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Narodowy Socjalizm kontra inne reżimy
WK Hooded Cobra
Istnieje wiele opinii, które przeczą same sobie, zwłaszcza przez ludzi, którzy nie wiedzą nic ani o Narodowym
Socjalizmie, reżimie socjalizmu, komunizmu, lub w ogóle o jakimkolwiek innym reżimie, ale my po prostu damy
nura w środek. Z taką ilością walających się mylnych informacji i żydowskim praniem mózgu, wiele osób uważa
narodowy socjalizm za coś zupełnie innego, niż to, czym był naprawdę, lub czym kiedykolwiek zamierzał być.
Jest to sprawka żydowska, to systematyczne pranie mózgu mas, z powodów, które będą zrozumiałe później, w
miarę czytania. Narodowy Socjalizm jest i powinien być rozumiane jako jedyny duchowy reżim, z duchowymi
celami.
Jego celem jest przekroczenie fizycznych barier oraz ograniczeń, które utrzymują ludzi zniewolonych w sferze
fizycznej, wznieść ich do wyższego porządku istnienia, oswobodzić z codziennego cierpienia jak najbardziej w
kontekście, na jaki rzeczywistość pozwala. Żydzi jednak WIERZĄ, że to oni są rzeczywistością, albo że ów “bóg”
jest, i próbowali zniszczyć reżim NS, aby ten nigdy nie był skuteczny. Jest to również zakodowane w Torze, gdzie
zaawansowane cywilizacje są porażone zniszczeniem przez żydowskiego “boga." Żyd, jest zwiastunem plagi,
śmierci i nieszczęścia. Kapitalizm, jak wiele osób może zobaczyć, nie jest “marzeniem" o zostaniu
multimilionerem. Bo niewiele mówią, że jest to oczywiście niemożliwe dla większości ludzi, jak społeczni
marksiści i chrześcijanie popierają ten pomysł, mówiąc “oj chłopcze, każdy może stać się wszystkim, czym
chce.” Cóż, wkrótce ludzie dowiadują się, że tak naprawdę nie można, z wielu powodów. Podczas gdy “można”
stać się tym czy tamtym, potencjalnie, to jest to ledwo szansa, możliwa możliwość. Nikt nie gwarantuje nikomu w
ten sposób. To dlatego na Zachodzie tak wielu ludzi jest nadal zablokowana, a znaczna część ludności zmaga
się nawet z najbardziej podstawowymi rzeczami. W rzeczywistości, definicja komunizmu to mordercza harówa
do momentu zniszczenia narodu, która jest również w wielu miejscach, charakterystyczna dla kapitalizmu. Tylko
że nie ma jakiegoś batożącego was biczem żyda, ale na wszystkie inne sposoby, ludzie są zobowiązani do
wielogodzinnej pracy, w której reżimu “ośmiu godzin” ani widu ani słychu, jako że większość ludzi obecnie
pracuje przez 10 lub więcej godzin, są zadłużeni, muszą płacić, etc.
Także ostatnio, wiele osób ma problemy ze znalezieniem pracy, ponieważ umowa kapitalizmu mówi: “To od
ciebie zależy znalezienie pracy”, a państwo nie ma nic robić dla ciebie. Ani też państwo nie powinno dbać o
siebie i gwarantować bycie “konkurencyjnym" lub dawać “narzędzia konkurencyjności", aby skutecznie
konkurować z innymi. Jeśli ktoś po prostu podnosi swoją głowę, szczególnie w krajach takich jak Ameryka, to,
co szybko spostrzegą to, żydów na rzekomym “topie.” Jak oni się na topie znaleźli jest prosto wywnioskować,
przez pieniądze. Z pieniędzy i skradzionego majątku zgromadzonego przez kapitalizm, albo przez pokolenia, są
w takim wieku w stanie wykonać “skok naprzód” do wyższych klas.
