieto revolúcie 

paradoxne využili štát na to, aby zmietli konkrétnu vládu, alebo politický systém. Ak sa 

poriadne pozriete do histórie, v mnohých prípadoch sa do revolúcií, alebo pučov, 

aktívne zapojila armáda, alebo iné ozbrojené zložky, ktorým štát prepožičal právo 

páchať na svojich občanoch násilie.

My však nie sme v pozícii, aby sme si mohli dovoliť proti štátu otvorene bojovať. Ak by 

sa nám aj podarilo poraziť políciu (ako inštitúciu, nie jednotlivcov), demokracia 

nebude mať žiadne rozpaky proti nám nasadiť vojsko. Na to, aby sme tejto sile dokázali 

čeliť, by sme potrebovali vlastnú armádu a ozbrojené zložky.

Nikto ale zároveň netvrdí, že fyzická konfrontácia nie je potrebná. Ale namiesto toho, 

aby sme sa na námestiach a v uliciach zbytočne konfrontovali so Systémom, treba sa 

zamerať na iný typ násilia. V prvom rade treba útočiť na tých, ktorí nie sú 

reprezentantmi štátu, ale aktívne vystupujú proti nám. Polícia, prokuratúra a súdy sú 

ako prostitútka. Slúžia štátu bez ohľadu na to, kto je pri moci. Slúžia tomu, kto im 

zaplatí a bez emócií vykonávajú jeho rozkazy. Ak je pri moci strana A, tak bez 

problémov a svedomite budú vykonávať represiu voči predstaviteľom strany B. A keď 

sa o nejaký čas karta obráti, tí istí ľudia bez štipky súcitu, ale opäť svedomite, budú 

prenasledovať svojich bývalých pánov.

Napriek všetkému je fyzická konfrontácia s predstaviteľmi štátnej moci žiadúca – 

momentálne na to ale nedozrel čas. História a nástup NSDAP k moci nás učí, že 

pouličné násilie musí ruka v ruke kráčať s politickými aktivitami. Ulica a politika sa 

musia účinne dopĺňať a poskytovať si vzájomné krytie. Násilie bez politického 
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krytia je bezúčelné a skôr či neskôr musí narazí na odpor štátu, ktorý ho 

bez milosti rozdrví. A naopak, ak naše myšlienky nebudú podporené pouličným 

násilím, budeme môcť len štekať, ale nebudeme môcť uhryznúť. Skôr či neskôr na to 

naši nepriatelia prídu a využijú proti nám.

Neprepadajte ilúziám, aj súčasné demokratické strany sú kryté pouličným násilím, len 

nie takým otvoreným. Však nakoniec, prečo sa najväčší boj vždy strhne o ministerstvo 

vnútra a obrany, alebo o kontrolu nad tajnými službami? Prečo chce mať každá 

politická strana pod kontrolou silové zložky štátu? Aj keď sa tvárime, že žijeme v 

demokratickej a civilizovanej spoločnosti, právo silnejšieho platí aj naďalej. Možno pre 

malých občanov existuje vo forme súdneho systému a polície aká taká spravodlivosť. 

Ale my v tomto zápase siahame tam, kde budeme odkázaní len a len na seba. Už 

neexistuje žiadna inštitúcia, alebo organizácia, ktorá by sa nás zastala a zjednala 

nápravu. Ide o boj bez pravidiel, na život a na smrť. Tu neexistuje žiadna férovosť, 

džentlmenstvo, alebo dobré mravy. Je to surová bitka niekde v tmavej 

uličke. Tento boj je skrytý očiam verejnosti. Tá nechce stratiť svoje ilúzie a preto ho 

radšej ochotne prehliada. 

Boj proti štátu si vždy vyžaduje obete. Či už vo forme väzenia, alebo ekonomického 

znemožnenia. Tí, ktorí stoja proti nám nemajú v rukách len násilie, ale aj oveľa mäkšie, 

ale o to krutejšie a účinnejšie nástroje, ako nás zastrašiť a otupiť ostrie nášho meča. 

Najhroznejšou zbraňou, ktorú proti nám naši nepriatelia s úspechom používajú je 

strach o naše vlastné pohodlie a ekonomickú existenciu. Množstvo z nás má prácu, 

ktorá nám umožňuje relatívne slušne a pohodlne vyžiť. Už sme si navykli na to, že 

máme peniaze a na to, že si môžeme z času na čas ísť do krčmy, alebo splácať hypotéku, 

či lízing.

Toto je tou najhoršou zbraňou, ktorou proti nám Mudrci a nimi vytvorený ekonomický 

Systém disponujú. Neúprosné zákony ekonomiky Mudrcov velia, že ak si mladý človek 

chce zabezpečiť svoje základné potreby, tak sa musí zadlžiť na mnoho desiatok rokov 

dopredu. A jeho schopnosť splácať tento dlh nezávisí až tak od jeho šikovnosti, alebo 

schopností, ale od toho, či každý mesiac dostane výplatu. A práve strach o túto 

každomesačnú almužnu ho drží pri zemi a otupuje ostrie jeho radikalizmu.
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Náš najväčší problém je v tom, že stále máme čo stratiť. Mudrci si veľmi dobre 

uvedomujú, že najnebezpečnejší je ten, kto už stratiť nemá čo, zatiaľ čo tí ostatní sú 

poslušní a ovládateľní. Nechcem zľahčovať situáciu, ale niekedy je až smiešne, ako 

silno lipneme na svojich slabo platených miestach, ktoré pre nás predstavujú akú-takú 

istotu. Paradoxom je ale to, že veľa úspešných podnikateľov začalo podnikať až vtedy, 

keď ich k tomu donútila strata zamestnania.

Úprimne sa pozrime do vnútra našej duše. Koľkokrát sa stalo, že sme niečo nespravili, 

alebo sme to nespravili radikálnejšie zo strachu, že nám na to prídu a stratíme prácu? 

Koľkokrát sme sa čo i len báli pípnuť o tom, aký máme názor, pretože sme sa báli, „aby 

na nás náhodou neprišli“? 

Tento strach je prirodzeným ľudským strachom, ktorý sa Mudrci naučili majstrovsky 

ovládať a využívať vo svoj prospech. Ak sa k ekonomickej závislosti od Systému pridá 

ešte zodpovednosť o rodinu, nádejný revolucionár a ostrý Národný socialista sa 

pomaly, ale isto dostáva do osídiel malomeštiackeho života a bezvýznamnej existencie. 

Už len pracuje, platí dane a z času na čas si zanadáva pri pive, či pospomína na staré 

dobré časy. Jeho aktivita je na nule a v tom lepšom prípade svojim starým, alebo 

aktívnym kamarátom nie je na škodu. Takýto človek sa stáva jedným v stáde Bielych 

ľudí, ktoré je vystavené útokom cudzích vlkov. Jeho konformita však z času na čas 

predstavuje pravé peklo, pretože on vie a rozumie a nie je zaslepený tak, ako ostatné 

ovce v stáde. Napriek tomu sa bojí a vo svojej mysli si usilovne kuje a splieta okovy 

dôvodov, prečo nemôže byť aktívny. Jednoducho taký aktivista „na dôchodku“.

Systém sa nikdy nerozpakoval exemplárne ekonomicky potrestať tých, ktorí boli 

natoľko hlúpi, aby ho bez prípravy vyzvali na súboj. Existuje množstvo prípadov 

doslova skrachovaných existencií, ktoré si nepremyslenými činmi zničili život a sťažili 

cestu tým, ktorí sa na ňu ešte len pripravujú. Títo naivní blázni nielenže pred 

ostatnými vztýčili nové a zbytočné prekážky, ale svojim príkladom odstrašujú 

ostatných. Ich jediným úspechom je len to, že Systému ukážu jeho slabé miesta, ktoré 

by iní mohli využiť oveľa efektívnejšie.

Tieto riadky sú možno depresívne, ale len popisujú skutočnosť, pred ktorou si 

nemôžeme zatvárať oči. Nech sú nám títo blázni pozitívnou výstrahou, ale nie 

príkladom. To znamená, že predtým, kým sa pustíme do konfrontácie so Systémom, 
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musíme byť pripravení na to, že Systém bez milosti udrie späť. A to je problém 

všetkých tých naivných zakladateľov politických strán, či podobných aktivít. Vo svojej 

naivite si mysleli, že len to, že sú a že sa verejne prihlásia k svojim myšlienkam spôsobí, 

že sa Systém rozpadne a padne im k nohám. Systém sa síce možno zo začiatku 

prekvapením zháčil, ale potom o to silnejšie udrel späť, čo našich naivných 

revolucionárov úplne zaskočilo a ich revolúcia skončila ešte skôr, ako sa 

vôbec začala.

Na to, aby sme mohli otvorene vyzvať Systém na súboj je potrebné vybudovať si 

dostatočné organizačné, ako aj finančné krytie. Pozor ale na to, aby sa tieto prípravy 

nestali samoúčelnými, netrvali príliš dlho, alebo sa nestali zámienkou na odkladanie 

akcie, znižovania Vašej akcieschopnosti, či Vašej nečinnosti. Ak Vaše prípravy budú 

trvať príliš dlho, stane sa z nich rutina, z ktorej sa Vám nebude chcieť vybočiť. Je oveľa 

lepšie, ak sa Vašou rutinou stane tvrdý politický zápas a nie detinské konšpiračné 

prípravy na udalosť, ktorá aj tak nenastane, pretože sa nikdy nerozhýbete. Istý stupeň 

zabezpečenia je nutný, avšak všetko za ním je zbytočným luxusom, ktorý si nemôžeme 

dovoliť.

Uvedomte si, že na 100% nebudete nikdy pripravení a prílišné rozmýšľanie veci 

komplikuje a znamená zlyhanie. Tá najjednoduchšia cesta býva zväčša tá správna a 

prináša úspech.

To, čo verejnosť vidí je veľmi dôležité, ale oveľa dôležitejšie je to, čo očiam verejnosti 

ostáva skryté. To, pristrihnuté za vlasy, znamená, že ak sa niekde zorganizuje 

demonštrácia, kde pochoduje 100 ľudí, tak ďalších 200, pre verejnosť neviditeľných 

ľudí, musí túto demonštráciu zabezpečovať a poskytovať jej organizačnú, logistickú a 

inú podporu. Na to, aby sme odolali spätnému úderu Systému musíme stáť na pevných 

základoch, oveľa pevnejších, ako majú ostatní, pretože úder proti nám, bude vedený s 

oveľa väčšou silou a zúrivosťou.

Ak sa pozrieme na veľkých mužov nášho hnutia, akonáhle sa im začalo trochu dariť, 

Systém na nich udrel z ekonomickej stránky. Určite existuje množstvo osudov nám 

neznámych ľudí, ktorých tento tlak zastrašil a napriek svojim schopnostiam sa nemôžu 

v našich očiach postaviť vedľa mien ako napríklad Ian Stuart, Robert Mathews, alebo 

George Lincoln Rockwell. Tieto veľké mená sú príkladom, že napriek prekážkam, ktoré 
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im Systém kládol pod nohy, nie sú neprekonateľné. Ian Stuart mal veľké finančné 

problémy a niekoľko rokov musel bývať u svojich kamarátov. George Lincoln Rockwell 

na tom nebol inak. Ale napriek všetkému sa im podarilo tieto prekážky prekonať a 

vytrvať. To prinieslo úspech a ešte väčší strach Systému, ktorý ich násilnú smrť len 

uvítal.

Nebuďme teda hlupáci a učme sa na chybách a osudoch tých druhých. Preto pred tým, 

ako vyjdeme na povrch, majme už dopredu pripravené organizačné a finančné zázemie 

a pripravme sa na to najhoršie. Je vždy lepšie byť pripravený a nemusieť to využiť, ako 

naopak. Našou veľkou slabinou je skutočnosť, že nemáme také veľké zdroje, ktoré by 

nám umožňovali neustály tlak na Systém. Kým Systém si môže dovoliť zamestnávať 

ľudí, ktorých prácou je len to, aby sa nám venovali, my si tento luxus zatiaľ nemôžeme 

dovoliť. To však neznamená, že ťaháme za kratší koniec. Tí, ktorí niečo robia pre 

peniaze to nikdy nespravia tak dobre, ako tí, ktorí niečo robia preto, lebo veria, že sa to 

spraviť musí. Preto sa pri prvom náznaku neúspechu nemôžeme vzdať. Musíme znova 

vstať, ísť do boja a pokračovať.

