
1 

Boj pokračuje ! 
  

   Osem desaťročí po kapitulácii Wehrmachtu 8. mája 1945 je povojnové 

národno-socialistické hnutie silnejšie ako kedykoľvek predtým nielen v 

Nemecku, ale aj v celej Európe. 

   Desaťročia masového vraždenia, vyháňania, prenasledovania a hanobenia 

nestačili na to, aby zničili zárodok geniálnej myšlienky nášho milovaného füh-

rera Adolfa Hitlera. 

   Všetci národní socialisti a ďalší rasovo uvedomelí krajania a rasovo spri-

aznení ľudia bojujú bok po boku za zachovanie našich bielych ľudí. 

   Hnutie skutočne zosilnelo, ale ne-

bezpečenstvo biologickej ľudovej smr-

ti je dnes tiež oveľa väčšie ako v minu-

losti. 

   Zúfalý nepriateľ práve pácha 

genocídu na všetkých bielych ľuďoch. 

Jeho prostriedkami sú nebiela imi-

grácia, deformácia kultúry a miešanie 

rás.  

   Či už "legálne" alebo "ilegálne", či 

už vo volebnom boji alebo v 

pouličnom boji, či už vyzbrojený prop-

agandistickým materiálom alebo na 

bojisku iného druhu: každý národný 

socialista musí plniť svoju povinnosť! 
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 Piliere NSDAP/AO 
  

Najvyššia priorita! 
  

   Hlavným cieľom    je prežitie Bielej rasy a našich jednotlivých Bielych "ľudí" 

alebo "národností"!!! 

   Všetko ostatné je druhoradé! Ideologické, taktické a etnické názorové rozdiely 

by nemali zasahovať do primárneho cieľa! 

  

Úloha NSDAP/AO 
  

   Najmenšou bunkou NS-hnutia sú jednotliví národní socialisti. Pokiaľ existuje 

kdekoľvek na svete jediný národný socialista, boj pokračuje! 

   Poznámka: Samotný názov "Zátišie" nestačí! "Stále bojuje" je nevyhnutné! 

   Každý skutočný národný socialista robí niečo na podporu hnutia! Samotné 

"verenie" alebo "štúdium" nie je čin! Kto to nevie a nekoná podľa toho, nie je ži-

adnym národným socialistom. (Dokonca aj vtedy, ak dokáže Mein Kampf citovať 

po pamäti od chrbta dopredu v hebrejčine!) 

   Dvaja národní socialisti - aj keď pracujú úplne nezávisle jeden od druhého a 

nemajú o svojej existencii ani potuchy - sú dvakrát silnejší ako jeden... 

...ale ak spolupracujú, nie sú len dvakrát silnejší, ale skôr štyrikrát silnejší. 

   Desať národných socialistov - alebo organizácií NS (!) - aj keď pracujú úplne 

nezávisle od seba a sotva vedia o svojej existencii - , sú desaťkrát silnejší ako 

jeden... 

...ale ak pracujú spoločne - optimálne koordinovane - , potom nie sú len desaťkrát 

silnejšie, ale skôr stokrát silnejšie! 

   V tom spočíva význam NSDAP/AO. Nenahrádza ani jednotlivých národných 

socialistov, ani jednotlivé organizácie NS. - Dopĺňa ich. NSDAP/AO znásobuje 

ich účinnosť vďaka svojej kľúčovej úlohe na medzinárodnej úrovni! 

 

Globálna rodina národných socialistov 
  

   Národnosocialistické hnutie je globálna rodina. Túto rodinu tvorí mnoho or-

ganizácií a jednotlivcov. Žiadna organizácia ani jednotlivec nie sú viac než len 

nepatrnou súčasťou tejto rodiny. 

   Boli časy, keď túto základnú pravdu odmietali prijať aj významní lídri or-

ganizácií. Svoju vlastnú organizáciu považovali za centrum NS vesmíru... za 
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srdce, myseľ a dušu NS hnutia... za jediného dediča odkazu Adolfa Hitlera! 

   Niektoré z nich zakázali svojim členom vstup do iných organizácií. Niektoré 

nielenže vyžadovali výlučnú lojalitu, ale označovali svojich "konkurentov" za 

"nepriateľov strany". 

   Poznámka: Nebudem uvádzať žiadne mená! Nejde o otváranie starých rán. 

Chcem len pripraviť nových ľudí pre prípad, že by narazili na nejaké hnijúce časti 

tiel alebo nevybuchnuté míny, ktoré zostali zo starých občianskych vojen, ktoré 

napáchali toľko škody na hnutí, keď som bol mladý. Dúfam, že sa poučia z našich 

chýb! Nie ich opakovať! 