Kapitalizm jest intelektualną kradzieżą pracy ludzkiej. Komunizm jest wprost niewolniczą pracą. Kapitalizm
wyprzedza go tylko o krok lub dwa. A ludzie są zbyt wdzięczni, bo to z żydami wokół, życie jest do bani tak
bardzo, że on będąc nieco lepszym, sprawia, że czują się tysiąc razy lepiej. Tak źle się dzieje. Kapitalizm, w
oparciu o żydowską chciwość, niszczy cywilizację co jakiś czas (krach na giełdzie jest w ich słowniku) a kiedy
pasożydzi uratowali to, co oni uważają za wystarczające, niszczą kapitalizm od wewnątrz poprzez “społeczny
marksizm", a potem robią “Czerwony Marsz”, starając się całkowicie skomunizować kraj, grabiąc wszystkie
ostatki wolności osób, które ci wygrali ciężką pracą.
Co się tyczy “ideałów” kapitalizmu, jedyne pojęcie, gdzie ktokolwiek zyskuje jakikolwiek szacunku, to w zasadzie
cyferki, oraz ile pieniędzy posiada. Ideały są całkowicie materialistyczna, chciwe, plugawe. W zasadzie nie
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istnieją żadne realne “ideały”, co jest powodem dla którego wróg ma taką łatwość w wypierdalaniem wszystkiego
z istnienia. Jest to technicznie jedyny poziom, który tworzy jakiś rodzaj "osobowość" lub cokolwiek innego.
Społeczeństwo jest degenerowane do punktu nie istnienia wzajemnych relacji, ludzie nie są postrzegani jako
jednostki przydatne lub bezużyteczne w sercu i rdzeniu (bo wszystko o pieniądze się rozchodzi tak czy inaczej).
Każdy jest liczbą pośród liczb. Oczywiście, kapitalizm jest o wiele lepiej niż "komunizm", ale nie gwarantuje
mnóstwo rzeczy, I nijak zabezpiecza JAKIEJKOLWIEK bramki, przez którą żydzi mogą wejść do społeczeństwa.
To również system koncentrujący się na fizyczności i na niczym innym, w ogóle nie tworząc nic duchowego.
Kobiety są zmuszane do pracy, “cichym" przymusem, lub po prostu dlatego, że jeśli nie pracują, rodzina nie
może przetrwać. Rzadko jest to kwestia “wyboru.”
Chrześcijaństwo jest religią idealną dla kapitalizmu, ponieważ obie są równie puste, a ono samo to również
idealny kameleon dla liberalizmu. Nie posiada ono ducha, stwarza fałszywe wybory, głosi fałszywą miłość, rodzi
pustkę i jest oczywiście (spojrzenie w Watykanie lub lokalnego kaznodzieję) religię materializmu. Ludzie są
oszukiwani myśleniem, że posiadają niezliczone możliwości wyboru, lecz żydzi są właścicielem wszystkich stron
wyborów, a iluzja wyboru czyni ludzi uległymi, niewidomymi i formami różnego rodzaju "wyjaśnień", które we
wszystkich swoich tłumach nie wytwarzają żadnej wartościowej opozycji w oczach tzw. “żydowskiej elity.” W
rzeczywistości żydzi śmieją się do rozpuku z przewidywalności ludzi i ich niezdolność do zrozumienia tego, co
się dzieje z tym problemem.
"Wolność" to określenie, które ma jedynie do czynienia z ilością posiadanych pieniędzy i nic więcej. Nie istnieją
tam żadne inne swobody. Można być na 100 miejscach, a nie być w jednym, i wszelkiego rodzaju bezużyteczne,
zdeprawowanego i głupie rzeczy pod przykrywką "wolności" wchodzą w grę. Jeśli dobre rzeczy pochodzą z tej
"wolności", to przede wszystkim do ludzi, lecz na pewno nie tych, którzy rządzą Hollywood lub właścicieli Corps,
czy czegokolwiek innego. Człowiek po prostu musi podnieść zasłonę i zobaczyć, jak wiele osób dosłownie
codziennie gnije z niepokoju, aby zrozumieć, jak straszna jest sytuacja.
