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Właściwi ludzie 
dla właściwej pracy 

  
Pierwszym zadaniem propagandy jest pozyskanie ludzi dla późniejszej organi-
zacji; pierwszym zadaniem organizacji jest pozyskanie ludzi dla kontynuacji 
propagandy. - Mein Kampf, Propaganda i organizacja 
  
   Zwróć uwagę! 
   Pierwszym zadaniem propagandy jest 
werbowanie ludzi do organizacji.  A 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! 
   Owi czynownicy dzielą się na trzy 
kategorie:  
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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 niekończącesię 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 robimy rzeczy!   
   Odkryłem, że wykonywanie tej pracy jest najbardziej satysfakcjonującą i sat-
ysfakcjonującą pracą wolontariacką, jaką kiedykolwiek wykonywałem.  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? 
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   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  
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Small Town America: 
Prawdziwa historia 

  
   Emerytowany towarzysz żyjący znacznie poniżej poziomu ubóstwa idzie na 
pocztę.   Stojąc w kolejce słyszy, jak starsza pani przed nim wspomina, że jej cór-
ka pracowała kiedyś w Australii.  Mówi jej, że ma przyjaciół w Australii.  Wysłali 
mu nawet pudełko z jedzeniem na Boże Narodzenie.  
   Pani oczywiście zna stojącego za nim starszego mężczyznę.  Składa mu kondo-
lencje, że niedawno zmarła jego matka.  On komentuje, że miała 94 lata i była 
słabego zdrowia.  Więc może to było błogosławieństwo.  Nasz towarzysz mówi 
kilka słów pocieszenia przed odejściem. 
   Około przecznicy dalej słyszy IX Symfonię Beethovena, piątą część, odtwarzaną 
z głośników budynku sądu okręgowego.  Jest teraz przed sklepem, w którym 
pracuje kościelny organista.  Wchodzi do sklepu i wspomina o tym mężczyźnie. 
   Kilka przecznic dalej zatrzymuje się przy sklepie z używanymi rzeczami i prosi 
o przywitanie się z kotami.  One śpią, a on nie chce im przeszkadzać.  Więc zami-
ast tego po prostu macha.  Mówi sprzedawcy, że jest bardzo zadowolony ze 
swojego ostatniego zakupu używanego telewizora. 
   Następny przystanek to sklep sportowy.  Zauważa atrakcyjną młodą blondynkę 
trzymającą łuk i strzały.  Podchodzi więc do pary w średnim wieku, która jest 
właścicielem sklepu i wyraża swoje obawy: "Wiecie, kiedy nadejdą Walentynki, 
będzie niebezpiecznie pozwolić kobiecie trzymać łuk i strzały!".  Śmieją się.  Nie-
mal przepraszająco wyznaje, że żona nie może znieść jego tych samych starych, 
głupich żartów dekada po dekadzie.  Musi więc męczyć innych ludzi. 
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   Wszystko to odbywa się w czasie krótszym niż jedna godzina.  Nie różni się to 
od jego zwykłej codziennej rutyny.  Ludzie go lubią.  Nie obchodzi ich jego poli-
tyka. Chociaż wielu wie, że jest on zatwardziałym narodowym socjalistą! 
   Czasami wplata w swoje rozmowy starannie sformułowany komentarz poli-
tyczny lub dwa.  Ale przez większość czasu tego nie robi.  Jest po prostu miłym 
starszym panem, którego ludzie widzą w mieście i do którego machają. 
   Kiedy mówi o polityce, projektuje swoje podejście dla publiczności.  Gospo-
darka, sprzedajni politycy i pasożytnictwo na Wall Street są częstymi punktami 
wyjścia.  Imigracja nie-białych, przestępczość czarnych i zagranica pojawiają się 
później,po nawiązaniu pewnego kontaktu i lepszym wyczuciu publiczności.   
   Otwarta propaganda narodowosocjalistyczna jest zwykle zarezerwowana dla 
późniejszych rozmów.  Nawet wtedy zaczyna się ona bardziej "historycznie" niż 
"politycznie" w sensie współczesnych problemów i rozwiązań. 
   Z biegiem czasu coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że w rzeczywistości jest 
on zatwardziałym narodowym socjalistą.  Ale nie wydają się tym przejmować.  
Nawet prominentni obywatele nazywają go przyjacielem.  Co więcej, zgadzają się 
z wieloma jego słowami.  Widzą go jako kogoś, kto jest po tej samej stronie co 
oni.  A rząd jako wspólnego wroga. 
   W skrócie: są czasy i miejsca, by konfrontować ludzi ze świętą swastyką i wyzy-
wającym salutem.  Ale są też czasy i miejsca, by najpierw przygotować glebę. 
   Ten doświadczony aktywista stosował oba podejścia.  Nawet demonstracje w 
mundurze szturmowca.  On wciąż ma swój stary mundur szturmowca:)! 
   To po prostu kwestia taktyki.  Nie dogmatu. 
   Ty też możesz to zrobić! 
    Przygotuj glebę.  Zasadź nasiona.  Podlej roślinę.  Obserwuj jak rośnie.   Zbierz 
plony, gdy nadejdzie właściwy czas. 
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Słowo mówione 
  

