#1009

17.07.2022 (133)

A harc folytatódik!
Nyolc évtizeddel a Wehrmacht 1945. május 8-i kapitulációja
után a háború utáni nemzetiszocialista mozgalom erősebb, mint
valaha, nemcsak Németországban, hanem egész Európában.
A tömeggyilkosságok, a kiűzetés, az üldözés és a rágalmazás
évtizedei nem voltak elegendőek ahhoz, hogy elpusztítsák a mi általunk nagyon szeretett Führerünk, Adolf Hitler
zseniális gondolatának magvát.
Minden nemzetiszocialista és
más faji tudatú honfitárs és faji
rokon egymás mellett harcol
fehér népünk megmaradásáért.
A mozgalom valóban megerősödött, de a biológiai
néphalál veszélye is sokkal
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nagyobb ma, mint a múltban.
A kétségbeesett ellenség éppen népirtást követ el minden fehér
ember ellen. Eszközei a nem fehér bevándorlás, a kultúra
torzítása és a fajkeveredés.
Akár "legális", akár "illegális", akár választási harcban, akár utcai harcban, akár propagandaanyaggal felfegyverkezve, akár
másfajta csatatéren: minden nemzetiszocialistának teljesítenie
kell a kötelességét!
Gerhard Lauck
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Erő a nevetésen keresztül:
Répa és bot menedzsment
Báró
A legutóbbi irodai partin készített kompromittáló fotóknak
köszönhetően meghívtak egy újabb cikk beküldésére. Ezért úgy
döntöttem, hogy az itteni "vezetési stílusról" írok.
A humánerőforrás-osztályunk által alkalmazott egyik technikát
általában "a répa és a bot" néven emlegetik.
A jó teljesítményt a Lebensborn projektbe való esetleges
áthelyezés ígéretével jutalmazzák. A legjobb teljesítmény ösztönzése érdekében azonban ez az áthelyezés csak hosszú és
sikeres pályafutás után, nyugdíjba vonuláskor történik meg.
A rossz viselkedést viszont a tel-avivi egységünkbe való
áthelyezéssel büntetjük. (Valójában nem tudjuk, hogy mi történik ott. Soha senki nem tért vissza és nem mondta el nekünk.)
A vezetés természetesen igyekszik a megfelelő készségekkel
rendelkező munkatársakhoz rendelni a feladatokat. Még a kevés vagy semmilyen készséggel nem rendelkező embereket is jól
hasznosítják. Elvégre hol máshol találnánk meg a vezetőinket?
Néha kreatív, sőt kétségbeesett toborzási intézkedésekre van
szükség. Sanghaj elvesztése óta ez nem volt könnyű. De ez
nem állított meg minket. Például még a kutyák, macskák, papagájok és más családtagok is fontos szerepet játszanak.
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A kutya egy irodavezető.
A macska a recepciós.
Egy papagáj irányítja a mi kis "Luftwaffénkat".
Három szamár ül az igazgatótanácsunkban.
Még egy szamár is van. (Annak ellenére, hogy csak két lába
van, kiváló munkát végez, mint a rezidens bölcs szamár! A
hülye viccekhez való tehetsége legendás).
Európai gyökereinknek köszönhetően a munkahelyi ivás nem
tabu. A társadalmi életünk részének tekintjük. És az inspiráció
megbecsült forrásának.
"Brainstorming" - sok aggyal vagy anélkül, de lehetőleg
bőséges alkohollal - bátorítjuk. És nagyon szórakoztató is.
Mindenféle ostobaságot ki lehet fecsegni szégyen és kínosság
nélkül. Csak ki kell mondani a varázsszót: "brainstorming".
Lehetőleg egyenes arccal. Ha lehetséges.
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