Bohužiaľ, veci idú často podľa scenára, ktorého sa na našu škodu pridŕžajú obidve 

strany. To znamená, že opakujeme isté chyby, na ktoré už doplatili naši predchodcovia. 

Bez prípravy a so silou len na jeden úder udrieme do Molocha Systému. Vždy 

používame tie isté nefunkčné, neúspešné postupy a spôsoby a Systém ani nemusí 

vymýšľať, ako na nás, pretože to už dopredu vie a stačí mu len vytiahnuť ten správny 

manuál. Preto v tejto publikácii neustále zdôrazňujem, že sa musíme oslobodiť od okov 

nášho vlastného myslenia. Naša viera, presvedčenie a vernosť čistým myšlienkam 

Národného socializmu musí ostať pevná ako skala, nebojím sa povedať že bigotná. Ale 

všetko ostatné je možné spochybniť a musíme hľadať nové spôsoby, ako sa dostať 

vpred. Nebojme sa experimentovať a skúšať všetko nové, hoci na prvý pohľad aj 

bizarné. Je málo miest, kam sa môžeme dostať a tak musíme hľadať nové možnosti a 

spôsoby nášho pôsobenia. Dávajte si však pozor, aby sa neoslabila Vaša 

akcieschopnosť. Ak budete len neustále plánovať a vymýšľať, môže sa stať, že nakoniec 

nič užitočného nespravíte. Medzi činnosťou a produktívnou činnosťou je obrovský 

rozdiel. Ak chcete vyvíjať len činnosť, tak sa radšej zapíšte do krúžku modernej poézie. 

Svoj život tak premárnite v prázdnych debatách o dielach, ktoré s najväčšou 

pravdepodobnosťou napísala nejaká skrachovaná a nadrogovaná existencia.
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Niektorí z nás sa akoby zase podvedome báli svojho úspechu a tak svoju činnosť 

neradikalizujú do takej miery, ako je potrebné. Existuje množstvo faktorov, ktoré toto 

defenzívne myslenie podporujú. Ale asi najväčším faktorom je strach, že ak sa nám čo 

len trošku začne dariť, Systém na nás udrie železnou päsťou. Je to paradox, ale v našich 

radoch často prítomný. Preto robíme veci polovičato, skryte a bojíme sa, aby nás niekto 

náhodou nezaregistroval. To je ale presne v protiklade s našimi cieľmi. Predstavte si, že 

by sa výrobca reklamy bál, že jeho reklamu niekto zbadá. Presne takto sa správajú 

mnohí z nás.

Systém za roky svojej existencie získal dostatok skúseností, aby rozoznal, kto je pre 

neho nebezpečný a kto nie. A preto, ak niečo pre našu vec robíte, ale Systém Vás 

necháva na pokoji vedzte, že to robíte zle. Ak Systém o Vás vie a necháva Vás na pokoji, 

znamená to, že Vás nepovažuje za nebezpečných a láskavo Vás nechá sa hrať na 

revolucionárov a Národných socialistov. Príkladom môžu byť rôzne anarchistické a 

antifašistické združenia, ktoré otvorene hlásajú túžbu zničiť štát ako celok a napriek 

tomu môžu legálne demonštrovať, mať internetové stránky, organizovať rôzne akcie a 

koncerty. Prečo asi? Pretože jednoducho nie sú pre Systém hrozbou, práve naopak. 

Slúžia systému a Systém ich má pod úplnou kontrolou. Preto všetci tí, ktorým sa darí 

bez väčšej námahy, by sa mali sami nad sebou zamyslieť a prehodnotiť svoje ciele a 

spôsob fungovania.

Náš boj proti aktuálnemu politickému zriadeniu nie je prechádzka ružovou záhradou. 

Problémom väčšiny z nás je to, že sú radi, keď môžu o sebe hovoriť, že sú perzekvovaní, 

hoci to tak nie je. Mnoho z nás sa rado pasuje do úlohy trpiteľa, či mučeníka, ale keď 

príde na ozajstné obete, tak stiahnu chvost, ako zbabelé psy. Je veľmi jednoduché 

sedieť pri pive a cítiť sa ublížene, hoci nám nikto priamo neublížil. Ale niečo iné je 

prestať márniť čas a niečo pre našu vec obetovať. A teraz nehovorím o obeti v zmysle 

straty ekonomických istôt, alebo slobody. Hovorím o obetovaní svojich peňazí, času a 

hlavne nášho najväčšieho nepriateľa – svojho vlastného pohodlia.

Skúsme sa zamyslieť nad logikou veci. Ako môžeme chcieť, aby nás nasledovali masy, 

ak ich nie sme schopní zapáliť? Ak sa budeme neustále tváriť, ako trpitelia a tí, ktorým 

je neustále ubližované, ľudia v nás nikdy nebudú vidieť predstaviteľov silného a 

sebavedomého politického systému, ktorý dokáže čeliť nepriazni osudu. Ako máme 

ľudí presvedčiť, že budeme hájiť ich záujmy, keď sa nevieme postaviť ani za tie naše a 
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namiesto toho ublížene sedíme niekde v kúte a každému hovoríme akí sme úbohí? 

Ľudia nasledujú silných, ktorí sa pri prvom nápore vetra možno ohnú, ale nikdy sa 

nezlomia. Nasledujú takých, ktorí vedia, kde je ich miesto a vedia čo chcú a ako to chcú 

dosiahnuť. Majú nezlomnú vôľu a odhodlanosť dosiahnuť to, čo si predsavzali. 

Dočasný neúspech a protiúdery protivníka sú pre nich posilnením a možnosťou v 

budúcnosti nezopakovať tie isté chyby. My musíme byť vlkmi, ktorých ostatné ovce 

nasledujú, ak sa staneme ovcami, nikto nebude mať dôvod, aby sa nami vôbec 

zaoberal.

Len ten, kto sa hlasno hlási o to, čo mu patrí získa na to skutočný nárok. Pred 

problémami, ktoré nás čakajú neutečieme a preto sa im musíme postaviť. Keď masy 

uvidia, že sa vieme sami o seba postarať a sme silní, skôr či neskôr nám dajú svoju 

dôveru. 

Národný socializmus je jediná správna alternatíva a preto proti nám demokracia bojuje 

všetkými dostupnými prostriedkami. Tí, ktorí v jej službách bojujú proti nám, tvrdia, 

že naše myšlienky sú smiešne a hlúpe, ale nedovolia nám ich nahlas vysloviť. 

Demokracia sa tituluje tým, že je súťažou myšlienok a ak sú teda naše myšlienky také 

smiešne a hlúpe, nebolo by najlepším spôsobom nás nechať hovoriť, aby sme sa 

zosmiešnili a zdiskreditovali sami? Alebo je problém niekde inde? Neberú nám slovo 

preto, lebo nám nevedia zobrať argumenty? Nie je to preto, lebo to, čo hovoríme je 

pravdou? Pravdou, ktorú bežný človek vidí v každodennom živote? 

Naši nepriatelia nás neustále porovnávajú s obdobím rokov 1933 až 1945, ale zabúdajú 

na jednu dôležitú vec. Všetko sa mení a vyvíja a to platí aj pre nás. História Národného 

socializmu nám jasne ukazuje, kde sa stali chyby a my nebudeme natoľko hlúpi, aby 

sme ich znova zopakovali. V roku 1933 sa našim myšlienkam podarilo získať moc, ale 

nepodarilo sa ju stabilizovať. Našou úlohou je ísť o dva kroky ďalej a po nastolení 

Národnosocialistického politického zriadenia toto zriadenie za každú cenu aj udržať.
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Kapitola štvrtá

Multikulturalizmus – ústup Bielej rasy

Ak má niekto záhradu, alebo pole a napadnú ho škodcovia, tak 

sa určite nepoteší. Je možno pravdou, že prítomnosť kobyliek 

môže byť pre isté rastliny, alebo časti záhrady prínosná, celkový 

výsledok je ale negatívny, pretože škoda, ktorú napáchajú, je 

oveľa väčšia ako ich prínos.

Na túto situáciu sa dá zareagovať len jediným spôsobom - 

záhradkár, alebo poľnohospodár sa snaží všetkých škodcov odstrániť. Neskúma, či 

konkrétna húsenica, alebo kobylka robí dobre, alebo zle a koľko plodín pojedla. Nasadí 

plošný postrek a škodcov vyhubí. Škodcovia sú načas preč a rastliny môžu, do ich 

ďalšej návštevy, nerušene rásť a prinášať svoje plody a úrodu.

V podobnej situácii sa nachádza celý Biely svet. Tou záhradou, alebo poľom je Európa 

a tými škodcami prúdy nebieleho obyvateľstva, ktoré do nej nezadržateľne prúdia. 

Jediný rozdiel je len v tom, že sa tejto invázii nebránime. Biele obyvateľstvo je príliš 

posadnuté svojim individualizmom a pohodlím a nevenuje sa ničomu inému, aj keď to 

„niečo iné“ pre neho predstavuje smrteľné nebezpečenstvo.

Individualizmus je, popri pohodlnosti, tou najväčšou zhubou, ktorú sa Mudrcom 

podarilo zasiať do duše Bieleho človeka. Istá miera individuality je potrebná, ale tu už 

ide o spretŕhanie základných medziľudských vzťahov. Výsledkom je človek, ktorý je 

síce osobnosťou, ale osobnosťou slabou, bez koreňov a tých, na ktorých by sa mohol 

vždy spoľahnúť. Preto ten neustály útok na rodinu, zdôrazňovanie konzumného 

spôsobu života a ostatných „vymožeností“ moderného sveta.

Možno predchádzajúce riadky znejú ako moralizovanie, ale k ich napísaniu viedol čistý 

pragmatizmus a postrehy z bežného života multikultúrnych miest západnej Európy. 

Kým Biele obyvateľstvo je atomizované až na úroveň jednotlivca, ktoré sa po večeroch 

v strachu krčí za zamknutými dverami, ulice kedysi našich miest ovládajú gangy 

prisťahovalcov. Tí, na rozdiel od budúcej Bielej menšiny, netrpia syndrómom 

individualizmu, ale práve naopak. Majú veľké rodiny, ktoré sú súdržné a v prípade 
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útoku na svojho člena sa dokážu veľmi rýchlo zmobilizovať. Týmto získavajú prevahu, 

ktorú si uvedomujú a využívajú. Však nakoniec, ako má jedináčik Bielych rodičov čeliť 

štrnásťčlennej multikultúrnej rodine plnej mladých a nevychovaných výrastkov?

K strachu z fyzickej konfrontácie sa pridáva ďalší účinný strach – strach z obvinenia z 

rasizmu. V mestách západnej Európy je bežným javom, že sa mladá banda počerných a 

určite „diskriminovaných“ mladíkov hlučne zabáva a obťažuje ostatných okoloidúcich, 

alebo spolucestujúcich vo verejnej doprave. Každý však radšej sklopí oči a dúfa, že sa 

bez ujmy dostane tam, kam potrebuje. Hoci je Bielych ľudí v autobuse 

niekoľkonásobne viac, nikto ich nenapomenie, pretože sa každý cíti sám a oprávnene 

sa bojí, že ak by ho táto banda napadla, nikto iný sa ho nezastane. A ak by aj zakročila 

náhodne prítomná polícia, určite by minimálne padlo verbálne obvinenie z rasizmu. A 

toto je stigma, ktorej sa každý boji ako čert kríža. Všetci sa jej boja natoľko, že sú 

ochotní obetovať svoju slobodu, zdravie, rodinu, či nečinnosťou riskovať svoju vlastnú 

záhubu.

To všetko je ešte posilnené mediálnym tlakom, ktorému sú vystavované hlavne 

dievčatá. Televízia a média propagujú zmiešanú rodinu ako niečo nadprirodzené, čo (v 

rozpore s realitou) dievčaťu zabezpečí nekonečnú lásku a šťastie. Všimnite si, že ak sa v 

médiách prezentujú zmiešané páry, vždy ide o Biele dievča a čierneho muža. Tomuto 

tlaku sú dievčatá, cez kreslené seriály a moderné rozprávky, vystavované už od útleho 

veku.

