
As pessoas certas para o tra-
balho certo 

  

A primeira tarefa de propaganda é a conquista de pessoas para a or-
ganização posterior; a primeira tarefa da organização é a conquista 
de pessoas para a continuação da propaganda. - Mein Kampf, Propa-
ganda e Organização 

  

   Toma nota! 

   A primeira tarefa de propaganda é o 
recrutamento de pessoas para a organi-
zação.  Não proporcionar 
"entretenimento" a voyeurs e hobbistas.  

   A primeira tarefa de organização é 
recrutar pessoas para fazer PROPA-
GANDA.  Não fornecer um "clube so-
cial" para generais de poltrona, filósofos 
e cultistas. 

   Cada verdadeiro Nacional-Socialista 
revela-se digno do nome "Nacional-
Socialista", fazendo realmente algo pela 
causa!  Ser um "verdadeiro crente" não 
é suficiente. 

   O NSDAP/AO procura DOADORES.  

 

#1013                                                                                                                                        14.08.2022 (133) 



Não FALADORES! 

   Estes fazedores enquadram-se em três categorias:  

  

CO-WORKERS 

produzir propaganda 

 

ACTIVIDADES 

distribuir propaganda 

 

DONORS 

propaganda financeira 

  

   O NSDAP/AO procura nacional-socialistas dedicados!  As melhores pessoas 
querem ser postas a trabalhar.  Fazemos exactamente isso.  E eles adoram-no.  Eis 
o que escreveu um dos nossos mais valiosos novos recrutas: 

  

   Como é que cheguei aqui? 

   Eu sabia que algo estava errado com a narrativa na televisão, nos jornais, e na 
rádio, mas não consegui pôr o dedo na ferida.  As coisas simplesmente não faziam 
sentido e a minha perda quanto ao que fazer a esse respeito deprimia-me.  Fiz 
tudo o que devia fazer e parecia que estava sempre por detrás da bola 8 económi-
ca de cada vez.  

   A minha procura de respostas trouxe-me a um fórum onde comecei a estudar e 
ler os posts, recursos e artigos e comecei a compreender que algo precisava de ser 
feito, e em breve!  Eu era tão novato quanto eles vinham e estava perdido quanto 
ao que podia fazer para fazer a diferença.  Quase desisti do fórum porque estava 
desanimado com o derrotismo e a conversa interminável e nenhuma acção! 

   Depois conheci Gerhard que imediatamente me pôs a trabalhar - e eu adorei!  
Ele mostrou-me formas simples, seguras, mas eficazes de eu me tornar activo e 
envolvido.  Faço agora parte de uma equipa global de activistas e conseguimos 
fazer as coisas!  Descobri que fazer este trabalho tem sido o trabalho voluntário 
mais gratificante e satisfatório que alguma vez fiz.   A diferença qualitativa en-
volvida na criação e disseminação da pura verdade faz o meu coração disparar! 

   Trabalhei com o nosso Gerhard em vários projectos, por isso sei como ele pen-
sa, e sei que ele é apoiado por vários membros da mesma equipa que deram vida 
a outros projectos com sucesso!  Não há nada que tenha sucesso como o sucesso! 



   No aniversário do meu despertar político, todos os anos, olho para trás e traço 
os passos que dei de novato ao activista em que me tornei.  Nada se aproxima 
deste sentimento de fazer realmente algo mensurável e substancial.   Mais do que 
nunca, o nosso povo está a acordar e a tomar consciência de que é tempo de fazer 
algo para assegurar não só o legado dos nossos antepassados, mas também o fu-
turo dos nossos descendentes!  Em vez de falar e reclamar, é tempo de ACTAR.  
Esta incrivelmente libertadora e excitante viagem de renovação ideológica e 
acção real é enorme, e está apenas a começar. 

   Não queres juntar-te a mim? 

  

   Cada vez mais pessoas do tipo certo estão a juntar-se à nossa equipa.  Cada novo 
projecto traz mais gente de bem.  Os nossos recrutas incluem: 

 

Homens de negócios na Europa e América 

gerir as nossas instalações editoriais 

 

Profissional médico na América do Norte 

faz investigação 

 

Voluntário na América do Sul 

traduz livros 

 

Profissional de TI no Extremo Oriente 

cria manuais de formação 

 

   Alguns da "Velha Guarda" trabalham connosco desde os anos 70!   

   Jovens e velhos, novos convertidos e velha guarda, europeus e americanos 
(Norte e Sul), germânicos e eslavos e terras "românicas", pagãos e cristãos e 
"outros"...trabalhamos todos juntos nas fileiras do NSDAP/AO.  

   VOCÊ pode juntar-se à nossa equipa! 

  

Gerhard Lauck  



A Odisseia de Fred 
 

Parte 4 

Cuidado: Weirdo 

 

Normalmente não me interessa quem se senta onde na cafetaria.  Mas há dois 
grupos que eu evito.  Eles são simplesmente demasiado estranhos: 

 

Executivos  

 

e 

 

Pessoal de I&D 

[I&D = Investigação e Desenvolvimento] 

 

Felizmente, os executivos não comem na nossa cafetaria.  Têm a sua própria "sala 
executiva" muito chique e muito privada. 

 

No entanto, os tipos de I&D por vezes comem aqui.   

 

A maioria das pessoas relativamente sãs prefere sentar-se no lado oposto da sala.  
Esses lugares são rapidamente ocupados.  Por isso, fico muitas vezes sem sorte. 

 

Quando isto acontece, eu ouço conversas bizarras. 

 

Algumas discussões envolvem números . 

 

Um tipo de I&D disse ter gostado do número "1", devido à sua simplicidade.  Out-
ro tipo de I&D respondeu que não gostava do número "1," porque é demasiado 
fácil confundir com a letra minúscula "L.". 

    



Outro tipo de I&D disse que gostava do número "8", porque o fazia lembrar um 
corpo feminino.  Ele não gostou do número "3," porque parecia uma mulher corta-
da ao meio. 

 

Outro tipo de P&D respondeu que não gostava do número "8", porque parecia que 
o símbolo do infinito tinha virado 90 graus. 

 

O mais estranho foi isto: 

 

Não eram tipos de TI! 

 




