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Стълбовете на NSDAP/AO
Основен приоритет!
ОСНОВНАТА ЦЕЛ е оцеляването на Бялата раса и на нашите отделни бели
"народи" или "националности"!!!
ВСИЧКО останало е ВТОРОСТЕПЕННО! Идеологическите, тактическите
и етническите различия в мненията не бива да пречат на ОСНОВНАТА ЦЕЛ!

Ролята на NSDAP/AO
Най-малката
клетка
на
НСдвижението
е
отделният
националсоциалист. Докато има един
националсоциалист по света, борбата
продължава!
Забележка: Само "Натюрморт" не е
достатъчен! "Все още се бори" е от
съществено значение!
Всеки истински националсоциалист
прави нещо, за да популяризира по
някакъв начин движението! Просто
да "вярваш" или да "учиш" не е
ДЕЙСТВИЕ! Който не знае това и не
действа в съответствие с него, не е
националсоциалист. (Дори и да може
да цитира Mein Kampf отзад напред

по памет на иврит!)
Двама националсоциалисти - дори да работят напълно независимо един от
друг и да не знаят за съществуването си - са два пъти по-силни от един...
...но ако работят заедно, те са не просто два пъти по-силни, а четири пъти посилни.
Десет националсоциалистически или НС-организации (!) - дори ако
работят напълно независимо една от друга и едва ли знаят за съществуването
си - , са десет пъти по-силни от една...
...но ако те работят заедно - оптимално координирани - , тогава те са не
просто десет пъти по-силни, а сто пъти по-силни!
В това се крие значението на НСДАП/АО. Тя не замества нито отделния
националсоциалист, нито отделната НС-организация. - Тя ги допълва.
НСДАП/АО УВЕЛИЧАВА тяхната ефективност благодарение на ключовата
си роля на международно ниво!

Глобалното националсоциалистическо семейство
Националсоциалистическото движение е ГЛОБАЛНО семейство. Това
семейство се състои от МНОГО организации и лица. Нито една организация
или индивид не е повече от МАЛКА част от това семейство.
Имаше време, когато дори големи организационни лидери отказваха да
приемат тази фундаментална истина. Те разглеждаха собствената си
организация като център на НС вселена... като сърцето, ума и душата на НС
движението... като единствен и неповторим наследник на наследството на
Адолф Хитлер!
Някои от тях забраниха на своите членове да се присъединяват към други
организации. Някои не само изискваха изключителна лоялност, но и
заклеймяваха своите "конкуренти" като "врагове на партията".
Забележка: Няма да споменавам имена! Това НЕ е за отваряне на стари
рани. Просто искам да подготвя новите хора, в случай че се натъкнат на
гниещи части от тела или неексплодирали мини, останали от старите
граждански войни, които нанесоха толкова много щети на движението по
времето, когато бях млад. Надявам се, че ТЕ ще се поучат от НАШИТЕ
грешки! А не да ги повтарят!
Ето как виждам собствената си позиция:
НСДАП/АО не съществува, за да ми служи. Аз съществувам, за да служа
на НСДАП/АО... Движението на НС не съществува, за да служи на НСДАП/
АО. НСДАП/АО съществува, за да служи на движението НС... Бялата раса
не съществува, за да служи на движението НС. Движението НС

съществува, за да служи на бялата раса.
Ако сте съгласни с този подход, разгледайте ни. Ако не, проверете друга
организация.

Гръбнакът на движението NS:
Нашите кадри
Нито лидерът на НС, нито организацията на НС са гръбнакът на
националсоциалистическото движение. Гръбнакът на движението са
кадрите!
Кадрите са изковани в годините на интензивна политическа борба. Те носят
белезите и имат опита. Тяхното ноу-хау и сътрудничество са абсолютно
решаващи в тази борба!
Понякога отношенията между кадрите и "организационния лидер"
приличат на отношенията между опитен сержант и млад, току-що завършил
академията лейтенант.
Като "старши офицер" в движението съветвам по-младите си колеги на
"ръководни постове" следното: СЛУШАЙТЕ СЕРЖАНТА СИ!!!

