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Správni ľudia 
pre správnu prácu 

  
Prvou úlohou propagandy je získať ľudí pre neskoršiu organizáciu; prvou 
úlohou organizácie je získať ľudí pre pokračovanie propagandy. - Mein Kampf, 
propaganda a organizácia 
  
   Berte na vedomie! 
   Prvou úlohou propagandy    je nábor 
ľudí do organizácie.  Nie poskytovanie 
"zábavy" voyerom a záľubám.  
   Prvou úlohou organizácie    je nábor 
ľudí na tvorbu PROPAGANDY.  Nie 
poskytovanie "spoločenského klubu" 
pre generálov z kresla, filozofov a 
sektárov. 
   Každý skutočný národný socialista 
dokazuje, že je hoden mena "národný 
socialista" tým, že pre vec niečo robí!  
Byť "pravým veriacim" nestačí. 
   NSDAP/AO hľadá DO-
BROVOĽNÍKOV.  Nie 
ROZPRÁVKOV! 
   Títo vykonávatelia sa delia do troch 
kategórií:  
 

SPOLUPRACOVNÍCI 
produkovať propagandu 
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AKTIVISTI 

šíriť propagandu 
  

DONORI 
finančná propaganda 

  
   NSDAP/AO hľadá oddaných národných socialistov!  Najlepší ľudia chcú byť 
nasadení do práce.  Presne to robíme.  A oni to milujú.  Tu je to, čo napísal jeden z 
našich najcennejších nových regrútov: 
  
   Ako som sa sem dostal? 
   Vedel som, že niečo nie je v poriadku s rozprávaním v televízii, novinách a rozh-
lase, ale nevedel som to presne pomenovať.  Veci mi jednoducho nesedeli a moja 
neistota, čo s tým robiť, ma deprimovala.  Robil som všetko, čo som mal, a zdalo 
sa mi, že som vždy zaostával za ekonomickou osmičkou.  
   Moje hľadanie odpovedí ma priviedlo na fórum, kde som začal študovať a čítať 
príspevky, zdroje a články a začal som chápať, že je potrebné niečo urobiť, a to 
čoskoro!  Bol som nováčik a nevedel som, čo môžem urobiť, aby som niečo zmenil.  
Takmer som z fóra odišiel, pretože ma odradil defétizmus a nekonečné reči bez či-
nov! 
   Potom som stretol Gerharda, ktorý ma okamžite zapojil do práce - a mne sa to 
páčilo!  Ukázal mi jednoduché, bezpečné, ale účinné spôsoby, ako sa môžem stať 
aktívnym a zapojiť sa.  Teraz som súčasťou globálneho tímu aktivistov a robíme 
veci!   
   Zistil som, že táto práca je pre mňa tou najuspokojivejšou a najprínosnejšou do-
brovoľníckou prácou, akú som kedy vykonával.  Kvalitatívny rozdiel, ktorý sa po-
dieľa na tvorbe a šírení čistej pravdy, mi rozbúcha srdce! 
   S naším Gerhardom som spolupracoval na rôznych projektoch, takže viem, ako 
rozmýšľa, a viem, že za ním stojí niekoľko členov rovnakého tímu, ktorí úspešne 
uviedli do života iné projekty!  Nič sa nedarí tak ako úspech! 
   Každý rok sa pri príležitosti výročia môjho politického prebudenia obzriem späť 
a sledujem kroky, ktoré som urobil od úplného nováčika až po aktivistu, ktorým 
som sa stal.  Nič sa nepribližuje pocitu, že som skutočne urobil niečo merateľné a 
podstatné.   Viac našich ľudí ako kedykoľvek predtým sa prebúdza a berie na ve-
domie, že je čas urobiť niečo, aby sme zabezpečili nielen dedičstvo našich predkov, 
ale aj budúcnosť našich potomkov!  Namiesto rečí a sťažností je čas konať.  Táto 
neuveriteľne oslobodzujúca a vzrušujúca cesta ideologickej obnovy a skutočných 
činov je obrovská a práve sa začína. 
   Nepridáte sa ku mne? 
  