Tento trend má svoju logiku. Dievčatá sú emocionálnejšie ako chlapci, sú 

ovplyvniteľnejšie a tak sa davy šedých miešancov utešene rozrastajú. Ženy, ako matky, 

majú na výchovu svojich detí oveľa väčší vplyv a tak sa Hydra multikulturalizmu 

dostáva z televíznych obrazoviek do priamo hláv ľudí a začína si žiť svojim vlastným 

životom. A navyše, často sa stáva, že čierny muž rodinu opustí a žena ostane s malým 

mulatom sama. A keďže čierne gény sú oveľa silnejšie ako tie Biele a výchova dieťaťa 

jedným rodičom (hlavne matkou) je veľmi ťažká, táto bytosť je vystavená ulici a to so 

všetkými negatívami, ktoré táto kombinácia so sebou prináša.

Podobný efekt má na Biele ženy znásilnenie imigrantmi, ktoré je v oblastiach s ich 

silným zastúpením veľmi obľúbené. Imigrant si uspokojí svoje chúťky, ale tento akt má 

ešte nebezpečnejší efekt. Takto zlomená žena bude svoje deti vychovávať k 
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podriadenosti k Systému a k „tolerancii“ k farebným, aby jej deťom neublížili tak, ako 

jej. Zlomené ženy nikdy nevychovajú bojovníkov, len otrokov.

Ako teda obohacujú našu kultúru?

Médiá a rôzne občianske združenia nám neustále vtĺkajú do hlavy, že prijímať 

prisťahovalcov z rôznych krajín sveta je pre nás prospešné, pretože ich prítomnosť 

obohacuje našu kultúru. To sú síce všetko pekné slová, ale nikto ešte presne nepovedal, 

ako konkrétne toto obohacovanie prebieha a čo prospešného nám nebiele kultúry 

prinášajú.

Obohatenie obyčajne znamená nový spôsob riešenia starých problémov, zlepšenie už 

existujúcich postupov, či zefektívnenie práce. To znamená, že ak by prisťahovalci 

priniesli nejaké nové a prevratné technologické postupy, alebo nový spôsob myslenia, 

tak by ich prítomnosť v našich krajinách mala aký-taký zmysel. V médiách sa však 

doteraz neobjavila žiadna zmienka o tom, že by nejaký prisťahovalec priniesol niečo 

prevratné o čo by sa so svojou hostiteľskou krajinou resp. obyvateľstvom podelil. 

Vyhovárať sa na nedostatok príležitostí a ich diskrimináciu je scestné, pretože 

prisťahovalci sú v Európe už vyše 50 rokov a ich druhé, alebo tretie generácie mali dosť 

času a možností sa prejaviť. Je síce pravdou, že sa prejavujú, ale nie tak ako by jeden 

očakával. Problémy neriešia, ale práve naopak, spôsobujú ich.

Isté problémy však nebieli prisťahovalci vedia riešiť veľmi dobre. Sú to otázky zločinu a 

podobných nelegálnych aktivít. Tu sú až extrémne vynachádzaví a na problémy typu 

čo, kde a ako ukradnúť, alebo koho a kde znásilniť, majú vždy po ruke množstvo 

riešení. To, čo by normálnemu Bielemu človeku ani nenapadlo, je pre farebného 

normálne a bežné. Však to boli nakoniec americkí farební, ktorí vytvorili „kultúru“ 

napádania posádok pokazených áut, či okrádania obetí dopravných nehôd. Ak sa 

detailnejšie pozriete na štruktúru týchto zločinov, množstvo z nich nemá žiadnu logiku 

a je to tak. Väčšina z nich je spáchaná absolútne pudovo – farebný vidí bezbranného 

človeka a tak okamžite využije situáciu a zaútočí. 

To, že farební imigranti sú v tejto oblasti skutočne inovatívni dokazuje aj skutočnosť, 

že parlamenty dotknutých krajín musia prijímať nové zákony, ktoré definujú tieto nové 

typy zločinov. Existujúce zákony, ktoré po stáročia dokázali viac-menej dokonale 
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pokryť existujúci rozsah zločinu, sú zrazu akútne zastaralé a neúčinné. A my sme si 

obohatili svoju kultúru o strach o seba a svojich blízkych a o väčšiu ostražitosť a 

nedôveru voči ostatným (aj Bielym), čo v nás necháva obrovský pocit strachu, 

zraniteľnosti a osamelosti. A taký človek sa veľmi ľahko ovláda Mudrcmi, ktorí tento 

strach vedia veľmi dobre využiť.

Prisťahovalci si so sebou priniesli kultúru lenivosti a závislosti, ktorú v Európskych 

podmienkach zdokonalili na kultúru poberania sociálnych dávok a parazitizmu, 

pričom ich potomkovia nie sú na tom o nič lepšie. Rodičia ich nevychovávajú k úcte k 

hodnotám, ktoré vytvoril niekto iný, pretože v ich pôvodnej vlasti žiadne takéto 

hodnoty nemali a ani ich nevedia vytvoriť. Keďže nikdy nepracovali a ani pracovať 

nechcú, nevedia si vážiť niečo, čo prácou svojich rúk vytvoril niekto iný.

Keď sa prisťahovalec dostane do Európy, tak na tom bude vždy lepšie, ako vo svojej 

vlasti. Európa mu poskytne jedlo, strechu nad hlavou a hlavne bezpečnosť. 

Prisťahovalec sa už nemusí báť a triasť sa vo svojej chatrči od strachu, že ho podreže 

susedný kmeň, alebo mu vojaci aktuálneho diktátora len tak pre radosť odseknú obe 

ruky, znásilnia ženu a spolu s chatrčou spália aj jeho deti. Aj keď bude spať na kartóne 

niekde pod mostom, bude profitovať z poriadku a vlády zákona, ktorá na európskej 

ulici ešte v istej miere platí.

Nešťastím Bielych krajín je to, že sú schopné produkovať prebytky a blahobyt, ktorý 

svojou prácou, usilovnosťou a podnikavosťou vytvorili ich obyvatelia. Tieto nadbytočné 

zdroje však namiesto ďalšieho rozvoja, alebo zásob pre horšie časy, slúžia na 

vydržiavanie zbytočnej masy prisťahovalcov, ktorí si na ne tak zvykli, že ich nepovažujú 

za právo, ale za samozrejmosť. Európa si sociálnymi dávkami kupuje pokoj farebných 

más, ale čo sa stane, keď už nebude schopná tieto masy uživiť, nie je ťažké si predstaviť. 

Je pravdou, že človek prebytky investuje aj do neproduktívnych vecí, ako sú napríklad 

okrasné zvieratá, ale tie prinášajú estetický, či emocionálny úžitok. Aký úžitok prináša 

farebná neprispôsobivá masa je naozaj záhadou. To, že si niektorí z nich otvoria stánky 

so svojim národným jedlom, alebo sa z času na čas oblečú do krojov a zatancujú naše 

národné tance za obohacovanie kultúry naozaj, ale naozaj, nemožno považovať.

-47-



Farební do bielych krajín utekajú hlavne preto, lebo v nich nie sú žiadni farební, alebo 

je ich tam ešte relatívne málo. Mnoho nevládnych organizácii poukazuje na to, že v ich 

pôvodných krajinách sa život rovná peklu, ale na mieste je otázka, kto to peklo 

spôsobil. Sú to azda Bieli muži, ktorí podrezávajú hrdlá malým deťom, alebo hromadne 

znásilňujú africké ženy? Sú to azda Bieli politici, ktorí svojou nekompetentnou 

hospodárskou politikou a skorumpovanosťou spôsobujú hladomory a nedostatok 

všetkého? 

Za všetko môže kolonializmus

Univerzálnou odpoveďou na tieto otázky je kolonializmus, ale na ten sa donekonečna 

vyhovárať nemôžeme. Kolónie získali svoju slobodu už pred viac pol storočím a to so 

všetkým tým, čo tam bývalé koloniálne mocnosti vybudovali. Áno, môžeme pripustiť, 

že Bieli kolonizátori vykorisťovali čierne krajiny, ale vykorisťovanie znamenalo to, že v 

týchto krajinách vytvorili hodnoty, ktoré potom odviezli do svojej vlasti. Ale na to, aby 

sa tieto mohli hodnoty vytvoriť, bolo potrebné zúrodniť pôdu, alebo vyhĺbiť bane. Po 

páde kolónií teda pôvodné farebné obyvateľstvo zdedilo kompletnú infraštruktúru a 

jediné čo bolo treba, bolo začať pracovať. Vykorisťovanie znamená len vývoz hodnôt 

von z krajiny, ktorý sa po páde kolónií skončil. 

Mnoho zapálených bojovníkov za ľudské práva tvrdí, že Biela rasa má kvôli svojej 

koloniálnej minulosti povinnosť sa starať o svojich bývalých koloniálnych poddaných. 

Otázkou je dokedy sme im takto povinní pomáhať a či vôbec na to majú právo. Ja 

osobne sa za koloniálnu minulosť Európy vôbec nehanbím a necítim voči jej bývalým 

kolóniám žiadnu zodpovednosť. Neviem, prečo by budúce generácie mali donekonečna 

platiť za chyby svojich predkov, ktoré až takými chybami neboli (ako už bolo 

spomenuté, Bieli kolonizátori vo svojich kolóniách vybudovali kompletnú 

infraštruktúru, ktorá po získaní nezávislosti pôvodnému obyvateľstvu padla rovno do 

lona). Ale tí istí bojovníci za „práva“ presadzujú ideu, že (farebné) deti by nemali byť 

trestané za zločiny, životný štýl, či zanedbanú výchovu svojich rodičov. Ak je to tak, tak 

prečo by sme my mali byť trestaní za koloniálnu minulosť našich predkov? Či to, čo je 

dovolené bohovi (čiernemu) nie je povolené volovi (Bielemu)?
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ZOG vs. Arabská (väč)menšina

Isté staré príslovie hovorí, že „nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ“. Množstvo 

našich ľudí toto pravidlo nešťastne aplikuje aj na nekonečný konflikt medzi Židmi a 

Arabmi. Už neraz sa stalo, že bok po boku demonštrovali Národní socialisti spolu s 

moslimskými radikálmi. Jediné, čo ich spája je odpor, resp. nenávisť voči Izraelu a jeho 

židovskému charakteru.

V tomto prípade je treba Arabom, resp. moslimom, priznať istú dávku plánovania a 

inteligencie, ktorou ich židovskí nepriatelia disponujú v oveľa väčšej miere. Kým na 

jednej strane sa ich ľavica zastáva a požaduje rušenie opatrení, ktoré zabraňujú ich 

neregulovanému prílevu do Európy, naši ľudia s nimi pochodujú proti Izraelu. Arabom 

sa takto podarilo nájsť užitočných idiotov na oboch stranách politického spektra. 

Užitočných idiotov, ktorí im pomáhajú rásť a silnieť. No raz príde čas, kedy ich už 

potrebovať nebudú a potom je jasné, čo sa s užitočnými idiotmi, ktorí stoja na strane 

Národného socializmu, stane.

Nie je to ZOG a ani Židia, ktorí nekontrolovanie zaplavujú ulice našich miest. Nie sú to 

Židia, ktorí stoja za rohom, aby si od nás s nožom pod našim krkom „slušne“ vypýtali 

našu peňaženku, alebo kabelku. A určite to nie sú Židia, ktorí hlavne v Škandinávskych 

krajinách, znásilnia každú Bielu ženu, či dievča, ktoré im príde pod ruky.

Preto v tomto prípade určite neplatí to povestné, že nepriateľ môjho nepriateľa je aj 

mojim priateľom. Nenechajme sa zaslepiť nenávisťou voči Židom a ZOG. Ak sa na vec 

pozrieme z nadhľadu, sú to zasa Arabi, ktorí v Európe hrajú úlohu užitočných idiotov 

pre Mudrcov a ich ľud. A aj tieto riadky dokazujú, že sa im toto dielo výnimočne darí 

napĺňať. 

