
Správní lidé pro správnou 
práci 

  

Prvním úkolem propagandy je získat lidi pro pozdější organizaci; 
prvním úkolem organizace je získat lidi pro pokračování propagandy. 
- Mein Kampf, propaganda a organizace 

  

   Vezměte na vědomí! 

   Prvním úkolem propagandy je nábor 
lidí do organizace.  Ne poskytovat 
"zábavu" šmírákům a hobbistům.  

   Prvním úkolem organizace je nábor 
lidí pro tvorbu PROPAGANDY.  Ni-
koliv poskytování "společenského 
klubu" pro křeslové generály, filozofy a 
sektáře. 

   Každý skutečný národní socialista 
prokáže, že je hoden jména "národní so-
cialista" tím, že pro věc skutečně něco 
dělá!  Být "pravým věřícím" nestačí. 

   NSDAP/AO hledá DĚLNÍKY.  Ne 
Mluvčí! 

   Tito činitelé se dělí do tří kategorií:  
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SPOLUPRACOVNÍCI 

produkovat propagandu 

 

AKTIVISTÉ 

šířit propagandu 

 

DONORI 

finanční propaganda 

  

   NSDAP/AO hledá oddané národní socialisty!  Nejlepší lidé chtějí být nasazeni 
do práce.  Přesně to děláme.  A oni to milují.  Zde je to, co napsal jeden z našich 
nejcennějších nových rekrutů: 

  

   Jak jsem se sem dostal? 

   Věděl jsem, že v televizi, novinách a rozhlase je něco špatně, ale nedokázal jsem 
to přesně pojmenovat.  Něco mi prostě nesedělo a moje nejistota, co s tím dělat, 
mě deprimovala.  Dělal jsem všechno, co jsem měl, a zdálo se mi, že jsem vždycky 
zaostával za ekonomickou osmičkou.  

   Hledání odpovědí mě přivedlo na fórum, kde jsem začal studovat a číst 
příspěvky, zdroje a články a začal jsem chápat, že je třeba něco udělat, a to brzy!  
Byl jsem nováček a nevěděl jsem, co mohu udělat, abych něco změnil.  Málem 
jsem z fóra odešel, protože mě odrazoval defétismus a nekonečné řeči a žádné 
činy! 

   Pak jsem se seznámila s Gerhardem, který mě okamžitě zapojil do práce - a mně 
se to líbilo!  Ukázal mi jednoduché, bezpečné a přitom účinné způsoby, jak se ak-
tivně zapojit.  Nyní jsem součástí globálního týmu aktivistů a děláme věci!  Zjistil 
jsem, že tato práce je pro mě tou nejpřínosnější a nejuspokojivější dobrovolnickou 
prací, kterou jsem kdy dělal.   Kvalitativní rozdíl, který se podílí na tvorbě a šíření 
čisté pravdy, mi rozbuší srdce! 

   S naším Gerhardem jsem pracoval na různých projektech, takže vím, jak 
přemýšlí, a vím, že za ním stojí několik členů stejného týmu, kteří úspěšně real-
izovali jiné projekty!  Není nic úspěšnějšího než úspěch! 

   Každý rok se v den výročí svého politického probuzení ohlížím zpět a sleduji 
kroky, které jsem udělal od úplného nováčka až po aktivistu, kterým jsem se stal.  
Nic se nevyrovná pocitu, že jsem skutečně udělal něco měřitelného a podstatného.   



Více našich lidí než kdy jindy se probouzí a bere na vědomí, že je čas něco udělat 
nejen pro zajištění odkazu našich předků, ale i pro budoucnost našich potomků!  
Místo řečí a stěžování je čas ČINIT.  Tato neuvěřitelně osvobozující a vzrušující 
cesta ideové obnovy a skutečných činů je obrovská a právě začíná. 

   Nepřipojíte se ke mně? 

  

   Do našeho týmu přichází stále více lidí, kteří jsou pro to vhodní.  Každý nový 
projekt přivádí další dobré lidi.  Mezi naše nové zaměstnance patří: 

 

Podnikatelé v Evropě a Americe 

spravovat naše vydavatelské zařízení 

 

Zdravotnický pracovník v Severní Americe 

provádí výzkum 

 

Dobrovolnictví v Jižní Americe 

překládá knihy 

 

IT profesionál na Dálném východě 

vytváří školicí příručky 

 

   Někteří ze "staré gardy" s námi pracují již od 70. let minulého století!   

   Mladí i staří, noví konvertité i stará garda, Evropané i Američané (severní i 
jižní), Germáni i Slované a "románské" země, pohané i křesťané a "ostatní"... 
všichni pracujeme společně v řadách NSDAP/AO.  

   K našemu týmu se můžete přidat i VY! 

  

Gerhard Lauck  



Fredova odysea 
 

Část 4 

Upozornění: Weirdo 

 

Normálně je mi jedno, kdo kde v jídelně sedí.  Ale jsou dvě skupiny, kterým se 
vyhýbám.  Jsou prostě příliš divné: 

 

Vedoucí pracovníci  

 

a 

 

Lidé z výzkumu a vývoje 

[R&D = výzkum a vývoj] 

 

Vedoucí pracovníci naštěstí v naší jídelně nejedí.  Mají svůj vlastní, velmi luxusní 
a velmi soukromý "salonek pro vedoucí pracovníky". 

 

Občas se zde však stravují pracovníci výzkumu a vývoje.   

 

Většina relativně rozumných lidí sedí raději na opačné straně místnosti.  Tato mí-
sta jsou rychle obsazena.  Takže mám často smůlu. 

 

Když se to stane, zaslechnu bizarní rozhovory. 

 

Některé diskuse se týkají čísel . 

 

Jeden pracovník výzkumu a vývoje řekl, že se mu líbí číslo "1", protože je jed-
noduché.  Jiný pracovník výzkumu a vývoje odpověděl, že se mu číslo "1" nelíbí, 
protože se příliš snadno zaměňuje s malým písmenem "L". 

    



Další muž z výzkumu a vývoje řekl, že se mu líbí číslo "8", protože mu připomíná 
ženské tělo.  Číslo "3" se mu nelíbilo, protože vypadalo jako žena rozříznutá 
napůl. 

 

Jiný pracovník výzkumu a vývoje odpověděl, že se mu číslo "8" nelíbí, protože 
vypadá jako symbol nekonečna otočený o 90 stupňů. 

 

Nejpodivnější bylo toto: 

 

Nebyli to žádní ajťáci! 

 