Do etapu, gdzie można zobaczyć jak ludzie są po prostu zbyt znudzeni swoim życiem i wymyślają kulturę wokół
roślin o nazwie marihuana czy coś. Kapitalizm ze wszystkimi jego “kolorami” i “wymyślnymi rzeczami” jest
również doskonałym systemem do mieszania ras. W kapitalizmie / liberalizm, żydowskie pizdy nie zmuszaj
nikogo z bata. Oni po prostu atakują ludzi poprzez projekcje, chytrą technologię, manipulowanie dostawami
żywności, zamieniając nas powoli w dobrze wykształcone sługusy, dając nam fałszywe cele, które można
osiągnąć zwykle w ciągu 6 miesięcy, w ciągu jednego życia, oraz poprzez stworzenie systemu porównawczego
między samym sobą i innymi istotami ludzkimi, więc kiedy jesteście wyżej, czujecie jakieś próżne “pocieszenie”
z którego nie można zrezygnować.
Co do socjalizmu, to krótko i na temat. Socjalizm sam w sobie oznacza kradzież pieniędzy od wszystkich,
jedynie aby wdrożyć rzekome zamki na lodzie. Zawiódł we wszystkich krajach i doprowadził je do zubożenia.
Według słów Lenina, sam był komuchem, socjalizm jest rzeczą do jakiej należy dążyć jako fazy przejściowej od
kapitalizmu do komunizmu. Przygotowuje on masy by nie wiedziały nic, topi je w długu, znowuż nie ma żadnych
prawa rzeczowych, jak np. przy posiadaniu broni, własność prywatna jest całkowicie okrojona lub zniesione,
produkcja powoli odpiera zniszczenie, itp.
Co jest o wiele straszniejsze niż kapitalizm to komunizm, a o tym temacie mówiło się już sporo. Jest to również
coś, na czym kapitalizm drapieżne żeruje, chełpiąc się, że jest o wiele lepszy niż komunizm. Bo w
rzeczywistości istotnie JEST. To nie znaczy, że nie może być jeszcze LEPIEJ. Z żydami wszystko jest tak trudne
do zrobienia, że kapitalizm jest chętnie pożądany w porównaniu z innymi systemami wroga. Ale powtórzę tylko
kilka prostych podstaw. W komunizmie żydzi są na górze, w widoczny sposób. Metody takie jak bicz, fizyczna
przemocy itp, mogą nastąpić, gdyż wróg nie boi się jakiejkolwiek otwarte rewolty. Morderstwo staje się
powszechne, podczas gdy w kapitalizmie “System cię wymaże".
Komunizm: otwarty, wdrażany system talmudyczny w sferze fizycznej, w którym, jak mówi biblia, “Mesjasza
rządzi żelazną rózgą” nad niewolnikami. Ludzie są fizycznie zniewoleni w tym reżimie. Ludzie zapracowują się
na śmierć i nie ma jakiegokolwiek czasu w duchowości, bez ideałów, bez pragnień duchowych, w ogóle żadnych
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celów, w większości żadnych nawet języków i kultur. Ludzie w 100% są zredukowani do poziomu zwierząt. Jest
to najniższy możliwy poziom. Chrześcijaństwo może to przeżyć, lub nie, co równa się temu samemu. Posiadanie
broni jest oczywiste, gdyż nikomu nie wolno broni posiadać. Mężczyźni, kobiety i dzieci w bardzo młodym wieku,
są równo zmuszani do pracy.
Jako że chrześcijaństwo spełniło swoją rolę w otworzeniu mas na niewolnictwo, to wiele razy się je usuwa.