Najskôr sa musíme vysporiadať s bezprostrednou hrozbou prisťahovalcov, ich 

neustáleho prílevu do Európy a ich obrovskej pôrodnosti. Je síce pravdou, že za týmto 

vývojom stoja Mudrci, ale ruku na srdce, tento fakt nám v ničom nepomôže. Ak sa 

snažíme odťať hlavu, ale cez chápadlá k nej ani nedostaneme, tak potom je celá naša 

snaha už dopredu odsúdená na neúspech. Ak celý svoj život premrháme v honbe za 

niečím, na čo nemôžeme ani dosiahnuť a za chrbtom nám silnie nebiely element, niečo 

nie je v poriadku. Ak máme získať dôveru ľudí, voličov, tak nám abstraktné témy 
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medzinárodného sprisahania Mudrcov veľmi nepomôžu, pretože pre ľudí sú príliš 

vzdialené a neuchopiteľné. Ale to, že sa po uliciach ponevierajú počerné indivíduá, 

ktorých jediným cieľom je niečo ukradnúť, alebo aj horšie, to každý človek vníma veľmi 

dobre. To sa týka jeho osobne a čo je ešte horšie, ohrozuje to jeho pohodlie.

Aký má mať teda takýto potenciálny volič dojem, keď nás počujú brojiť proti imigrácii 

a nebielym elementom v Európe a na druhý deň vidí tých istých ľudí stáť v jednom 

rade s Arabmi a protestovať proti politike Izraela? Nekonečný konflikt Arabi verzus 

Izrael nám zoslala sama história a je v čo najvlastnejšom záujme Bielej rasy, aby bol čo 

najdlhší a najkrvavejší. Kým bude existovať konflikt v Palestíne, moslimský tlak na 

Európu nebude až taký silný, aký by mohol byť. História nám dokazuje, že kým boli v 

dnešnej Palestíne križiacke štáty, Arabské resp. moslimské výboje sa zameriavali 

hlavne na ne a Európu nechávali na pokoji. Akonáhle tieto bašty padli, Arabský záujem 

sa preniesol viac na Západ a každý, kto len trochu pozná históriu vie, že táto zmena 

Európe nepriniesla nič dobrého.

To isté platí aj pre Mudrcov a ZOG. Či chcú, alebo nechcú, časť svojej energie a zdrojov 

musia investovať do tohto konfliktu a do zvládania moslimskej presily. Keďže Izrael je 

počtom obyvateľov relatívne malá krajina, musí si pomáhať inteligenciou a 

technológiou, čo stojí čas a peniaze. Ak by tento konflikt nebol, tieto dodatočné zdroje 

by nasmerovali inde a skaza Bielej rasy by bola oveľa, oveľa rýchlejšia. Takto ešte stále 

máme tú trošku času na záchranu.

Preto ak nabudúce pôjdete demonštrovať pred Izraelskú ambasádu, majte na pamäti 

tieto riadky. Demonštrovať proti politike Izraela je chvályhodné, ale nie proti tomu, čo 

robí v Palestíne a už určite nie spolu s Arabmi. Podkopáva to našu dôveryhodnosť a 

bežná verejnosť je z nás zmätená. Ideálne by bolo vyprovokovať konflikt medzi 

demonštrujúcimi Arabmi a Židmi, aby sa verejnosti ukázala pravá tvár týchto 

semitských etník. Ani jedno z nich nemá v Európe čo hľadať a tak im nedovoľme a 

nepodporujme ich v tom, aby si z našej zeme spravili bojisko.
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Ľavica a multikulturalizmus

Každý, kto čítal román 1984 pozná slovné spojenie „Veľký brat“. Ale v románe je skrytá 

ešte oveľa silnejšia a strašnejšia myšlienka, ako absolútna kontrola občanov 

Systémom. Tou myšlienkou bolo to, že je to Systém, ktorý organizuje a kontroluje 

odpor voči sebe samému.

Toto správanie má svoje logické opodstatnenie. Bez ohľadu na politický systém, vždy 

budú existovať osoby, alebo skupiny ľudí, ktoré budú k nemu v opozícii a ktoré sa ho 

budú snažiť zničiť. Preto je pre Systém oveľa jednoduchšie organizovať a kontrolovať 

opozíciu voči sebe, ako realizovať nákladné plošné opatrenia, ktoré sú vo väčšine 

prípadov aj tak neúčinné.

Úlohu zachytávania a neutralizovania nespokojných jednotlivcov plnia rozličné 

ľavicové skupiny a hnutia. Existuje množstvo ľudí, ktorí napriek všetkému premýšľajú 

a nedajú sa prehlušiť všadeprítomným hlukom zábavy a farebných obrázkov. 

Rozmýšľajú a zisťujú, že niečo s týmto svetom nie je v poriadku. Nanešťastie nevedia čo 

to konkrétne je a tak v nich rastie vnútorný nepokoj a frustrácia. Začnú hľadať a pátrať 

a vzhľadom na jej mediálnu prevahu, skončia v osídlach ľavice.

Popularita ľavice leží hlavne v tom, že ponúka jednoduchý, pohodlný a hlavne 

bezpečný spôsob ako revoltovať a vybiť si svoju frustráciu z nespokojnosti so 

Systémom, ktorý ovláda naše životy. Ľavica ako taká nikdy neponúkla a ani nikdy 

neponúkne politické východiská, alebo skutočne účinné riešenia. Nespokojnosť ľudí, 

ktorých dostala do svojich osídiel, sa nasmeruje žiadúcim smerom (napríklad proti 

bohatým, alebo „fašistom“), ale ich hnev nie je nikdy namierený proti tým, ktorí naozaj 

poťahujú nitky svetového vývoja.

Ak ľavica ponúkne nejakú politickú, alebo ekonomickú alternatívu, sú to skoro vždy 

riešenia, ktoré história a prax odsúdili ako nereálne a nefungujúce. Ľavica sa aj napriek 

svojim proklamovaným cieľom nikdy nesnažila a nebude snažiť o skutočnú výmenu 

Systému. Ide jej len o zmenu, resp. výmenu fasády, ktorá zakrýva stroj, ktorý skutočne 

hýbe dejinami. Ale väčšina jej energie sa vybíja v násilných stretoch s políciou a v 

rabovaní, či ničení obchodov, alebo iných „symbolov kapitalizmu“. A po takejto 

neproduktívnej činnosti na skutočnú prácu už neostáva žiadna energia.
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Kým ľavica môže svoje myšlienky a názory rozširovať slobodne a bez problémov, nám 

je toto privilégium neustále upierané. Je to preto, aby nespokojný a hľadajúci človek, 

našiel také odpovede, ktoré ho dovedú k hnutiu odporu, ktoré má Systém pod palcom. 

Podobne je to aj s represiou. Kým predstavitelia pravice často dostávajú odstrašujúce 

tresty, predstavitelia ľavice sú trestaní tak, aby ich činnosť dostala nádych romantiky a 

bezpečnej nebezpečnosti. To znamená, že ľavičiari majú adrenalín z toho, že robia 

niečo „revolučné“, ale podvedome vedia, že sa im v podstate nemôže nič zlého stať. 

Ak sa teda nespokojný jedinec začne rozhodovať (ak vôbec bude vedieť o pravicovej 

alternatíve), tak je jeho voľba vo väčšine prípadov jasná. Síce revoltovať, ale pohodlne, 

bezpečne a hlavne bez problémov.

Ľavica Systém nikdy skutočne neohrozí, pretože je jeho integrálnou súčasťou. Systém 

jej poskytuje mediálne krytie a občasnými jemnými represiami vytvára dojem 

martýrstva a revolučnosti. Ak by Systém proti ľavici skutočne bojoval, tak by jej 

predstavitelia boli pod rovnakým mediálnym a policajným tlakom, ako predstavitelia 

Národného socializmu. Namiesto toho ju Systém využíva na vybitie energie 

frustrovaného obyvateľstva a na špinavú prácu proti nám.

Všimnite si, že ľavicové zoskupenia nikdy nevystupujú a nesnažia sa riešiť skutočné 

problémy, ktoré sužujú našu rasu. Multikulturalizmus je pre nich posvätnou kravou, 

ktorá je pre Európu tým pravým požehnaním. Každý, kto sa ho len trochu snaží 

spochybniť, ihneď dostane nálepku „fašista“ a nezriedka sa stane aj cieľom fyzického 

násilia inak „mierumilovnej“ ľavice. Myšlienky ľavice sú väčšinou utopicko-

pacifistické, ale na to, aby túto mierovú idylku dosiahla sa nikdy nerozpakuje použiť 

násilie. A keďže svoju energiu vybíja na nesprávnych miestach, zmenu Systému sa jej 

nikdy neporadí dosiahnuť. Ale nakoniec, to ani nie je jej skutočným cieľom.

Multikulturalizmus – ústup Bielej rasy?

Multikulturalizmus je fakt, ktorému musíme čeliť. Je to skutočnosť, pred ktorou si 

nemôžeme zatvárať oči a ani ju nemôžeme ignorovať. Do našich krajín prúdia zástupy 

nebieleho obyvateľstva, ktoré viac ako politickú slobodu hľadá ekonomické bezpečie a 

chce žiť z plodov práce, ktoré vytvoril niekto iný. Množstvo ekonómov, poplatných 
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pokriveným a Mudrcmi vytvoreným ekonomickým teóriám tvrdí, že imigranti sú pre 

ekonomiku Bielych štátov výhodní. Ak to tak je, tak prečo títo imigranti nezveľadili a 

nezveľaďujú svoju vlastnú krajinu? Keď sa v minulosti rozvíjala Biela kultúra a Biele 

krajiny, nikto nám nepomáhal a ani nemohol, lebo sme to boli práve my, čo boli na 

vrchole ekonomického a kultúrneho vývoja. A ak aj bolo v našich krajinách zle, Bieli 

ľudia museli týmto výzvam čeliť sami a neutekali, pretože utiecť nebolo kam. Toto sa 

však multikulturalizmom mení a z Európy sa stáva jedna šedá masa, ktorá je dobre 

formovateľným materiálom pre plány Mudrcov. Nikto nič nenamieta proti čiernym, 

alebo iným farebným, pokiaľ ostanú vo svojej krajine a tam si žijú tak ako vedia, alebo 

chcú.

Imigranti sa čoraz viac včleňujú do našej spoločnosti a priamo aj nepriamo prispievajú 

k jej degenerácii. O priamych účinkoch miešania medzi rasami už bolo uverejnených 

množstvo štúdií, nepriame dôsledky sú síce menej viditeľné, ale o to nepríjemnejšie a 

je ťažšie s nimi bojovať.

Blahobyt našich krajín spôsobil, že Biele obyvateľstvo si neváži prácu a jej plody. Každý 

chce byť manažér, alebo riaditeľ a nie je nikoho, kto by vykonával tzv. podradné, 

manuálne práce. Týchto prác, resp. prázdneho priestoru sa tak vďačne chytajú 

imigranti, ktorí ako rakovina vrastajú do ekonomického tela našej spoločnosti. Bieli 

čoraz viac spyšnievajú a naša závislosť na imigrantoch a ich sile sa prehlbuje. Treba si 

uvedomiť, že tie „najpodradnejšie“ práce zabezpečujú najzákladnejšie potreby nášho 

prežitia a pohodlia. Preto je nebezpečné, ak tieto činnosti ovládajú cudzie elementy. 

Keďže imigranti si stále uvedomujú svoju príslušnosť a majú silný zmysel pre 

komunitu, je možné, že až sa táto naša závislosť na nich dostatočne prehĺbi, budú si 

môcť bez problémov klásť hocaké požiadavky. Imigranti si túto svoju silu zatiaľ 

neuvedomujú, ale čo nie je, bude.

Multikulturalizmus sa v našich krajinách presadzuje a je pretláčaný z najvyšších miest. 

