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As pessoas certas 
para o trabalho certo 

  
A primeira tarefa de propaganda é a conquista de pessoas para a organização 
posterior; a primeira tarefa da organização é a conquista de pessoas para a con-
tinuação da propaganda. - Mein Kampf, Propaganda 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.  
Não FALADORES! 
   Estes fazedores enquadram-se em três 
categorias:  
 

CO-WORKERS 

 

#187                                                                                                                                          10 / 2022 (133) 



2 

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 gratifican-
te e satisfatório que alguma vez fiz.  A diferença qualitativa envolvida 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? 
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   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  
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Cidade Pequena América: 
Uma história verdadeira 

  
   Um camarada reformado que vive bem abaixo do nível de pobreza caminha para 
os correios.   De pé na fila, ouve a pequena velhinha à sua frente mencionar a filha 
que costumava trabalhar na Austrália.  Ele diz-lhe que tem amigos na Austrália.  
Eles até lhe enviaram uma caixa de comida para o Natal.  
   A senhora conhece obviamente o homem idoso por detrás dele.  Ela expressa as 
suas condolências por a sua mãe ter falecido recentemente.  Ele comenta que ela 
tinha 94 anos de idade e estava de saúde débil.  Por isso, talvez tenha sido uma 
bênção.  O nosso camarada diz algumas palavras de conforto antes de partir. 
   A cerca de um quarteirão de distância, ouve a Nona Sinfonia de Beethoven, o 
quinto movimento, a ser tocado a partir dos oradores do tribunal do condado.  Está 
agora em frente de uma loja onde trabalha o organista da igreja.  Ele entra e men-
ciona isto ao homem. 
   Alguns quarteirões mais adiante, ele pára na loja de paragens e pede para dizer 
olá aos gatos.  Eles estão a dormir e ele não os perturba.  Por isso, ele apenas 
acena.  Ele diz ao lojista que está muito satisfeito com a sua recente compra de 
uma televisão usada. 
   A próxima paragem é uma loja de artigos desportivos.  Ele nota uma jovem at-
raente mulher loira segurando um arco e flecha.  Então, ele caminha até ao casal 
de meia-idade que é dono da loja e expressa a sua preocupação: "Sabe, quando 
chegar o Dia dos Namorados será perigoso deixar uma mulher segurar um arco e 
flecha!"  Eles riem-se.  Quase apologeticamente, ele confessa que a sua mulher 
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não pode suportar as suas velhas piadas estúpidas década após década.  Por isso 
ele tem de incomodar outras pessoas. 
   Tudo isto tem lugar em menos de uma hora.  Não é diferente da sua habitual ro-
tina diária.  As pessoas gostam dele.  Elas não se importam com a sua política. 
Apesar de muitos saberem que ele é um nacional-socialista hardcore! 
   Por vezes insere um ou dois comentários políticos cuidadosamente formulados 
nas suas conversas.  Mas a maior parte das vezes não o faz.  Ele é apenas o 
agradável senhor idoso que as pessoas vêem pela cidade e para quem acena. 
   Quando ele fala de política, desenha a sua abordagem para o público.  A econo-
mia, os políticos esgotados, e o parasitismo de Wall Street são pontos de partida 
comuns.  A imigração não-branca, o crime negro e o estrangeiro surgem mais 
tarde, depois de uma certa relação ter sido estabelecida e ele tem uma melhor per-
cepção para o seu público.   
   A propaganda nacional-socialista aberta é normalmente reservada para conversas 
posteriores.  Mesmo assim, ela começa mais "histórica" do que "política" no senti-
do de problemas e soluções actuais. 
   Com o tempo, cada vez mais pessoas estão plenamente conscientes do que ele é 
na realidade um nacional-socialista hardcore.  Mas elas não parecem importar-se.  
Até cidadãos proeminentes o chamam de amigo.  Além disso, eles concordam com 
muito do que ele diz.  Eles vêem-no como alguém que está do mesmo lado que 
eles.  E o governo como o inimigo comum. 
   Resumindo: Há momentos e lugares para confrontar as pessoas com a suástica 
sagrada e uma saudação desafiadora.  Mas há também tempos e lugares para 
preparar primeiro o solo. 
   Este activista experiente tem utilizado ambas as abordagens.  Até mesmo 
demonstrações em uniforme de trovadores de tempestades.  Ele ainda tem o seu 
velho uniforme de tropeiro de tempestade!) 
   É simplesmente uma questão de táctica.  Não é um dogma. 
   Você também pode fazer isto! 
    Preparar o solo.  Plantar uma semente.  Regar a planta.  Observar o seu cresci-
mento.   Colher quando o tempo estiver maduro. 
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A Palavra Falada 
  

   A palavra falada é a nossa ferramenta de propaganda mais eficaz para persuadir 
e converter.  De preferência, cara a cara.  E um-a-um.  Personalize a sua 
abordagem ao seu público.  Concentre-se nas suas principais preocupações.  Não 
nas suas próprias preferências ideológicas.  
   Folhetos, cartazes, autocolantes, etc. não devem sequer tentar "explicar" ou 
"convencer".  O seu objectivo é chamar a atenção, criar interesse, e produzir in-
quéritos.  Ou perguntas escritas ou tráfego na Internet.  A suástica é extremamente 
eficaz!  
   Os periódicos destinam-se principalmente aos simpatizantes e apoiantes ex-
istentes.  O seu objectivo principal não é tanto a "educação", mas a conversão do 
acordo geral em apoio concreto.  Isto significa activismo, trabalho ou dinheiro. 
("Apoio moral" por si só não é simplesmente suficiente!) 
   Os livros servem a educação.  
   A ascensão da Internet tem minado os meios de comunicação tradicionais.  No 
entanto,a Internets não a substituiu!  A Internet é uma ferramenta valiosa.  Mas 
não é uma cura universal.  Mantenha a sua caixa de ferramentas totalmente abas-
tecida com todas as ferramentas.  E utilize cada ferramenta da forma apropriada. 
   Imagine o seguinte cenário: 
  
Vinte homens reúnem-se para construir 
uma casa.  Toda a gente traz uma serra.  
Ninguém traz um martelo. Quando lhe 
perguntam porque não trouxe um mar-
telo, cada homem dá a mesma resposta: 
"Um martelo é rude e antiquado.  Uma 
serra é de alta tecnologia e moderna"! 
  
   Isto é o que acontece muitas vezes.  A 
dependência excessiva na Internet preju-
dica o movimento.  Tal como a falta de 
um martelo impede a construção da casa 
no cenário acima descrito. 
   Uma das questões-chave hoje em dia é 
esta: Como desenvolver a combinação 
mais rentável de meios e abordagens?  
Quantas - e que tipos - de serras e mar-
telos pertencem à nossa própria caixa de 
ferramentas, se quisermos fazer o tra-
balho correctamente? 

 



7 

   Há anos que temos vindo a trabalhar neste problema.  Foram feitos progressos 
significativos até agora, mas há ainda um longo caminho a percorrer.  Felizmente, 
não estamos sozinhos.  Muitas pessoas estão a trabalhar em conjunto para encon-
trar a melhor solução.  
   Junte-se a nós! 
  
Gerhard Lauck    
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