Wszyscy są gromadzeni w jedną kupę, a ludzie są jedynie kontrolowani przez państwo jako siła robocza,
otrzymująca rozkazy od żydów, nawet nie śpiąc prawidłowo. W wielu przypadkach miesięczne wynagrodzenie
zostaje zniesione, a ludziom płaci się tylko jedzeniem, albo pobytem w zakładach państwowych. Oczywiście nie
ma wolności słowa i wolności idei, nie wspominając o sektorze zdrowia i czymkolwiek innym. Nie ma również
żadnych klas, ras i nie ma już tożsamości. Wszyscy są jednym pod żydami, a żydzi sami są sklasyfikowani i
ułożeni w ścisłym porządku na górze. Według tego, czym był twój ojciec, trzeba podjąć przeciwną drogę.
Ponadto, prawo już nie istnieje. Jest to dosłownie żydowska Rasowa Oligarchia nad zwierzętami-gojami, gdzie
jedynym prawem jest Talmud.
Lecz co z Narodowym Socjalizmem? Tak wielu ludzi jest nieświadomych faktów na jego temat. Przede
wszystkim, Narodowy Socjalizm ma coś, czego ani komunizm, ani kapitalizm, ani też dowolny inny system wroga
nie rozwinie. Ma duchowy cel i duchową rację bytu, daną wszystkim ludziom. Ludzie mają prawo do
poszukiwania Bogów swoich Przodków, a poprzez tą praktykę, rozwijać wyższe stany świadomości. Ponieważ
model narodowego socjalizmu jest arystokratyczny, ci którzy są Arystokratami (a swego szlachetnego rodowodu
dowiedli robią coś dla Całego ich Narodu czy Rasy) są odpowiednio wywyższeni lub zdegradowani. Pieniądze to
nie sposób, w jaki czyjaś klasa społeczna jest zdefiniowana, ale tak czy owak, nie tracą oni swoich dóbr. Idealnie
istnieją również kredyty bez poważnych odsetek, aby ludzie mogli zajść dalej z ich przedsięwzięciami.
Klasa robotnicza ma mieć wielkie korzyści, takie jak darmowe wakacje, łatwy dostęp do samochodów, zdrowia
lub funduszy państwowych na wychowanie dzieci, które zwiększają się wraz z większą liczbą potomstwa jaką
dana osoba posiada, a czasami pracownicy dostają domy lub mieszkania od państwa jako prezenty za wiele lat
pracy. Dopóki ktoś pracuje, wykonując nawet najprostszą pracę, zawsze ma pieniądze i jedzenie. Ludzie, którzy
są właścicielami korporacji, nie stoją powyżej państwa, a w prawidłowym reżimie Narodowosocjalistycznym
dodatkowo kładzie się nacisk na nich by traktować pracowników w najlepszych i najbardziej humanitarny
sposób. Najważniejszym aspektem jest to, że ludzie nie są oceniani przez pryzmat zarabianych pieniędzy, albo
noszonych ubrań czy tego typu, i jako tacy, nikt nie jest zmuszany do lichwy tudzież wyzysku by “być lepszym”,
być na topie. Istnieją także programy dla zdrowia, dobrego samopoczucia, sztuki, związków i czegokolwiek
innego, więc ludzie w zasadzie nie musza próbować szukać daleko, aby znaleźć cokolwiek.
Szkoły są dostosowane w taki sposób, że talenty jednostki oraz jej tendencje są brane pod uwagę, a nie tylko
to, co państwo podobno wymaga. Jedyne, co trzeba zrobić, to brać udział w dzieleniu się pracą, która musi być
udostępniona dla państwa. Im więcej pracy i więcej odpowiedzialności weźmie, tym większa ich rangi.
Większość świadczeń socjalnych, takich jak wolny czas i swoboda są dla z klasy robotniczej, a nie w tych innych
klasach. Im wyższe stanowisko, tym większe poświęcenie, jako że ludzie są liderami, a nie “szefami.”
Technicznie rzecz biorąc, więcej “wolności” mają ludzie, którzy żyją w prostszych pracach.