Je to spôsob ako zvnútra rozložiť Bielu rasu a poriadok, ktorý vytvorila - niečo, čo sa po 

stáročia nepodarilo vojenskou cestou. Ak padne Biela civilizácia, Biely muž 

nebude mať kam utiecť a peklo, pred ktorým milióny farebných utekajú zo 

svojich domovských krajín k nám, sa stane neoddeliteľnou súčasťou 

našich životov.
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Kapitola piata

Ekonomické a politické základy Národného 

socializmu

Pri vyslovení slova „Národný socializmus“ sa 

bežnému človeku väčšinou vybavia pojmy ako 

holokaust, Druhá svetová vojna, alebo 

koncentračné tábory. Ak sa aj na túto tému 

rozvinie nejaká debata a to bez ohľadu na to, či sa 

ide o rozhovor dvoch „historikov“ v médiách, 

alebo o rozhovor pri pive, vždy sa bude krútiť len 

okolo nich. A to je veľká škoda.

Tieto veci sú súčasťou dejín Národného socializmu. Treba však povedať aj to, že sú 

súčasťou absolútne bezvýznamnou a malou a že Národný socializmus zahŕňa a 

predstavuje oveľa viac, ako len tieto pojmy. Súčasné vnímanie Národného socializmu 

možno pokojne prirovnať k ľadovcu, kde nad hladinu trčí iba jeho maličká časť. A je na 

škodu veci, že sa tou viditeľnou špičkou ľadovca stali práve tieto pojmy a témy.

Skrátená definícia Národného socializmu by mohla znieť napríklad aj takto: „Národný 

socializmus je ekonomický a politický systém, ktorý za niekoľko rokov dokázal 

pozdvihnúť povojnové Nemecko tak, že bolo samo schopné počas piatich rokov bojovať 

proti celému zvyšku sveta.“

Nemecko po Prvej svetovej vojne (tzv. Weirmarská republika) nebolo veľmi príjemným 

miestom pre život. Jeho ekonomika a morálka obyvateľstva bola rozvrátená, čo 

dokazuje aj skutočnosť, že bola vydaná bankovka v hodnote jednej miliardy mariek. 

Zamestnanci kvôli závratnej inflácii dostávali výplatu dvakrát denne a po výplate si išli 

radšej hneď nakúpiť, pretože si nikdy neboli istí, či večer bude mať ich výplata vôbec 

nejakú cenu. Výsledkom ekonomického diktátu víťazných mocností a diletantizmu 

predchádzajúcich nemeckých vlád bolo to, že v roku 1930 malo Nemecko 5 miliónov 

nezamestnaných.
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Národnosocialistické ekonomické princípy

Ekonomiku ako takú možno na základe teórie ponuky a dopytu zjednodušene 

definovať ako boj medzi kupujúcim a predávajúcim. Kým kupujúci sa snaží nakúpiť za 

čo najnižšiu cenu, predávajúci sa snaží o cenu čo najvyššiu. Ekvilibrium (rovnováha) 

nastáva v prípade, ak sa kupujúci aj predávajúci dohodnú na takej cene, ktorú sú obaja 

ochotní (alebo nútení) akceptovať. Podobná situácia existuje aj na trhu práce. 

Zamestnanci predávajú svoju prácu a zamestnávatelia ju od nich kupujú. Podľa zákona 

ponuky a dopytu je stanovená výška mzdy, sociálne výhody a ostatné podmienky 

zamestnania, pričom počas Weirmarskej republiky boli vážky spravodlivosti výrazne 

naklonené na stranu zamestnávateľov. A aj napriek tomu bola jej ekonomika na úrovni 

stredoveku.

Po nástupe NSDAP (a Adolfa Hitlera) k moci nastal počiatok Národnosocialistického 

ekonomického zázraku. Bol to práve nemecký minister hospodárstva Albert Speer, 

ktorý úspešne dokázal uviesť do praxe Národnosocialistické ekonomické princípy a 

ukázal, že fungujú. Nemecká ekonomika organizovaná na báze Národného socializmu 

sa vzmohla a priniesla výrazné zlepšenie životných podmienok všetkým tým, ktorí 

chceli a boli ochotní tvrdo pracovať1.

Po tom, ako ekonomiku začali organizovať Národní socialisti, sa táto rozbehla na plné 

obrátky2. Začali sa budovať diaľnice, čo podnietilo obchod a rozvoj ekonomiky. To 

malo za následok neustále sa zvyšujúcu sa zamestnanosť a zlepšovanie sociálneho 

postavenia zamestnancov. Boli stanovené minimálne štandardy správania sa 

zamestnávateľov voči zamestnancom, ktoré musel každý zamestnávateľ bez výhrady 

dodržiavať. Národnosocialistickej ekonomike sa podarilo vybalansovať záujmy 

zamestnancov a zamestnávateľov tak, že to bolo na prospech celej ekonomiky. 

Zamestnanci mali svoje sociálne istoty a slušný plat, ale v práci sa od nich požadoval 

adekvátny výkon. 

1 O sile a efektivite Národnosocialistickej ekonomiky napovedá aj skutočnosť, že v roku 1942 bolo z 

plánovaných 7000 km diaľnic (plánované od roku 1933) hotových 3800 km a ďalších 3 000 km bolo 
rozostavaných. Skúste to porovnať so Slovenskou republikou dnešných dní.

2 Napriek všetkému sa zachovávali vysoké sociálne štandardy. Málo ľudí vie, že osemhodinový pracovný čas v 
Čechách (vtedy protektorát Čechy a Morava) zaviedol Reinhard Heydrich.
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Je nesporné, že zbrojná výroba tvorila značnú časť ekonomiky Národnosocialistického 

Nemecka. Avšak tvrdiť, že to bola práve príprava na vojnu a zbrojná výroba, ktorá 

spôsobila Národnosocialistický hospodársky zázrak je nezmysel. Treba si uvedomiť, že 

zákazníkom zbrojárskych koncernov, ktoré boli vo väčšine prípadov v súkromných 

rukách, bol štát. Štát ako taký ale nevytvára žiadne hodnoty a žije len z hodnôt (daní) 

tých, ktorí ich vytvoria. To znamená, že na to, aby mohol štát zadávať veľké zbrojárske 

objednávky, musel odniekiaľ zobrať peniaze. Na medzinárodných trhoch si ich kvôli 

židovskému bojkotu Nemecko požičať nemohlo3 a tak jediné hodnoty, ktoré mohlo 

minúť, boli len tie, ktoré vytvorila nemecká ekonomika. Preto možno právom tvrdiť 

opak. Zbrojná výroba Národnosocialistický hospodársky zázrak nespôsobila, bola len 

jeho dôsledkom. Keďže ekonomika bola silná a prosperujúca, Nemecký štát si mohol 

dovoliť investovať obrovské prostriedky do neproduktívnych činností, ako je napríklad 

spomínané zbrojárstvo4. Na to, aby sa hodnoty mohli minúť, ich treba najskôr vytvoriť 

a to dokáže len silná ekonomika. Možno teda konštatovať, že Národnosocialistická 

ekonomika dokáže prosperovať aj bez zbrojnej výroby, pričom absencia takýchto 

výdavkov uvoľňuje zdroje pre jej ešte búrlivejší rozvoj.

Podobne sa možno postaviť aj k Židovskej otázke. Množstvo oponentov tvrdí, že v 

pozadí Nemeckého ekonomického zázraku boli hodnoty, ktoré Nemecký štát ukradol 

Židom. Ani tento výrok nekorešponduje so skutočnosťou. Židovské podniky boli v 

drvivej väčšine prípadov zarizované, čo znamená odovzdané árijským, súkromným, 

vlastníkom. To znamená, že Nemecký štát ako taký, nemal z arizácie žiaden priamy 

úžitok. Ak nejaký, tak len v tom, že noví vlastníci svoje novonadobudnuté majetky 

spravovali lepšie, mali vyššie zisky a tak mohli štátu odviesť viac na daniach. Ak sa do 

rúk štátu nejaké židovské majetky aj dostali, tak to boli to podniky na pokraji krachu, 

ktoré ich židovskí majitelia už dávno vytunelovali5. 

3 O tom, že v Národnosocialistickom Nemecku bol akútny nedostatok zahraničnej meny svedčí aj to, že keď 

predstaviteľ britských národných socialistov sir Oswald Mosley požiadal Nemecko o 100 000 libier šterligov 
na činnosť svojej strany, tak dostal iba desatinu tejto sumy.

4 Rozumej činností, ktoré priamo neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu zákazníkom a netvoria dodatočné 
daňové príjmy. Dane, ktoré štát dostane späť zo zákaziek platených štátom nemožno považovať za skutočne 

vytvorenú hodnotu a daňový príjem, ide len o recykláciu už raz vytvorených a zdanených hodnôt.
5 Ako príklad môžu slúžiť isté berlínske tlačiarne, ktoré ich židovskí majitelia priviedli do krachu a dokonca 

spreneverili aj dôchodkový fond svojich zamestnancov. Konkurzní správcovia nakoniec túto tlačiareň predali 
Ministerstvu propagandy, ktorému šéfoval Joseph Goebels.

-56-

http://en.metapedia.org/wiki/Oswald_Mosley


Ani zákaz, na základe ktorého nemohli Židia vykonávať rozličné slobodné povolania, 

ekonomike výrazne neprospel, pretože ich početne nebolo toľko, aby sa uvoľnilo 

významné množstvo pracovných miest. To bolo ešte umocnené tým, že ich povolania 

boli vo veľkej miere kvalifikované, pričom nezamestnanosťou v povojnovom Nemecku 

trpeli hlavne nízkokvalifikovaní robotníci.

V debatách o Národnosocialistických ekonomických princípoch by sa židovská otázka 

nemala objavovať. Jej podstata totiž nie je ekonomická, ale spoločensko-etická. To 

znamená, že keby Národnosocialistické Nemecko nebolo antisemitské, na jeho 

ekonomickej výkonnosti by sa nič nezmenilo, práve naopak. Nemecko by malo prístup 

k medzinárodnému kapitálu (čo ale znamená uvrhnutie krajiny do kapitálovej 

závislosti), čo je však dôležitejšie, neexistoval by bojkot Nemeckého tovaru a tak by 

mali nemecké podniky ešte väčšie odbytištia. Možno povedať, že to bola práve židovská 

finančná blokáda Nemecka, ktorá mu zahradila jednoduchú cestu k pôžičkám a tak si 

Nemci museli pomôcť sami. Krajina a ekonomika tak ostala bez zahraničného 

zadĺženia a vplyvu medzinárodných finančných skupín.

Mnohí kritizujú spoluprácu zahraničných (hlavne amerických) firiem s 

Národnosocialistickým Nemeckom. Práve prítomnosť zahraničných firiem na 

Nemeckom trhu je nesporným dôsledkom vitality jeho Národnosocialistickej 

ekonomiky. Zahraničné firmy tam neprišli, aby nemeckú ekonomiku dotovali, ale 

práve naopak. Videli v nej zaujímavý trhový potenciál, odbytisko pre svoje výrobky a 

priestor na realizáciu svojich ziskov. Ak aj tieto firmy do Nemecka priniesli svoje know 

how, Nemci si ho riadne a tvrdo zaplatili. 

Súkromné vlastníctvo

Národnosocialistické princípy plne uznávajú a podporujú súkromné vlastníctvo, ale 

nerobia z neho posvätnú kravu. Na rozdiel od súčasného politického zriadenia, spolu s 

ním presadzujú koncept spoločenskej zodpovednosti. Ide o to, že inštitút súkromného 

vlastníctva zaväzuje k tomu, aby bol využívaný nielen v prospech jednotlivca, ktorý ho 

vlastní, ale v istej miere aj v prospech svojho najbližšieho okolia.
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Tento koncept netreba brať úplne doslovne. To znamená, že ak má niekto malú 

záhradu, tak určite nebude jeho povinnosťou rozdávať to čo dopestuje. Ale ak je niekto 

podnikateľom a má slušné zisky, jeho povinnosťou je dávať svojim zamestnancom 

slušnú mzdu a ak to okolnosti dovolia prispievať na dobročinné projekty vo svojom 

najbližšom okolí. Koncept spoločenskej zodpovednosti nabáda ľudí, aby vyliezli zo 

svojej ulity a začali sa starať aj o veci za plotom svojho pozemku, či dvermi svojho bytu.

Podľa Národnosocialistickej ekonomickej teórie možno podniky rozdeliť do troch resp. 

dvoch kategórií a podľa toho sa k ním aj ekonomika správa.