   Do nášho tímu prichádza čoraz viac správnych ľudí.  Každý nový projekt 
prináša ďalších dobrých ľudí.  Medzi našich nových zamestnancov patria: 
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Podnikatelia v Európe a Amerike 

spravovať naše vydavateľské zariadenia. 
  

Lekársky odborník v Severnej Amerike 
vykonáva výskum 

  
Dobrovoľníctvo v Južnej Amerike 

prekladá knihy 
  

IT profesionál na Ďalekom východe 
vytvára školiace príručky 

  
   Niektorí zo "starej gardy" s nami pracujú už od 70. rokov minulého storočia!   
   Mladí aj starí, noví konvertiti aj stará garda, Európania aj Američania (severní aj 
južní), Germáni aj Slovania aj "románske" krajiny, pohania aj kresťania aj 
"ostatní"... všetci pracujeme spoločne v radoch NSDAP/AO.  
   K nášmu tímu sa môžete pridať aj VY! 
  
Gerhard Lauck  
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Malé mesto Amerika: 
Skutočný príbeh 

  
   Súdruh na dôchodku, ktorý žije hlboko pod hranicou chudoby, ide na poštu.   
Stojí v rade a počuje, ako staršia pani pred ním spomína, že jej dcéra pracovala v 
Austrálii.  Povie jej, že má v Austrálii priateľov.  Dokonca mu na Vianoce poslali 
škatuľu s jedlom.  
   Pani zrejme pozná staršieho muža, ktorý stojí za ním.  Vyjadruje mu sústrasť, že 
mu nedávno zomrela matka.  Poznamenáva, že mala 94 rokov a bola v zlom zdra-
votnom stave.  Možno to teda bolo požehnanie.  Náš súdruh pred odchodom povie 
niekoľko slov útechy. 
   Asi o blok ďalej počuje Beethovenovu Deviatu symfóniu, piatu časť, ktorá znie 
z reproduktorov okresného súdu.  Teraz sa nachádza pred obchodom, kde pracuje 
kostolný organista.  Vojde dnu a spomenie sa mu na to. 
   O niekoľko blokov ďalej sa zastaví v obchode s domácimi potrebami a poprosí, 
aby pozdravil mačky.  Spia a on ich nechce rušiť.  Tak im namiesto toho len 
zamáva.  Predavačovi povie, že je veľmi spokojný so svojím nedávnym nákupom 
použitého televízora. 
   Ďalšou zastávkou je obchod so športovými potrebami.  Všimne si atraktívnu 
mladú blondínku, ktorá drží luk a šíp.  Pristúpi teda k manželom v strednom veku, 
ktorí obchod vlastnia, a vyjadrí svoje obavy: "Viete, keď príde Valentín, bude ne-
bezpečné nechať ženu držať luk a šíp!"  Oni sa rozosmejú.  Takmer ospraved-
lňujúco sa prizná, že jeho žena nemôže vydržať jeho stále tie isté hlúpe vtipy de-
saťročie za desaťročím.  Musí teda otravovať iných ľudí. 
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   To všetko sa odohrá za menej ako hodinu.  Nie je to nič iné ako jeho bežná 
denná rutina.  Ľudia ho majú radi.  Jeho politika ich nezaujíma. Aj keď mnohí ve-
dia, že je zarytý národný socialista! 
   Niekedy do svojich rozhovorov vloží starostlivo formulovanú politickú poz-
námku alebo dve.  Väčšinou to však nerobí.  Je to len príjemný starý pán, ktorého 
ľudia vídajú v meste a mávajú mu. 
   Keď hovorí o politike, prispôsobuje svoj prístup publiku.  Ekonomika, predajní 
politici a parazitovanie na Wall Street sú častými východiskovými bodmi.  Imi-
grácia nebielych, černošská kriminalita a zahraničie prichádzajú na rad neskôr, 
keď sas ním nadviaže určitý kontakt a on má lepší cit pre svoje publikum.   
   Otvorená národnosocialistická propaganda je zvyčajne vyhradená na neskoršie 
rozhovory.  Aj vtedy sa začína viac "historicky" ako "politicky" v zmysle sú-
časných problémov a riešení. 
   Postupom času si čoraz viac ľudí uvedomuje, že je v skutočnosti tvrdým národ-
ným socialistom.  Ale zdá sa, že im to je jedno.  Dokonca aj významní občania ho 
nazývajú priateľom.  Navyše súhlasia s mnohými jeho slovami.  Vnímajú ho ako 
niekoho, kto je na rovnakej strane ako oni.  A vládu ako spoločného nepriateľa. 
   Stručne povedané: sú chvíle a miesta, kde sa dá konfrontovať s posvätnou svas-
tikou a vzdorovitým pozdravom.  Ale sú aj časy a miesta, kde treba najprv pri-
praviť pôdu. 
   Tento skúsený aktivista využil oba prístupy.  Dokonca aj demonštrácie v uni-
forme búrkového vojaka.  Stále má svoju starú uniformu búrkového vojaka!) 
   Je to jednoducho otázka taktiky.  Nie dogmy. 
   Môžete to urobiť aj vy! 
    Pripravte pôdu.  Zasaďte semienko.  Zalejte rastlinu.  Sledujte, ako rastie.   
Zbierajte ju, keď dozrie. 
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Hovorené slovo 
  

