
Właściwi ludzie na 
właściwym stanowisku 

  

Pierwszym zadaniem propagandy jest pozyskanie ludzi dla późniejszej 
organizacji; pierwszym zadaniem organizacji jest pozyskanie ludzi dla 
kontynuacji propagandy. - Mein Kampf, Propaganda i organizacja 

  

   Zwróć uwagę! 

   Pierwszym zadaniem propagandy jest 
werbowanie ludzi do organizacji.  Nie 
dostarczanie "rozrywki" podglądaczom 
i hobbystom.  

   Pierwszym zadaniem organizacji jest 
rekrutacja ludzi do tworzenia PROPA-
GANDY.  Nie zapewnienie "klubu to-
warzyskiego" dla fotelowych gen-
erałów, filozofów i kultystów. 

   Każdy prawdziwy narodowy socja-
lista udowadnia, że zasługuje na miano 
"narodowego socjalisty", robiąc coś dla 
sprawy!  Nie wystarczy być 
"prawdziwie wierzącym". 

   NSDAP/AO poszukuje CZYNNYCH.  
Nie mówców! 
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   Owi czynownicy dzielą się na trzy kategorie:  

  

WSPÓŁPRACOWNICY 

tworzyć propagandę 

 

AKTYWISTÓW 

rozpowszechniać propagandę 

 

DARCZYŃCY 

propaganda finansowa 

  

   NSDAP/AO poszukuje oddanych narodowych socjalistów!  Najlepsi ludzie chcą 
być zatrudnieni.  My to robimy.  I oni to uwielbiają.  Oto co napisał jeden z 
naszych najbardziej wartościowych nowych rekrutów: 

  

   Jak się tu dostałem? 

   Wiedziałem, że coś jest nie tak z narracją w telewizji, gazetach i radiu, ale nie 
mogłem tego do końca określić.  Rzeczy po prostu nie pasowały do siebie i moje 
zagubienie, co z tym zrobić, przygnębiało mnie.  Robiłem wszystko, co powini-
enem, a wydawało się, że za każdym razem byłem za ekonomiczną ósemką.  

   Moje poszukiwania odpowiedzi doprowadziły mnie do forum, gdzie zacząłem 
studiować i czytać posty, zasoby i artykuły i zacząłem rozumieć, że coś trzeba 
zrobić, i to szybko!  Byłem tak samo początkujący jak oni i byłem w stracie co 
mógłbym zrobić by zrobić różnicę.  Prawie porzuciłem forum, ponieważ zniechęcił 
mnie defetyzm i niekończące się rozmowy bez działania! 

   Wtedy poznałam Gerharda, który natychmiast wziął mnie do pracy - i 
pokochałam to!  Pokazał mi proste, bezpieczne, ale skuteczne sposoby, dzięki 
którym mogłam stać się aktywna i zaangażowana.  Teraz jestem częścią globalne-
go zespołu aktywistów i udaje nam się coś osiągnąć!  Odkryłam, że wykonywanie 
tej pracy było najbardziej satysfakcjonującą i satysfakcjonującą pracą wolontari-
acką, jaką kiedykolwiek wykonywałam.   Różnica jakościowa związana z 
tworzeniem i rozpowszechnianiem czystej prawdy sprawia, że moje serce rośnie! 

   Pracowałem z naszym Gerhardem przy różnych projektach, więc wiem jak on 
myśli i wiem, że jest wspierany przez kilku tych samych członków zespołu, którzy z 
powodzeniem wprowadzili w życie inne projekty!  Nic nie przynosi takiego sukcesu 
jak sukces! 



   Każdego roku w rocznicę mojego politycznego przebudzenia spoglądam wstecz i 
śledzę kroki, które wykonałem od bycia początkującym do aktywisty, którym się 
stałem.  Nic nie zbliża się do tego uczucia, że faktycznie robię coś wymiernego i 
znaczącego.   Więcej naszych ludzi niż kiedykolwiek budzi się i zauważa, że nad-
szedł czas, aby zrobić coś, co zabezpieczy nie tylko spuściznę naszych przodków, 
ale także przyszłość naszych potomków!  Zamiast mówić i narzekać, nadszedł czas 
na DZIAŁANIE.  Ta niesamowicie wyzwalająca i ekscytująca podróż ideologicznej 
odnowy i prawdziwego działania jest ogromna i dopiero się zaczyna. 

   Nie przyłączysz się do mnie? 

  

   Coraz więcej właściwych ludzi dołącza do naszego zespołu.  Każdy nowy pro-
jekt przynosi kolejnych dobrych ludzi.  Do naszych rekrutów należą: 

 

Biznesmeni w Europie i Ameryce 

zarządzać naszym zapleczem wydawniczym 

 

Pracownik medyczny w Ameryce Północnej 

prowadzi badania 

 

Wolontariat w Ameryce Południowej 

tłumaczy książki 

 

Specjalista IT na Dalekim Wschodzie 

tworzy podręczniki szkoleniowe 

 

   Niektórzy ze "starej gwardii" pracują z nami od lat 70-tych!   

   Młodzi i starzy, nowi konwertyci i Stara Gwardia, Europejczycy i Amerykanie 
(północni i południowi), Germanie i Słowianie i "romańskie" landy, poganie i 
chrześcijanie i "inni"...wszyscy pracujemy razem w szeregach NSDAP/AO.  

   TY możesz dołączyć do naszego zespołu! 

  

Gerhard Lauck  



Odyseja Freda 
 

Część 4 

Ostrożnie: Weirdo 

 

Zwykle nie obchodzi mnie, kto gdzie siedzi w kawiarni.  Ale są dwie grupy, 
których unikam.  Są po prostu zbyt dziwne: 

 

Kierownictwo  

 

oraz 

 

Chłopaki z R&D 

[R&D = Research and Development] 

 

Na szczęście, kierownictwo nie jada w naszej stołówce.  Mają swój własny, bar-
dzo wymyślny i bardzo prywatny "Executive Lounge". 

 

Jednak chłopaki z R&D czasami tu jadają.   

 

Większość względnie zdrowych ludzi woli siedzieć po przeciwnej stronie sali.  Te 
miejsca są szybko zajmowane.  Często więc nie mam szczęścia. 

 

Kiedy to się dzieje, podsłuchuję dziwaczne rozmowy. 

 

Niektóre dyskusje dotyczą liczb. 

 

Jeden z pracowników działu badań i rozwoju powiedział, że lubi liczbę "1", ze 
względu na jej prostotę.  Inny facet z działu badań i rozwoju odpowiedział, że nie 
lubi liczby "1", ponieważ zbyt łatwo ją pomylić z małą literą "L". 

    



Inny facet z R&D powiedział, że lubi liczbę "8", ponieważ przypomina mu ona 
kobiece ciało.  Nie lubił numeru "3", ponieważ wyglądał jak kobieta przecięta na 
pół. 

 

Inny facet z R&D odpowiedział, że nie lubi liczby "8", ponieważ wygląda ona jak 
symbol nieskończoności obrócony o 90 stopni. 

 

Najdziwniejsze było to: 

 

To nie byli informatycy! 

 