Podniky do približne 500 zamestnancov sa zaraďujú do skupiny malých a stredných 

podnikov (SME – small and medium enterprises). V týchto sférach štát zasahuje len 

minimálne a v takýchto podnikoch nemá žiadne vlastnícke podiely. Vo väčšine 

prípadov ide o podniky, ktoré prinášajú služby a tovary priamo spotrebiteľom a 

Národnosocialistická ekonomika uznáva, že sú to práve miestni súkromníci, ktorí na 

tejto úrovni dokážu najlepšie odpovedať na tri základné ekonomické otázky - čo 

vyrábať, ako vyrábať a pre koho vyrábať. 

Národnosocialistický štát sa v tejto oblasti zameriava len na dodržiavanie a 

vynucovanie práva a na dodržiavanie minimálnych pracovných a kvalitatívnych 

štandardov. Štát len poskytuje právny a bezpečnostný rámec, v ktorom tieto podniky 

fungujú, vznikajú a zanikajú.

V sfére veľkých podnikov (nad 500 zamestnancov) je z pohľadu ekonomiky Národného 

socializmu situácia trochu iná. Je pravdou, že aj v tejto sfére pripúšťa a podporuje 

súkromné vlastníctvo, ale zároveň tvrdí, že je žiadúce, aby v nej podnikal aj štát. Štát 

by mal mať kontrolu nad tzv. strategickými podnikmi – napríklad energetickým, 

zbrojnými a podobne. Že sú tieto ekonomické princípy naozaj vitálne dokazuje aj to, že 

ich uplatňuje množstvo krajín. Pomocou vplyvu v týchto podnikoch je možné čiastočne 

usmerňovať vývoj ekonomiky požadovaným smerom. Ale podľa Národnosocialistickej 

ekonomickej teórie platí, že štátny vplyv v týchto podnikoch má slúžiť najmä na 

vytváranie priaznivého ekonomického prostredia a zabezpečovať základné potreby 

ostatných súkromných podnikov tak, aby ekonomika mohla nerušene rásť.
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Problémom demokracií je to, že podniky v štátnom vlastníctve sú živnou pôdou pre 

výskyt korupcie a podobných neduhov. To nahráva odporcom štátneho vlastníctva, 

ktorí tvrdia, že štát je tým najhorším vlastníkom. To môže byť pravda, avšak pre 

Národnosocialistický štát to tak celkom neplatí.

Štátne vlastníctvo samo o sebe nie je zlé, to skôr záleží na aktuálnom štátnom zriadení. 

V Národnosocialistickej ekonomike majú manažéri a riaditelia štátnych podnikov 

zadané rovnaké a hlavne merateľne ciele, ako v prípade tých súkromných. Pri 

stanovovaní cieľov štátnych podnikov však treba pozerať na širšie súvislosti a tak cieľ 

štátneho podniku nemusí byť len zisk, ale aj čosi navyše, ako napríklad počet 

vyrobených strojov, zapojených plynových, alebo elektrických prípojok a podobne. V 

prípade, ak sa ciele podarí dosiahnuť, manažéri budú (tak ako v súkromných firmách) 

odmenení a ak nie, tak budú prepustení. Podobne to bolo aj v prípade 

Národnosocialistického Nemecka. Adolf Hitler sa svojho ministra hospodárstva 

Alberta Speera spýtal čo potrebuje a aj mu to dodal. Ale A. Speer musel za istý čas 

dosiahnuť konkrétne a merateľné výsledky.

Je naozaj smutné, že pri prezentácii Národného socializmu sa do učebníc dejepisu 

dostali len mená ako Adolf Hitler, Joseph Goebels alebo Heinrich Himmler. Má to však 

svoj účel. Ak by sa deti museli učiť aj o ekonomických odborníkoch ako bol napríklad 

Albert Speer a jeho kolegovia, história by bola nútená pripustiť, že Národný 

socializmus nebol až taký zlý a Národnosocialistické ekonomické princípy sú 

životaschopné a preverené praxou. A taktiež by musela uznať, že to, čo sa vydáva za 

hlavné rysy Národného socializmu (vojna, holokaust a podobne), nie sú jeho 

charakteristické znaky. 

Nikto nespochybňuje, že holokaust, alebo vojna je súčasťou histórie Národného 

socializmu, ale tieto javy boli výsledkom spôsobu jeho aplikácie a nie spôsobené 

systémom samotným. Ten sa zameriava na zlepšovanie ekonomickej výkonnosti, 

odstraňovanie sociálnych nespravodlivostí (pozor, nie rozdielov) a na boj s 

príživníkmi.
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národný; Socializmus

Mnohí ľavičiari považujú Národný socializmus za zriadenie, ktoré vzniklo konšpiráciou 

kapitalistických síl a za účelom zotročenia pracujúceho človeka. Isto, je možné, že 

takéto sprisahanie existuje, ale určite nie pod hlavičkou Národnosocialistickej 

ideológie.

Bol to práve Adolf Hitler, ktorý po uchopení moci v roku 1933 začal čoraz viac 

presadzovať silu odborov, aby hájili záujmy pracujúcich. Boli to práve 

Národnosocialistické ekonomické princípy, ktoré posilnili sociálny status a sociálne 

istoty zamestnaných, alebo zaviedli nám také samozrejmé veci ako sú dávky v 

nezamestnanosti6. Ako už bolo povedané, je to jedine Národnosocialistická ekonomika, 

ktorá dokáže jemne vybalansovať záujmy a potreby oboch strán (zamestnancov a 

zamestnávateľov) a to tak, že obe strany pochopili, že nie sú súperi, ale naopak – ak sa 

má dobre jeden, má sa dobre aj druhý a opačne. 

Ľudia sa z pohľadu Národnosocialistickej ekonomiky prirodzene zadeľujú do rôznych 

sociálnych kategórií a skupín. Z pohľadu vytvárania hodnôt sa delia na ľudí, ktorí 

hodnoty vytvárajú (pracujú), na tých, ktorí hodnoty chcú vytvárať, ale nemôžu 

(dôchodcovia, deti, dočasne nezamestnaní) a na parazitov, ktorým tvorba hodnôt nič 

nehovorí.

Kým prvé dve kategórie ľudí majú plný nárok na sociálnu ochranu zo strany štátu, tá 

tretia nie. V prípade, ak niekto vytvára hodnoty a je nútený ich vo forme daní 

odovzdávať štátu, má zákonite nárok na jeho služby. Tie sa okrem iného prejavujú aj 

cez systém sociálneho zabezpečenia, resp. funkcií, ktoré súkromná sféra nie je schopná 

alebo ochotná zabezpečiť.

Je možné namietať, že kým prvú skupinu ľudí je možno definovať, tie druhé dve spolu 

splývajú. Nie je to celkom tak, pretože existuje množstvo nástrojov, ktoré tieto dve 

skupiny dokážu od seba spoľahlivo oddeliť, ale demokratická, resp. žiadna 

6 Sociálny program Národnosocialistického Nemecka verejne pochválil aj britský kráľ Eduard VIII.
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nenárodnosocialistická ekonomika sa ich doteraz neodvážila použiť v praxi7. Dôvodom 

má byť ich údajne rasistická podstata.

Národnosocialistické Nemecko tieto nástroje nemuselo používať, pretože jeho 

vzrastajúca ekonomika zúfalo potrebovala pracovné sily, takže mala presne opačné 

problémy – nedostatok pracovných síl a to hlavne v zbrojnom priemysle. Tento 

problém sa riešil aj (niekedy núteným) dovozom pracovných síl zo satelitných štátov.

O tom, že množstvo predstaviteľov Národnosocialistickej Nemeckej ríše dávalo väčší 

dôraz na socializmus, ako na národný svedčia aj konkrétne opatrenia, ktoré boli prijaté 

po nástupe NSDAP k moci. Roztrieštené odbory nahradil tzv. DAF (Deutsche 

Arbeitsfront – Nemecký pracovný front). Tomu sa podarilo výrazne zlepšiť podmienky 

zamestnancov. Zamestnávatelia im boli povinní vytvoriť zodpovedajúce sociálne 

zázemie, nadčasy začali byť platené a bolo zakázané nadmerné prekračovanie 

pracovnej doby. Zo súčasného pohľadu sa ako zaujímavé javí aj nariadenie, ktoré 

zakazovalo zamestnávateľom v obchode, aby ich zamestnanci (predavači a predavačky) 

museli byť v práci už hodinu pred otvorením obchodu a ešte dve hodiny po záverečnej.

Podobné zlepšenie sa udialo aj v oblasti kultúrneho vyžitia obyvateľstva. Napríklad 

lístok na predstavenie berlínskej Ľudovej opery stál jednu ríšsku marku. Toto a iné 

opatrenia mali za následok, že sa len v roku 1938 uskutočnilo 140 000 kultúrnych 

akcií, ktoré dovedna navštívilo 50 miliónov osôb.

Národný socializmus verzus Komunizmus

Niektoré charakteristiky a výsledky pôsobenia Národnosocialistických ekonomických 

princípov môžu silne pripomínať paralelu s vývojom ekonomiky v komunistickom 

ZSSR. Krajina sa tiež vzmáhala, budovali sa nové cesty, priehrady a prebiehala 

elektrifikácia. Otázka, čo je na Národnom socializme také exkluzívne a životaschopné, 

je teda viac ako na mieste.

7 Jedným z takýchto nástrojov je aj napríklad povinnosť odpracovať si svoje sociálne dávky, ide v podstate o 

právo na prácu. Nezamestnaní by museli pracovať napríklad tri dni do týždňa a zvyšok týždňa by bol 
vyhradený na hľadanie si plnohodnotného zamestnania.
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Je pravdou, že v čase búrlivého rozvoja Národnosocialistickej ekonomiky, prebiehal 

podobný proces aj v komunistickom ZSSR. Tieto dva procesy sú však podobné iba na 

prvý pohľad. Okrem toho, že možno diskutovať o sile ekonomiky komunistického 

ZSSR a skutočnom progrese vo vývoji krajiny, tak sa treba pozrieť aj na to, za akú cenu 

ZSSR svoje výsledky dosiahol. Je to presne tá istá námietka, ktorú ľavičiari s obľubou 

požívajú pri kritike Národného socializmu, ale pri ZSSR sa im akosi taktne vytratí z 

mysle.

Kým Národnosocialistická ekonomika je založená na symbióze všetkých foriem 

vlastníctva a podnikania, v ZSSR tomu bolo úplne inak. Všetok súkromný majetok bol 

vyvlastnený v prospech štátu a tak mal ZSSR pri svojom začiatku už aký taký základ. Aj 

napriek tomu, že cárske Rusko Mikuláša II. bolo vykresľované ako zaostalá krajina, 

nebolo tomu celkom tak. Aj keď pomaly, ale rozbiehali sa ekonomické a politické 

reformy a ani politická represia už nebola taká silná, inak by boľševici so svojou 

revolúciou skončili skôr, ako by začali. Tak, či onak, ZSSR v podstate vytvoril skupinu 

ľudí, ktorú cielene okradol o majetok a často aj o život. Národnosocialistická 

ekonomika takéto skupiny nevytvára a svoj blahobyt zakladá hlavne na súkromnom 

majetku a podnikaní. Síce sa znova môže vynoriť otázka Židovstva, pretože táto 

skupina bola sociálne vylúčená. To je pravda, ale ako už bolo spomenuté, na vývoj 

ekonomiky to nemalo žiaden zásadný vplyv8. 

Podobne sa komunistický ZSSR správal aj k svojej pracovnej sile. Aj keď sám seba 

identifikoval ako roľnícko-robotnícke zriadenie, na štátnych stavbách zdarma 

pracovali väzni, ktorých v hojnom počte dodávala sieť väzníc a pracovných táborov pod 

známym názvom GULAG. Podobné to bolo aj s bežnými robotníkmi, ktorí pracovali za 

nízku mzdu a ich životné podmienky boli biedne. 

V ZSSR išlo o niekoľko miliónov nútene nasadených robotníkov, ktorí stavali 

megalomanské stavby ako priehrady, cesty a podobne. V Nemecku sa do vojny na 

nútených prácach zúčastnilo niekoľko stoviek robotníkov, ktorí navyše nevykonávali 

žiadne väčšie práce v štátnom záujme.