Kobiety mogą uchylać się od pracy jedynie przez pobyt w domu, uczestnictwo w innych rzeczach społecznych i
nie pracować, jeśli to jest ich wybór, jako dochód domu jest wystarczający do życia dla obu przez jedną osobę
pracującą. Nie ma “oglądania wystaw sklepowych” ponieważ wszystko, co istnieje na rynku jest potencjalnie
przystępne dla każdego, kto ma pracę, w tym domy i samochody. System nie opiera się na żydzie-dusigroszu,
wysysającym krew do ostatniej kropli, ale faktycznie na życiu swoimi sprawami. Emerytura powinna idealnie
działać doskonale również w taki sam sposób. Usunąwszy chrześcijaństwo oraz żydów, rzeczy po prostu
wracają na swoje miejsce. Najwyższą nauczycielką jest naturalnie Przyroda, więc ludzie nie mieszkają we
własnej zmanipulowanej rzeczywistości, lecz żyją z prawami Natury. Bez chrześcijaństwa, nie może być
żadnych nieporozumień.
Możliwości istnieją dla każdego naprawdę, a nie tylko jako złudzenie, ponieważ reżim Narodowo-Socjalistyczny
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powinien najlepiej skupiać się na tworzeniu miejsc pracy. Osobom, które chcą pracować. Dużą tego część
stanowi to, że waluta nie jest pod kontrolą jakiegoś obcego podmiotu zagranicznego jak żyd, zatem może być
regulowana na podstawie realnego bogactwa państwa lub gospodarki. Pojęcie długu, które daje komuś
"pchnięcie", a potem zniewala na całe życie, zostaje usunięte. Również, co ostatnie acz nie mniej ważne, ludzie
mają broń i broni mogą posiadać. W przeciwieństwie do polityków, którzy zawsze obwiniają ludzi, od z których
kradną i żydzą, za swoje błędy, w Arystokratycznym reżimie każdy ma władzę nad tym, za co jest
odpowiedzialny.
Jeśli ktoś poniósł porażkę, przyznają się i są zastępowani, lud nie jest za to obwiniany. To jest iluzja demokracji,
że jeśli głosowaliście na coś przez oszustwo, lub jedną z dwóch żyd-opcji, to jesteście w jakiś sposób
odpowiedzialni za to, co następuje. Ale to wyłącznie żydzi. W ustroju Arystokratycznym, Poganie u władzy
przyznają się do porażki. To w Japonii jest na drugim końcu, gdzie w przypadku osób, które zawiodły na całej
linii lub robią błąd, który niszczy całość, popełniają “Seppuku” / "Harakiri", odbierając sobie życie z hańby. Wielu
oficerów NS postąpiło tak samo z powodu nie wykonania powierzonych zadań, lecz nie ze względu na fakt, że
zostali zmuszeni, tylko z godności osobistej.
Posiadania broni było dopuszczalne w Nazistowskich Niemczech. Daje to do myślenia dlaczego miliony ludzi na
paradach Hitlera nie wyciągnęły jednego pistoletu by “zakończyć ucisk.” A, no tak, ponieważ nie było żadnego a
SJW{1} lub feministyczne belferki was okłamywały. Czy powiedziały wam również, że niemieckie kobiety były
pierwszymi, które nosiły bikini? Albo to, że rzeczywiście miały wszystkie wybory wysokich obcasów i reszty tych
“nowoczesnych” rzeczy, o których ludzie z wygody milczą, udając, że nie istniały w NS Niemczech?
Wreszcie, państwo Narodowo-Socjalistyczny ma wartości duchowe, którymi żadne inne rodzaje państw nie
posiadają. Te nie mają nic wspólnego z fałszywą biblią żydów, prawami szariatu, czyli komuszą biblią Marksa.