   Słowo mówione jest naszym najskuteczniejszym narzędziem propagandowym do 
przekonywania i konwersji.  Najlepiej twarzą w twarz.  I jeden na jeden.  Dostosuj 
swoje podejście do swojej publiczności.  Skoncentruj się na jej głównych prob-
lemach.  Nie na własnych preferencjach ideologicznych.  
   Ulotki, plakaty, naklejki itp. nie powinny nawet próbować "wyjaśniać" czy 
"przekonywać".  Ich celem jest zwrócenie uwagi, stworzenie zainteresowania i 
wytworzenie zapytań.  Albo zapytania pisemne, albo ruch internetowy.  Swastyka 
jest niezwykle skuteczna!  
   Periodyki skierowane są przede wszystkim do istniejących sympatyków i 
zwolenników.  Ich podstawowym celem jest nie tyle "edukacja", co raczej zami-
ana ogólnej zgody na konkretne wsparcie.  Oznacza to aktywizm, pracę lub 
pieniądze. ("Samo wsparcie moralne" po prostu nie wystarczy!). 
   Książki służą edukacji.  
   Powstanie Internetu podkopało tradycyjne media.  Jednak Internet nie zastąpił 
ich!  Internet jest cennym narzędziem.  Ale nie jest uniwersalnym lekarstwem.  
Utrzymuj swoją skrzynkę z narzędziami w pełni zaopatrzoną we wszystkie 
narzędzia.  I używaj każdego narzędzia w odpowiedni sposób. 
   Wyobraź sobie następujący scenariusz: 
  
Dwudziestu mężczyzn zbiera się, aby 
zbudować dom.  Każdy przynosi piłę.  
Nikt nie przynosi młotka. Na pytanie, 
dlaczego nie przyniósł młotka, każdy 
mężczyzna udziela tej samej odpowiedzi: 
"Młotek jest prymitywny i staromodny.  
Piła jest zaawansowana technologicznie i 
nowoczesna!" 
  
   To właśnie dzieje się zbyt często.  Nad-
mierne poleganie na Internecie szkodzi 
ruchowi.  Tak jak brak młotka uniemożli-
wia budowę domu w powyższym scenar-
iuszu. 
   Jednym z kluczowych pytań dzisiaj jest 
to: Jak opracować najbardziej opłacalną 
kombinację mediów i podejść?  Ile - i 
jakiego rodzaju - pił i młotów znajduje 
się w naszej własnej skrzynce narzędzio-
wej, jeśli chcemy dobrze wykonać za-
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danie? 
   Od lat pracujemy nad tym problemem.  Do tej pory poczyniono znaczne 
postępy, ale przed nami jeszcze długa droga.  Na szczęście nie jesteśmy sami.  
Wiele osób pracuje razem, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.  
   Dołącz do nas! 
  
Gerhard Lauck    



8 

 


