
Oamenii potriviți pentru pos-
tul potrivit 

  

Prima sarcină a propagandei este de a câștiga oameni pentru organi-
zația ulterioară; prima sarcină a organizației este de a câștiga oameni 
pentru continuarea propagandei. - Mein Kampf, propagandă și or-
ganizare 

  

   Luați aminte! 

   Prima sarcină a propagandei este re-
crutarea de oameni pentru organizație.  
Nu de a oferi "divertisment" voyeurilor 
și pasionaților.  

   Prima sarcină a organizației este de a 
recruta oameni pentru a face PROPA-
GANDĂ.  Nu de a oferi un "club social" 
pentru generali de fotoliu, filosofi și 
sectanți. 

   Orice național-socialist adevărat se 
dovedește demn de numele de "național
-socialist" făcând ceva pentru cauză!  A 
fi un "credincios adevărat" nu este sufi-
cient. 

   NSDAP/AO caută FAPTORI.  Nu 
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vorbitori! 

   Acești făptuitori se împart în trei categorii:  

  

CO-WORKERS 

produce propagandă 

 

ACTIVISTE 

distribuie propagandă 

 

DONATORI 

propaganda financiară 

  

   NSDAP/AO caută național-socialiști dedicați!  Cei mai buni oameni vor să fie 
puși la muncă.  Noi facem exact asta.  Iar lor le place asta.  Iată ce a scris unul din-
tre cei mai valoroși noi recruți ai noștri: 

  

   Cum am ajuns aici? 

   Știam că ceva nu era în regulă cu ceea ce se spunea la televizor, în ziare și la ra-
dio, dar nu puteam să-mi dau seama ce anume.  Lucrurile pur și simplu nu se po-
triveau, iar faptul că nu știam ce să fac în această privință mă deprima.  Făceam 
tot ce trebuia să fac și părea că de fiecare dată eram în urma bilei 8 economice.  

   Căutarea mea de răspunsuri m-a adus pe un forum unde am început să studiez și 
să citesc postările, resursele și articolele și am început să înțeleg că trebuie făcut 
ceva, și în curând!  Eram la fel de novice și nu știam ce aș putea face pentru a 
schimba ceva.  Aproape că am renunțat la forum pentru că eram descurajat de 
defetism și de discuțiile interminabile, dar fără acțiune! 

   Apoi l-am întâlnit pe Gerhard, care m-a pus imediat la treabă - și mi-a plăcut la 
nebunie!  Mi-a arătat modalități simple, sigure, dar eficiente de a deveni activă și 
de a mă implica.  Acum fac parte dintr-o echipă globală de activiști și reușim să 
facem lucruri!  Am descoperit că această activitate a fost cea mai satisfăcătoare și 
plină de satisfacții pe care am făcut-o vreodată ca voluntar.   Diferența calitativă 
implicată în crearea și diseminarea adevărului pur îmi face inima să zburde! 

   Am lucrat cu Gerhard al nostru la diverse proiecte, așa că știu cum gândește și 
știu că este susținut de câțiva dintre membrii aceleiași echipe care au dat viață cu 
succes altor proiecte!  Nimic nu reușește mai bine decât succesul! 



   În fiecare an, la aniversarea trezirii mele politice, mă uit în urmă și urmăresc 
pașii pe care i-am făcut de la statutul de începător până la cel de activist care am 
devenit.  Nimic nu se apropie de acest sentiment de a face ceva măsurabil și sub-
stanțial.   Mai mulți oameni decât oricând se trezesc și observă că este timpul să 
facă ceva pentru a asigura nu numai moștenirea strămoșilor noștri, ci și viitorul 
urmașilor noștri!  În loc să vorbim și să ne plângem, este timpul să ACȚIONĂM.  
Această călătorie incredibil de eliberatoare și incitantă de reînnoire ideologică și 
de acțiune reală este uriașă, și este abia la început. 

   Nu vrei să mi te alături? 

  

   Din ce în ce mai mulți oameni potriviți se alătură echipei noastre.  Fiecare nou 
proiect aduce mai mulți oameni buni.  Printre recruții noștri se numără: 

 

Oameni de afaceri din Europa și America 

să ne gestionăm facilitățile de publicare 

 

Profesionist medical în America de Nord 

face cercetare 

 

Voluntar în America de Sud 

traduce cărți 

 

Profesionist IT în Orientul Îndepărtat 

creează manuale de instruire 

 

   Unii dintre cei din "vechea gardă" lucrează cu noi încă din anii '70!   

   Tineri și bătrâni, noi convertiți și vechea gardă, europeni și americani (nord și 
sud), germani și slavi și "romanici", păgâni și creștini și "alții"... toți lucrăm îm-
preună în rândurile NSDAP/AO.  

   TU te poți alătura echipei noastre! 

  

Gerhard Lauck  



Odiseea lui Fred 
 

Partea 4 

Atenție: Weirdo 

 

În mod normal, nu mă interesează cine stă unde stă în cantină.  Dar există două 
grupuri pe care le evit.  Sunt pur și simplu prea ciudate: 

 

Executivi  

 

și 

 

Băieți R&D 

[R&D = Cercetare și Dezvoltare] 

 

Din fericire, directorii nu mănâncă în cantina noastră.  Ei au propriul lor "salon 
pentru directori" foarte luxos și foarte privat. 

 

Cu toate acestea, cei de la cercetare și dezvoltare mănâncă uneori aici.   

 

Majoritatea oamenilor relativ sănătoși la cap preferă să stea în partea opusă a 
camerei.  Aceste locuri sunt ocupate rapid.  Așa că de multe ori nu am noroc. 

 

Când se întâmplă acest lucru, aud conversații bizare. 

 

Unele discuții implică numere. 

 

Un tip de la cercetare și dezvoltare a spus că îi place numărul "1", din cauza sim-
plității sale.  Un alt tip de la cercetare și dezvoltare a răspuns că nu-i place 
numărul "1", deoarece este prea ușor de confundat cu litera minusculă "L". 

    



Un alt tip de la R & D a spus că îi place numărul "8", pentru că îi amintește de un 
corp feminin.  Nu-i plăcea numărul "3", pentru că semăna cu o femeie tăiată în 
două. 

 

Un alt tip de la cercetare și dezvoltare a răspuns că nu-i plăcea numărul "8", de-
oarece arăta ca simbolul infinitului întors la 90 de grade. 

 

Cel mai ciudat lucru a fost acesta: 

 

Ei nu erau IT-iști! 

 













 