   Hovorené slovo je naším najúčinnejším propagandistickým nástrojom na pres-
viedčanie a konvertovanie.  Najlepšie tvárou v tvár.  A jeden na jedného.  
Prispôsobte svoj prístup svojmu publiku.  Sústreďte sa na jeho primárne záujmy.  
Nie na svoje vlastné ideologické preferencie.  
   Letáky, plagáty, nálepky atď. by sa nemali snažiť "vysvetľovať" alebo 
"presvedčiť".  Ich cieľom je upútať pozornosť, vzbudiť záujem a vyvolať dopyty.  
Buď písomné dopyty, alebo návštevnosť internetu.  Hákový kríž je mimoriadne 
účinný!  
   Periodiká sú určené predovšetkým existujúcim sympatizantom a podpo-
rovateľom.  Ich primárnym cieľom nie je ani tak "vzdelávanie", ako skôr premena 
všeobecného súhlasu na konkrétnu podporu.  To znamená aktivizmus, prácu alebo 
peniaze. ("Morálna podpora" jednoducho nestačí!) 
   Knihy slúžia vzdelávaniu.  
   Nástup internetu oslabil tradičné médiá.  Internet ich však nenahradil!  Internet 
je cenný nástroj.  Nie je však univerzálnym liekom.  Udržujte svoju skrinku s 
nástrojmi plne vybavenú všetkými nástrojmi.  A každý nástroj používajte vhod-
ným spôsobom. 
   Predstavte si nasledujúci scenár: 
  
Dvadsať mužov sa zhromaždí, aby post-
avili dom.  Každý si prinesie pílu.  Nikto 
neprinesie kladivo. Na otázku, prečo si 
nepriniesol kladivo, každý muž odpovie 
rovnako: "Kladivo je hrubé a 
staromódne.  Píla je špičková a moder-
ná!" 
  
   To sa stáva príliš často.  Prílišné spo-
liehanie sa na internet škodí hnutiu.  
Rovnako ako nedostatok kladiva bráni 
stavbe domu vo vyššie uvedenom 
scenári. 
   Jednou z kľúčových otázok súčasnosti 
je táto: Ako vytvoriť nákladovo naje-
fektívnejšiu kombináciu médií a prístu-
pov?  Koľko - a aké druhy - píl a kladív 
patrí do našej vlastnej súpravy nástrojov, 
ak chceme prácu vykonať správne? 
   Na tomto probléme pracujeme už roky.  
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Doteraz sme dosiahli značný pokrok, ale čaká nás ešte dlhá cesta.  Našťastie nie 
sme sami.  Mnoho ľudí spolupracuje na hľadaní najlepšieho riešenia.  
   Pridajte sa k nám! 
  
Gerhard Lauck    
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