   Takto vnímam svoju vlastnú pozíciu: 

 

   NSDAP/AO neexistuje preto, aby mi slúžila. Ja existujem, aby som slúžil 

NSDAP/AO... Hnutie NS neexistuje, aby slúžilo NSDAP/AO. NSDAP/AO existuje, 

aby slúžila hnutiu NS... Biela rasa neexistuje, aby slúžila hnutiu NS. Hnutie NS 

existuje preto, aby slúžilo bielej rase. 

 

   Ak súhlasíte s týmto prístupom, pozrite si nás. Ak nie, pozrite si inú organizáciu.  

  

Základ hnutia NS: Naše kádre 
  

   Vodca NS ani organizácia NS nie sú chrbticou národnosocialistického hnutia. 

Kádre sú chrbticou hnutia! 

   Kádre sa formovali počas rokov intenzívneho politického boja. Nesú si jazvy a 

majú skúsenosti. Ich know-how a spolupráca sú v tomto boji absolútne rozh-

odujúce!  

   Niekedy sa vzťah medzi kádrom a 

"organizačným vedúcim" podobá vzťa-

hu medzi skúseným seržantom a 

mladým zeleným poručíkom, ktorý 

práve prišiel z akadémie.  

   Ako "vyšší dôstojník" v hnutí radím 

svojim mladším kolegom na 

"veliteľských pozíciách" toto: Počúva-

jte svojho seržanta!!! 

  

Moje vzory 
  

   Mojimi vzormi boli moji pedagógo-

via, spolupracovníci a kamaráti! 
Gerhard Lauck 
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   Boli to sčasti muži, ktorí sa zúčastnili prvej svetovej vojny, (prvého) obdobia 

bojov, druhej svetovej vojny a (druhého) obdobia bojov po roku 1945! Teda sčasti 

ríšski Nemci a emigranti... Ale sčasti to boli aj starí spolubojovníci z nemecko-

amerického bundu. 

   My, národní socialisti povojnovej generácie, sme nič podobné nezažili a 

nevydržali! Musíme pred nimi s úctou skloniť hlavu! 

   Jediné, na čo sa môžeme sťažovať, je to, že sme nezažili Führera a Tretiu ríšu! 

   Strata povojnovej organizácie alebo organizačného vodcu môže byť pre NÁS 

veľmi bolestivá a skľučujúca, ale v porovnaní s ich cestou utrpenia, obety a 

vytrvalosti je to banalita!  

   Musíme dokázať, že sme ich hodní - a miliónov padlých! Existuje len jeden 

spôsob, ako to urobiť: Bojovať do posledného dychu! 

  

Stará garda 
  

   Dnešnú starú gardu tvoria z väčšej časti vedúci predstavitelia NS mojej pov-

ojnovej generácie. Ich charakteristickými črtami sú desaťročia aktivizmu a (v 

Nemecku) vo väčšine prípadov aj niekoľkoročné politické väzenie. 

   Napriek tomu sa považujeme prinajlepšom za slabé kópie súdruhov z vojnovej 

generácie, našich vlastných učiteľov.  

   Považujeme takmer za hanbu, že mladí súdruhovia, ktorých musíme vycho-

vávať, musia, žiaľ, znášať také mizerné vzory - v porovnaní s našimi vycho-

vávateľmi a vzormi -, a to práve u nás.   

   Žiadny protest! Minimálnou požiadavkou na splnenie povinnosti je boj na život 

a na smrť! Kto ešte žije, ešte nedosiahol túto minimálnu požiadavku a nemá nárok 

nechať sa až príliš oslavovať! (Nadchádzajúcim generáciám bojovníkov NS by to 

nemalo pripadať len ako pekná formulácia, skôr ako niečo, čo je samozrejmé!) 

   Naši nástupcovia musia byť rozhodne lepšími národnými socialistami ako my! - 

Inak hnutie nebude disponovať vysokohodnotným ľudským materiálom, ktorý je 

potrebný pre naplnenie jeho historického poslania! 

   Ich nástupcovia musia pokračovať v tomto vyššom rozvoji charakteru!  

   Oprávnené ocenenie a uznanie sú dobré. Áno, sú užitočné pre históriu hnutia a 

výchovu mládeže. Ale nie vtedy, keď sú prehnané. 

   Naše až príliš ľudské nedostatky nesmú zostať utajené! Po prvé, v záujme his-

torickej pravdy... po druhé, v záujme úspešnej praxe... a po tretie, v záujme 

výchovy mládeže. 

   Kto bojuje čestne, lojálne, statočne a vytrvalo, nemusí sa obávať o svoju česť a 

"posmrtnú slávu".  

   Jeho večný život je stelesnený v krvi jeho detí a jeho odkaz v duchu budúcich 
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generácií súdruhov z NS! 

  

Gerhard Lauck 
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