Mają one związek z Naturą. Ludzie nie harują tylko dla zysku, lecz pracują, aby rozwinąć życie, ewoluować je i
dzielić się wzajemnie jako Lud, pracą, która jest im dana. To dlatego ludzie potrzebują pracować. Wartość
osobistego Honoru jest brana pod uwagę w pierwszej kolejności. Społeczeństwo jest bezklasowe, ponieważ nie
istnieją żadne klasyfikacje na mniej lub bardziej zaszczytne dla ludzi na podstawie ich wypłaty, ale rzeczywista
praca, taka na rzecz państwa. Wódz jest szanowany na równi z przeciętnym robotnikiem z tego punktu
widzenia, jako że każdy robi to, do czego został stworzony by robić. Nie są oni tacy sami w rankingu, ale tak
długo, jak każdy służy najlepiej jak tylko jest w stanie służyć, wszyscy są szanowani. Ludźmi w prostszych
zawodach nie gardzi się i nie wyśmiewa, gdyż każdy służy w najlepszy sposób podłóg swoich zdolności oraz
woli.
Każdy powinien idealnie mieć wolny czas, ponieważ natura jest w stanie nienaruszonym, aby móc rozwijać się
duchowo i robić postępy. To wiąże się z Pogańskim wymiarem Narodowego Socjalizmu. Wszystko obracające
się wokół ewolucyjnych rzeczy jest oczywiście dozwolone, zwłaszcza gdy chodzi o medytacje i wszystkie innych
rzeczy. Epoka Narodowego Socjalizmu to czas Niemieckiego Duchowego (Pogańskiego) odrodzenia.
Chrześcijaństwo miało zostać wyeliminowane, gdyż tworzyło nienawiść, zdradę, strach i niepokój w
społeczeństwie. Wraz z usunięciem żydów i ich interesów ze społeczeństwa (które z natury są przeciwne
interesom Ludzkim, ponieważ żyd korzysta na pasożytnictwie i utrzymywaniu innych w dole) społeczeństwo
może ostatecznie wznieść się do wyższego ładu. Oto dlatego w czasie Hitlerowskich nauka poszła w górę, i
dlatego najnowsze odkrycia naukowe zostały szybko podane ludziom jak korzyści, bez żadnych tarć. Ponieważ
to było od ludu dla ludu. W tym momencie państwo Narodowo Socjalistyczne było kulturalnie, naukowo,
politycznie i kwestii wolności kamieniem milowym na planecie.
Teraz już powinno być oczywiste, dlaczego Narodowy Socjalizm jest tak bardzo nienawidz ony przez żydów. To
nie z powodu kolokitu jaki nigdy się nie zdarzył, to nie z powodu Mengele robiącego eksperymenty, które nigdy
nie miały miejsca, to nie dlatego, że kobiety miały fetysz munduru nazisty, to nie ze względu na fakt, że chcą
zachować jakąkolwiek wolność, jaką już im skradziono, to nie z jakiegokolwiek z tych powodów. Po prostu
dlatego, że są oni wymazywani i wracają na dół egzystencjalnej drabinie, zmuszeni by żyć jak szczury którymi
są, bez Poganie płacących za nich, tocząc ich wojny i podnosząc je do bezprecedensowej wolności oraz statusu
kosztem naszych żyć, pracy i trudu. Żyd, jako klasyczny wyzyskiwacz z ich megalomańskim kompleksem
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“wybranych przez Boga”, nie może tego tolerować, wszczynając dwie główne wojny światowe by po prostu
pomnożyć swoje zyski, zabijać Pogan z zemsty (jak w ZSRR, gdzie zamordowano około 40 milionów ludzi
zimną krwią) i również zdziesiątkowałby planetę w razie potrzeby. Miliardy ludzi codziennie są plądrowani
finansowo, psychicznie i duchowo, żyjemy w społeczeństwie bez duszy, bo żyd, jako pożeracz dusz, króluje na
szczycie. Narodowy Socjalizm został zaatakowany zanim m ógł rozwinąć swoje skrzydła, bo wspaniałość jaką
sprowadziłaby do tego świata nie pozostawiłaby miejsca na pasożytnicze rządy oraz istnienie żyda.
Tak na zakończenie, naprawdę mam nadzieję, że to wyjaśnia sprawę odnośnie tego co jest czym.
---------------------------------------{1} Social Justice Warrior (wojownik o sprawiedliwość społeczną) – inaczej lewacka / marksistowska kurwa.
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