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Správní lidé 

pro správnou práci 
  

Prvním úkolem propagandy je získat lidi pro pozdější organizaci; prvním úko-

lem organizace je získat lidi pro pokračování propagandy. - Mein Kampf, prop-

aganda a organizace 

  

   Vezměte na vědomí! 

   Prvním úkolem propagandy je nábor 

lidí do organizace.  Nikoliv poskytování 

"zábavy" 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:  

 

SPOLUPRACOVNÍCI 
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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 dobro-

volnickou prací, kterou jsem kdy dělal.  Kvalitativní rozdíl, který se podílí na 

tvorbě a šíření čisté pravdy, mi zvedá 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? 
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   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 vydavatelská 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  
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Americká maloměsta: 

Pravdivý příběh 
  

   Soudružka důchodkyně žijící hluboko pod hranicí chudoby jde na poštu.   Stojí 

ve frontě a slyší, jak se stará paní před ním zmíní, že její dcera pracovala v Austrá-

lii.  Řekne jí, že má v Austrálii přátele.  Dokonce mu k Vánocům poslali krabici s 

jídlem.  

   Paní zřejmě zná staršího muže, který stojí za ním.  Vyjadřuje mu soustrast, že mu 

nedávno zemřela matka.  Podotýká, že jí bylo 94 let a byla ve špatném zdravotním 

stavu.  Možná to tedy bylo požehnání.  Náš soudruh před odchodem pronese 

několik slov útěchy. 

   Asi o blok dál slyší z reproduktorů budovy okresního soudu hrát Beethovenovu 

Devátou symfonii, pátou větu.  Nyní se nachází před obchodem, kde pracuje 

kostelní varhaník.  Vejde dovnitř a zmíní se mu o tom. 

   O pár bloků dál se zastaví u obchodu s potřebami a požádá o pozdravení koček.  

Ty spí a on je nechce rušit.  Tak jim místo toho jen zamává.  Říká prodavači, že je 

velmi spokojen se svým nedávným nákupem použité televize. 

   Další zastávkou je obchod se sportovním zbožím.  Všimne si atraktivní mladé 

blondýnky s lukem a šípy.  Přistoupí tedy k manželskému páru středního věku, 

který obchod vlastní, a vyjádří své obavy: "Víte, až přijde Valentýn, bude ne-

bezpečné nechat ženu držet luk a šíp!".  Ti se rozesmějí.  Téměř omluvně se 

přizná, že jeho žena nemůže deset let po sobě snášet stále stejné hloupé vtipy.  A 
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tak musí obtěžovat jiné lidi. 

   To vše se odehraje za méně než hodinu.  Není to nic jiného než jeho běžná denní 

rutina.  Lidé ho mají rádi.  Jeho politika je nezajímá. I když mnozí vědí, že je 

zarytý národní socialista! 

   Někdy do svých rozhovorů vloží pečlivě formulovanou politickou poznámku ne-

bo dvě.  Většinou to však nedělá.  Je to jen příjemný starý pán, kterého lidé pot-

kávají ve městě a mávají mu. 

   Když mluví o politice, přizpůsobuje svůj přístup publiku.  Obvyklým výchozím 

bodem je ekonomika, prodejní politici a parazitismus Wall Street.  Imigrace 

nebílých, černošská kriminalita a zahraničí přicházejí na řadu až později, když se 

mu podaří navázaturčitý kontakt a lépe se vcítí do svého publika.   

   Otevřená nacionálně socialistická propaganda je obvykle vyhrazena pro pozdější 

rozhovory.  I tehdy se začíná spíše "historicky" než "politicky" ve smyslu 

současných problémů a jejich řešení. 

   Postupem času si stále více lidí plně uvědomuje, že je ve skutečnosti tvrdým 

národním socialistou.  Ale zdá se, že je jim to jedno.  Dokonce i významní občané 

ho nazývají přítelem.  Navíc s mnohým z toho, co říká, souhlasí.  Vnímají ho jako 

někoho, kdo stojí na stejné straně jako oni.  A vládu jako společného nepřítele. 

   Stručně řečeno: jsou chvíle a místa, kdy je třeba konfrontovat lidi s posvátným 

hákovým křížem a vzdorným pozdravem.  Ale jsou také chvíle a místa, kdy je tře-

ba nejprve připravit půdu. 

   Tento zkušený aktivista využil oba přístupy.  Dokonce i na demonstracích v uni-

formě storm-troopera.  Stále má svou starou uniformu storm-troopera!) 

   Je to prostě otázka taktiky.  Ne dogma. 

   Můžete to udělat i vy! 

    Připravte půdu.  Zasaďte semínko.  Zalijte rostlinu.  Sledujte, jak roste.   

Sklízejte ji, až dozraje. 
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Mluvené slovo 
  

   Mluvené slovo je naším nejúčinnějším propagandistickým nástrojem k 

přesvědčování a obracení na víru.  Nejlépe tváří v tvář.  A jeden na jednoho.  

Přizpůsobte svůj přístup svému publiku.  Soustřeďte se na jeho primární obavy.  

Ne na své vlastní ideologické preference.  

   Letáky, plakáty, samolepky apod. by se neměly ani snažit "vysvětlovat" nebo 

"získávat".  Jejich cílem je upoutat pozornost, vyvolat zájem a vyvolat poptávky.  

Buď písemné dotazy, nebo internetový provoz.  Hákový kříž je mimořádně účinný!  

   Periodika jsou určena především stávajícím sympatizantům a příznivcům.  Jejich 

primárním cílem není ani tak "vzdělávání", jako spíše přeměna obecného souhlasu 

v konkrétní podporu.  To znamená aktivismus, práci nebo peníze. ("Morální pod-

pora" sama o sobě prostě nestačí!). 

   Knihy slouží vzdělávání.  

   Rozmach internetu oslabil tradiční média.  Internet jevšak nenahradil!  Internet 

je cenný nástroj.  Není však univerzálním lékem.  Mějte svou skříňku s nástroji 

plně vybavenou všemi nástroji.  A každý nástroj používejte vhodným způsobem. 

   Představte si následující scénář: 

  

Dvacet mužů se sejde, aby postavili dům.  

Každý si přinese pilu.  Nikdo nepřinese 

kladivo. Na otázku, proč si nepřinesl 

kladivo, odpovídá každý muž stejně: 

"Kladivo je hrubé a staromódní.  Pila je 

špičková a moderní!" 

  

   To se stává až příliš často.  Přílišné 

spoléhání na internet hnutí škodí.  Stejně 

jako nedostatek kladiva brání stavbě do-

mu ve výše uvedeném scénáři. 

   Jednou z klíčových otázek dneška je 

tato: Jak vyvinout nákladově nejefek-

tivnější kombinaci médií a přístupů?  

Kolik - a jakých - pil a kladiv patří do 

naší vlastní sbírky nástrojů, chceme-li 

práci odvést správně? 

   Na tomto problému pracujeme již 
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několik let.  Dosud bylo dosaženo významného pokroku, ale stále je před námi 

dlouhá cesta.  Naštěstí nejsme sami.  Na nalezení nejlepšího řešení spolupracuje 

mnoho lidí.  

   Přidejte se k nám! 

  

Gerhard Lauck    
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