Моите модели за подражание
Моите модели за подражание бяха моите преподаватели, колеги и другари!
Отчасти това са мъже, участвали в Първата световна война, в (първия)
период на борба, във Втората световна война и във (втория) период на борба
след 1945 г.! Следователно отчасти германци от Райха и емигранти... Но
отчасти те бяха и стари съратници на Германо-американския бунд.
Ние, националсоциалистите от следвоенното поколение, не сме преживели
и изтърпели НИЩО СРАВНИМО! Трябва да сведем глави в знак на почит
пред тях!
Единственото, от което можем да се оплачем, е, че не успяхме да се
запознаем с Фюрера и Третия райх!
Загубата на следвоенна организация или организационен лидер може да
бъде много болезнена и обезкуражаваща за НАС, но в сравнение с ТЯХНИЯ
път на страдание, жертви и непоколебимост, тя е нищожна!
Трябва да докажем, че сме достойни за тях - и за милионите паднали! Има
само един начин да го направим: Да се борим до последен дъх!

Старата гвардия

Днешната стара гвардия се състои в по-голямата си част от лидерите на НС
от моето следвоенно поколение. Техните отличителни черти са десетилетия
активна дейност и (в Германия) в повечето случаи и няколко години
политически затвор.
Въпреки това ние се смятаме в най-добрия случай за слабо копие на
другарите от военното поколение, нашите собствени наставници.
Смятаме за почти срамен факта, че младите другари, чиито възпитатели
трябва да бъдем, за съжаление трябва да търпят такива мизерни модели за
подражание - в сравнение с нашите възпитатели и модели за подражание - а
именно с нас.
Без протест! МИНИМАЛНОТО изискване за изпълнение на дълга е
борбата до смърт! Който все още е жив, все още не е постигнал това
минимално изискване и няма претенции да се оставя да бъде прославян
прекалено много! (За следващите поколения бойци на НС това не бива да
изглежда само като красива формулировка, а по-скоро като нещо, което се
разбира от само себе си!)
Нашите наследници определено трябва да станат по-добри
националсоциалисти от нас! - В противен случай движението няма да
разполага с високоценен човешки материал, който е необходим за
изпълнението на историческата му мисия!
Техните наследници трябва да продължат това висше развитие на
характера!
Обоснованата благодарност и признание са добри. Да, те са полезни за
историята на движението и за възпитанието на младежите. Но не и когато са
прекомерни.
Нашите твърде човешки недостатъци не бива да се пазят в тайна! Първо, в
името на историческата истина... второ, в името на успешната практика... и
трето, в името на възпитанието на младежта.
Който се бори честно, лоялно, смело и упорито, не трябва да се тревожи за
честта и "славата си след смъртта".
Неговият вечен живот е въплътен в кръвта на децата му, а наследството му
- в духа на следващите поколения другари от НС!
Герхард Лаук

Одисеята на Фред
Част 1

Голямата къща или къщата с ядки?
Избрах Nut House. (По-добри условия на живот. Може би привлекателна
медицинска сестра!)
Пътуването с автобус отне няколко часа. Видяхме много царевични ниви.
Нищо необичайно.
Накрая спряхме на един мръсен паркинг в средата на нищото. До нещо,
което приличаше на стара железопътна линия. Само че нямаше релси.
Нашият водач ни нареди да слезем от автобуса и да го последваме. Пеша.
Блатна пътека...Бетонен мост над
стръмен овраг с
рекичка в
дъното...Много изстреляни патрони.
(Различни
калибри.)...
Още
няколкостотин метра и се озовахме в
огромен участък от див канабис...
Последва много тясна пътека покрай
стръмна, но не много висока скала.
Най-накрая
стигнахме
до
дестинацията си. Двустаен мавзолей,
ръчно издълбан (!) в лицето на
варовикова скала!
В първата камера ни завързаха очите,
а след това ни заведоха във втората
камера.
След това всичко потъмня. Не знам
колко време съм бил в безсъзнание.

Когато се събудих, се озовах в нещо, което изглеждаше като огромен
подземен комплекс.
Повечето от служителите носеха униформи. Някои бяха бели. Като
медицинския персонал. Други бяха черни. Като охранителите.
Повечето говореха немски. Или английски с немски акцент.
Вече започвах да нервнича. Попитах се: Дали съм на път да стана част от
зловещи експерименти с хора?!?
Може би нещо, свързано с биологичната война? Или психологическа война?
Тогава ОН влезе в стаята.

Валкирия!
Това беше любов от пръв поглед.
Човешки лабораторен плъх или не. Оцелял или не. Докато ХЕЛГА (известна
още като "Вьолфин" / "вълчица") е под прицел, бих умрял като щастлив
човек!