8 Pozri podkapitolu Národnosocialistické ekonomické princípy.
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Robotníci v Národnosocialistickej ekonomike dostali za svoju prácu riadne zaplatené, 

boli silno sociálne zabezpečení a tak rástla ich kúpyschopnosť a životná úroveň. To sa 

prejavilo aj v životnej úrovni obyvateľstva, ktorá bola aj v roku 1945 oveľa vyššia ako v 

ZSSR9.

Citeľný rozdiel bol aj vo výsledkoch oboch ekonomík. Nemecko bolo ekonomicky 

osamotené a ako podporu malo len oveľa menšie a menej výkonné ekonomiky svojich 

satelitných štátov. Napriek tomu dokázalo vyše päť rokov vojensky bojovať s celým 

svetom a jeho priemyselná a vojenská výroba napriek ťažkému leteckému 

bombardovaniu neustále rástla.

Situácia v ZSSR nebola až taká optimistická. Je naozaj otázne, ako by skončilo 

Nemecké ťaženie na východe, ak by ZSSR nedostával štedrú materiálnu pomoc od 

Spojencov. Mohlo by sa teda skonštatovať, že demokratické ekonomiky dokázali 

poraziť tú Národnosocialistickú, nie je to však tak. Ak by Nemecko malo k dispozícii 

také materiálne, surovinové a ľudské zdroje ako Spojenci (USA, ZSSR a Veľká Británia 

dohromady), ekonomický pomer síl by bol určite iný.

Národnosocialistická ekonomika nie je rasistická, ale ani  

rovnostárska

Národnosocialistická ekonomika nie je rasistická. Jej ekonomické princípy zaručujú 

dôstojný život každému, kto je schopný a ochotný tvrdo pracovať. Zároveň tvrdo 

zakročuje proti parazitom, ktorí sa priživujú na práci iných. Ale nie je to jej chyba, že 

sú to práve Cigáni, alebo iní farební imigranti, ktorí spadajú do tejto skupiny. 

Národnosocialistická ekonomika ponúka rovnaké šance všetkým bez rozdielu a je len 

na jednotlivcoch, ako tieto šance využijú. Preto nepodporuje rôzne vyrovnávacie 

opatrenia, ktoré len diskriminujú tých, ktorí poctivo a tvrdo pracujú.

Základom Národnosocialistickej ekonomiky je práca – tvrdá a poctivá práca. V tomto 

type ekonomiky nie je priestor pre parazitov a príživníkov a to bez ohľadu na farbu 

pleti. Kto nepracuje nech neje.

9 Po tom, ako sa sovietska Červená armáda dostala do Nemecka, boli mnohí sovietski vojaci oslnení 

blahobytom, ktorý tam napriek všetkému panoval a nevedeli si vysvetliť, „prečo taká bohatá krajina ako 
Nemecko vôbec napadla Rusko“.
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Aj to je dôvod, prečo Národnosocialistická ekonomika nemá za cieľ odstraňovať 

sociálne rozdiely (pozor, nie nespravodlivosti). Jej základným princípom je, že ľudia si 

nie sú rovní, každý má istú úroveň schopností a možností a podľa toho je aj 

odmeňovaný. Preto napríklad zametač ulíc nebude nikdy zarábať toľko, ako inžinier 

vyvíjajúci balistické rakety, pretože ich prínos spoločnosti je odlišný. To však 

neznamená, že sa na zametača ulíc bude pozerať ako na niekoho menejcenného, 

pretože aj zametanie ulíc je možné robiť poctivo. A neznamená to ani to, že zametač 

ulíc bude chudobný, alebo nebude mať na základné životné potreby10. Zamestnávateľ 

musí svojmu zamestnancovi garantovať určité minimálne štandardy, aj to je jeden z 

pilierov Národnosocialistickej ekonomiky.

Podobný prístup má Národnosocialistická ekonomika aj k súkromnému podnikaniu. 

Podnikatelia na seba berú oveľa väčšie riziko a musia byť schopnejší ako ostatní11. 

Preto majú právo na zisk, ale musia dodržiavať isté minimálne štandardy a teda istú 

časť svojho zisku musia zdieľať so svojimi zamestnancami, ktorí im ho pomáhajú 

vytvoriť. S podnikaním sa okrem výhod spája aj istá nutnosť sociálnej zodpovednosti. 

Bohatší musia strpieť istú mieru solidarity s tými menej majetnými, ale táto miera 

musí ostať v rozumným medziach a musí byť na prospech celku. Pre parazitov nie je v 

tejto schéme solidarity absolútne žiadne miesto. V prvom rade sa o seba a o svoju 

rodinu musí postarať každý sám a to svojou prácou a svojimi schopnosťami.

Najefektívnejší

Národný socializmus a z neho odvodené Národnosocialistické ekonomické princípy nie 

sú určite dokonalé. Sú stvorené človekom, ktorý je omylný. Národný socializmus je 

systém, ktorý sa snaží odstraňovať sociálne nespravodlivosti a podporuje tých, ktorí 

majú snahu pracovať, pracujú a teda vytvárajú hodnoty, ktoré prinášajú úžitok 

jednotlivcovi, ako aj celej spoločnosti.

10 V súčasnosti je chudobou ohrozených čoraz viac zamestnancov – ide o tzv. „fenomén chudobných 
pracujúcich“.

11 Samozrejme, ide o klasických podnikateľov, nie „podnikateľov“, ktorí svoj majetok získali v neprehľadných 
privatizačných transakciách, pochybnými obchodmi, alebo na základe politických konexií.
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Prax Národnosocialistickej ekonomiky ukázala, že ani ona nie je imúnna voči 

negatívnym javom, ktoré vyplývajú z ľudskej povahy (korupcia, klientelizmus a pod.). 

Ale aj napriek tomu je zo všetkých typov ekonomík dať schopná dať najviac a poskytuje 

najlepšie zázemie pre realizáciu jednotlivca a rast jeho životnej úrovne. 

Proti slabostiam ľudskej povahy nie sú odolné ani demokratické ekonomiky. Práve 

naopak, korupcia, klientelizmus a podobné negatívne javy v nich bujnejú ako 

nevykoreniteľná burina. Je zaujímavé, že kým kritici Národnosocialistickej ekonomiky 

tieto neduhy demokraciám veľkodušne odpúšťajú, od Národného socializmu požadujú, 

aby tieto problémy riešil hneď a so stopercentnou účinnosťou. Ak by však s rovnakou 

toleranciou, s akou pristupujú k tomu „svojmu“ systému, pristupovali aj k Národnému 

socializmu tak by zistili, že množstvo iných a dôležitejších problémov je použitím 

Národnosocialistických ekonomických princípov možné vyriešiť, resp. ich Národný 

socializmus už dávno vyriešil.
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Kapitola šiesta

Politický boj

Proti Bielej rase sa už dlhý čas vedie zákerná rasová vojna. 

Všetky Biele krajiny sveta sa stávajú cieľom obrovskej vlny 

prisťahovalcov, ktorí v nich hľadajú lepší život. Najhorším 

aspektom tejto vojny je to, že napadnutá strana si odmieta 

vôbec priznať, že je vo vojne a problém sa snaží riešiť tým, 

že ho ignoruje. Mudrci do duše Bieleho človeka zasiali 

zbabelosť, túžbu po pohodlí a strach z toho, že bude 

označený za rasistu a zbierajú hojnú úrodu. A tí, ktorí 

vidia skutočný stav vecí a upozorňujú na nepríjemné 

skutočnosti, sú napádaní a zatracovaní svojimi vlastnými ľuďmi. Sú považovaní za 

kacírov, ktorí ohrozujú utopickú rasovú harmóniu a hlavne, ich vlastné pohodlie.

Pri pohľade na mapu človek zistí, aká je Európa vlastne malá. V porovnaní s Áziou, 

alebo celým svetom je to obyčajná škvarka zeme. Horúce letá sa striedajú s tuhými 

zimami a trvalo generácie, kým sa krajinu podarilo skultivovať natoľko, aby dokázala 

uživiť svoju populáciu. Nemá žiadne významné zdroje nerastného bohatstva a v 

priemere každých päťdesiat rokov sa v nej odohrala pustošivá vojna. A napriek tomu 

všetkému sa Bielemu človeku pomocou svojich schopností a tvrdej práce podarilo z 

tohto kúska priestoru vytvoriť ten najbohatší kút zemegule, čo dokazujú aj 

nezastaviteľné prúdy imigrantov.

Farebný príval je len časť dobre premysleného plánu zotročenia Bieleho človeka, 

ktorého duša je už teraz plná zbabelosti a strachu. Nebiele hordy pomaly, ale isto 

začínajú ovládať naše ulice a rasové miešanie dosahuje čoraz väčších rozmerov. Po 

uliciach starovekých európskych miest sa prechádzajú postavy bez identity, ktoré sú 

učené hanbiť sa za svoju históriu a úspechy svojich predkov. Z Európy sa stáva jedna 

veľká šedá masa a tí Bieli, ktorí ešte nestratili pud rasovej sebazáchovy (to znamená 

majú deti s partnerom tiež Bielej rasy) budú spacifikovaní čoraz drzejšími hordami 

cudzích nájazdníkov.
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Niekto sa môže diviť, prečo by mali Mudrci záujem priviesť do Európy milióny 

moslimských prisťahovalcov, ktorí sú k národu z ktorého Mudrci pochádzajú krajne 

nepriateľskí. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako nepremyslený krok, z dlhodobého 

hľadiska ide o geniálnu stratégiu.

Prvým krokom k ovládnutiu Európy, resp. Bielych krajín a ich ekonomického a 

hospodárskeho potenciálu je podrobiť si pôvodné obyvateľstvo. Treba zlomiť jeho 

odpor, zasiať mu do duše strach a vymiesť z nej posledné zvyšky rasovej uvedomelosti.

Mudrci, ľavica a médiá nám neustále do hláv vtláčajú pocit viny. Pocit viny za to, že 

naši predkovia tvrdo pracovali a ich tvrdá práca bola odmenená. Pocit viny za to, že 

každý Biely človek, ktorý zdedil schopnosti svojich predkov má veľkú šancu prežiť svoj 

život tak, ako si zaslúži. A aby túto vinu zmyl, má sa dobrovoľne deliť o hodnoty, ktoré 

vytvoril. Má s otvorenou náručou vítať roje kobyliek, ktorých jediným životným cieľom 

je vysať hostiteľskú krajinu do morku kostí a potom sa pohnúť ďalej.

Čím je spoločnosť rasovo rôznorodejšia, „multikultúrnejšia“, tým sú ľudia voči sebe 

nedôverčivejší, čo platí aj k jedincom vlastnej rasy. Na Biele spoločenstvá a Bielu 

rodinu je vyvíjaný obrovský tlak, ktorý má za úlohu odcudziť jednotlivcov natoľko, že 

človek ostane v spoločnosti sám. Takýto jedinec má síce mnoho kamarátov a známych, 

ale podvedome cíti, že sa na nich v čase núdze nemôže spoľahnúť a tak sa napriek 

neustálej spoločnosti cíti sám. Rodinné putá sú pretrhané a teda ani rodina neponúka 

tradičnú záchrannú sieť. Jednotlivec sa v spoločnosti, kde nikto nikomu neverí, stáva 

malou a bezbrannou smietkou neschopnou akéhokoľvek odporu.

Imigrantské komunity si, na rozdiel od tých Bielych, ešte stále zanechali silný pocit 

spolupatričnosti. Médiá im neustále vtĺkajú do hlavy, že majú na niečo nárok a za svoju 

situáciu si nemôžu sami, ale rasizmus a diskriminácia majoritnej väčšiny. Taktiež je im 

umožňované organizovať sa na rasovom základe, čo prispieva k ich súdržnosti.

Takto dobre organizované bandy sa stávajú nástrojom chaosu. Imigranti sú učení 

nenávidieť a útočiť na Bielu väčšinu (a neskôr menšinu), ktorá je jediným garantom 

toho, aby sa ekonomika konkrétneho štátu nezrútila. Preto Bielych treba držať v 

patričných medziach, ovládať ich strachom z pouličných bánd a násilia, na ktoré je aj 

polícia krátka. Pozornosť oboch strán je zameraná na seba – imigranti verzus 
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majoritné obyvateľstvo – a Mudrci, ktorí sú hlavnými strojcami tohto divadla ostávajú 

v nepovšimnutí, v tieňoch hlavného prúdu pozornosti.

Toto všetko smeruje k dokonalému chaosu, kde Biely jednotlivec bude degradovaný na 

tú najnižšiu úroveň, paralyzovaný svojim strachom a zbabelosťou, neschopný 

akéhokoľvek odporu voči tyranii o ktorej existencii možno nebude mať ani tušenia.

Národnosocialistická odpoveď

Čo z toho teda vyplýva pre nás, Národnosocialistický odpor? Aké poučenie si máme z 

tohto všetkého vziať a ako sa prispôsobiť súčasnej situácii? A má vôbec odpor voči 

súkolesiu dejín poháňaného Mudrcmi vôbec nejaký zmysel?

Určite áno. Ale na to, aby sme vôbec mohli dosiahnuť víťazstvo si musíme znova 

definovať naše ciele. Ako už bolo napísané v predchádzajúcich kapitolách, na náš boj sa 

musíme začať pozerať cez prizmu reality a pragmatizmu. Z našich hláv musíme dostať 

nekonkrétne a všeobjímajúce ciele, ktoré sú tak vágne, že ani sami nevieme, kde začať.

Zadávanie si takýchto veľkých cieľov znamená spútať samého seba. Keďže sú naše ciele 

extrémne široko koncipované, každý začína z inej strany a naše akcie sú náhodné, 

nekoordinované a niekedy až protichodné. A to treba zmeniť.

Každý Národný socialista by sa mal prestať považovať za člena spasiteľskej skupiny, 

ktorá Bielej rase prinesie záchranu, ekonomickú prosperitu a vytvorí na Zemi raj. 

Namiesto toho sa treba začať považovať za politického revolucionára, ktorý z úprimnej 

duše nenávidí existujúci poriadok ovládaný Mudrcmi a jeho cieľom je jeho zničenie. 

Žiadna reforma a žiadne kompromisy. Na to, aby sme dosiahli naše ciele si nemôžeme 

dovoliť byť k našim nepriateľom zhovievaví, oni zhovievaví voči nám určite nie sú.

Správny Národný socialista nemusí mať neodolateľnú túžbu zachrániť Bielu rasu a jej 

kultúru. Národný socializmus je spôsob usporiadania spoločnosti a podľa nášho 

názoru je to ten najefektívnejší spôsob spravovania Bielych krajín. Skrátka a jasne – 

našim politickým cieľom by malo byť to, že si chceme zorganizovať krajinu podľa 

svojho a tak, ako to chceme my a nie niekto iný. Je to naša krajina, my sme jej pôvodní 

obyvatelia a tak máme právo si vybrať a presadzovať taký politický systém, ktorý 
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vyhovuje najviac nám. Ostatné politické prúdy sa snažia presne o to isté (napríklad 

konflikt pravica – ľavica) a tak neexistuje legitímny dôvod na to, aby boli Národní 

socialisti z tohto zápasu vynechaní. Nevýhodnou je to, že proti nášmu systému existujú 

zákony, ale tieto prekážky sú prekonateľné.

Profesionálni revolucionári

Súčasná generácia Národných socialistov sa s najväčšou pravdepodobnosťou sotva 

dožije úspešnej Národnosocialistickej revolúcie. Ak by aj na našej strane stála verejná 

mienka, jednoducho nemáme kapacity a organizačné štruktúry nielen na jej 

zrealizovanie, ale čo je dôležitejšie, ani na udržanie jej výsledkov. Preto najdôležitejšou 

úlohou tejto generácie je vytvoriť organizačné podhubie a štruktúry, z ktorých neskôr 

vyrastú silné osobnosti, ktoré povedú Bielu Národnosocialistickú revolúciu a budú 

schopní jej výsledky aj udržať. Inak povedané, budú schopné vytvoriť a spravovať 

Národnosocialistický štát resp. spoločnosť.

To, čo nám všetkým chýba je skupina profesionálnych revolucionárov. Súčasný 

vládnuci systém je nastavený tak, že každý z nás je na ňom viac či menej existenčne 

závislý a je podľa toho nútený korigovať svoje správanie a činnosť. Preto je našou 

úlohou vychovať a materiálne zabezpečiť schopnú skupinu ľudí, ktorá by sa našej veci 

bola schopná venovať plnohodnotne a bez obáv, že im odveta Systému zničí 

ekonomickú existenciu. Systém veľmi dobre vie, že nám musí nechať dostatok 

ekonomickej slobody a majetku na to, aby sme mali čo stratiť. Pretože 

najnebezpečnejší protivník je ten, ktorý už nemá žiadne východisko, je zahnaný do 

kúta a jedinou šancou je boj. A čím viac ľuďmi takéhoto kalibru budú naše rady 

disponovať, tým lepšie pre nás.

Ľahko sa povie, ale ťažšie urobí. Je pravdou, že za pár riadkami o profesionálnych 

revolucionároch sa skrýva obrovské množstvo námahy, potu, krvi, sĺz a odriekania. Ak 

sa však tohto bojíte, tak rady Národných socialistov opusťte a pokojne sa zaraďte do 

konformného života ovce ovládanej Mudrcmi. Na nič viac aj tak nemáte a našej veci by 

ste skôr uškodili, ako pomohli. Je pravdou, že stojíme proti oveľa lepšie 

organizovanému a disciplinovanému nepriateľovi, ale aj oni museli niekde začať a aj 

oni robia chyby.
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V rámci Národnosocialistických štruktúr treba začať vytvárať nielen osobné, ale aj 

ekonomické spoločenstvá – zo začiatku stačí na lokálnej úrovni. Treba vytvoriť 

prepojené siete uvedomelých podnikateľov, lokálnych politikov, členov 

silových zložiek, právnikov, učiteľov, ale aj ľudí s inou špecializáciou, 

ktorí si navzájom dôverujú a sú oddaní našej veci. Nemusia to byť priamo 

zapálení Národní socialisti, stačí, ak súhlasia s našim videním sveta a náš spôsob 

riešenia ich problémov im vyhovuje. Ak sa takáto sieť dobre zorganizuje a každému jej 

článku sa zadá vhodná úloha, jej efektivita môže byť obrovská.

Musíme si vybudovať silné zázemie, pretože sme ako strom. Čím viac bude naša 

koruna stúpať do výšky k svetlu, tým hlbšie budú musieť naše korene siahať do zeme.

Vedenie nášho politického boja si vyžaduje iný postup, ako v prípade konvenčných 

strán. Na nás sú, na rozdiel od iných, kladené väčšie nároky a to, čo tvrdíme vždy 

musíme najskôr dokázať. Preto je treba verejnosti najskôr názorne ukázať, že vieme 

problémy pomenovať pravými menami a vieme spraviť aj ten druhý a najdôležitejší 

krok – vyriešiť ich. A na to šancu na celoštátnej úrovni určite nedostaneme. Preto 

musíme začať s drobnou politickou prácou v oblastiach, ktoré sú najviac zamorené 

problémami a kde jedine Národný socializmus ponúka skutočné riešenia.

Sme v politickom boji, ale máme isté morálne zásady, ktoré musíme dodržiavať. To 

znamená, že musíme bojovať proti všetkým neduhom sprevádzajúcim politiku, ako sú 

korupcia, politické rodinkárstvo a podobne. Každé takéto konanie je potencionálna 

mína a ak ju média objavia, určite ju proti nám použijú. Na nás sa budú klásť oveľa 

väčšie požiadavky na čistotu, ako na iné strany a to čo sa prepáči iným, sa neprepáči 

nám. Národný socializmus okrem iného ponúka aj čistotu verejného a politického 

života a bolo by nesprávne aby tí, ktorí ju presadzujú, sami neboli vzorom.

Mladí so skúsenosťami starých

Potrebujeme vychovať novú generáciu, ktorá nebude opakovať naše chyby a nebude 

začínať tam, kde sme začínali my. Inak sa náš boj nikam nedostane a ostane odsúdený 

blúdiť v bludnom kruhu generačnej obmeny, kde každá generácia začína tam, kde 

začínala aj predošlá. To však nie je pokrok, ale stagnácia, ktorá vyhovuje 

našim nepriateľom a nie nám. Musíme im odovzdať skúsenosti a postaviť ich na 
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schody, ktoré sme vybudovali my, aby oni vystúpili vyššie, ako sa to podarilo nám. V 

súčasnej situácii, kedy je súdržnosť medzi ľuďmi oslabovaná a Biely človek je učený 

neveriť a nepomáhať nikomu, je to obtiažna, ale nie nemožná úloha.

To, že je tento postup správny dokazuje aj samotný národ Mudrcov. Cielene si 

vychováva svojich pokračovateľov a v ich národe panuje silná rasová súdržnosť, ktorá 

je u Bielych národov systematicky potláčaná. Je to stav, ktorý Mudrcom vyhovuje. Na 

rozdiel od nich, nemôžete bez vážneho rizika len tak osloviť náhodného Bieleho 

človeka a požiadať ho v našej veci o pomoc. Mudrci majú v takomto prípade veľkú 

istotu, že ak im ich rasový súkmeňovec nepomôže, určite im neublíži a nenahlási ich 

konanie polícii. V našom prípade prípade to neplatí.

Šťastie je to, čo sa stane ak pripravený človek narazí na  

príležitosť

Povinnosťou každého Národného socialistu je byť neustále pripravený na politickú a 

fyzickú konfrontáciu so Systémom. To znamená, že tak ako v pästnom súboji, musíme 

mať premyslený nielen prvý, ale aj ďalšie údery, ktoré majú za cieľ knokautovať 

protivníka. Aj my musíme neúnavne tkať jemné, ale pevné, siete vzťahov založených na 

našom presvedčení, aby sme sa z nich mohli v rozhodujúcej chvíli odraziť a zaútočiť. 

Boj, na ktorý sme sa dali, bude trvať (a trvá) dlhšie ako jeden ľudský život a preto 

nádeje na jeho skoré ukončenie sú falošnými. Stojíme proti silnému nepriateľovi, ale 

naša pevná vôľa musí prekonať aj túto prekážku.

Aj z tohto dôvodu nemožno Národný socializmus považovať len za obyčajný politický 

názor, alebo ideológiu. Tí, ktorí tieto myšlienky vnímajú v tomto kontext sú už z 

podstaty tohto pohľadu odsúdení na neúspech. Národný socializmus je životný štýl, je 

to spôsob myslenia, ktorý má pozitívne dôsledky nielen pre spoločnosť, ale aj pre 

jednotlivca, ktorý ho prijal za svoj. Náš permanentný boj nás núti, aby sme sa neustále 

zlepšovali, vzdelávali a zdokonaľovali – smerujúc k ideálu bieleho 

Národnosocialistického bojovníka. Poznáme náš cieľ a tak už musia konečne 

nasledovať činy.
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Tí, ktorí ležia v bahne svojho bezvýznamného života pozerajú na tých, ktorých zalieva 

svetlo, nie s bázňou, ale so závisťou. Snažíme sa byť hrdinami a tým, ktorí sa naháňajú 

za Mudrcmi pohodenými pôžitkami, sme odporní. Vidia noblesu, ktorou by mohli byť, 

ale jednoducho na to nemajú. A preto sa nás, na radosť Mudrcov, snažia stiahnuť k 

sebe. Chcú nás stiahnuť do bahna svojej skazenosti a prázdneho života. Vznešený 

strom bude nevznešeným vždy prekážať a stáť v ceste.

Byť Národným socialistom znamená záväzok. Sme tými, ktorí na seba prebrali 

zodpovednosť za budúcnosť Európy, našich rodín a našej rasy. Jediným skutočným 

riešením rasových a ekonomických problémov, ktorým Európa čelí, je 

Národnosocialistická revolúcia v zmysle politickom, filozofickom a ekonomickom. 

Tento cieľ musíme mať všetci zreteľne na pamäti a spraviť všetko preto, aby sa cez nás 

stal nezadržateľnou skutočnosťou.
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