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Az NSDAP/AO pillérei
Legfőbb prioritás!
Az ELSŐdleges cél a Fehér Faj és az egyes Fehér "népek" vagy "nemzetiségek"
túlélése!!!
MINDEN más másodlagos! Az ideológiai, taktikai és etnikai
véleménykülönbségek NEM zavarhatják meg az ELSŐdleges célt!

Az NSDAP/AO szerepe
Az NS-mozgalom legkisebb sejtje az
egyes nemzetiszocialista. Amíg egyetlen
nemzetiszocialista is létezik bárhol a
világon, addig a harc folytatódik!
Megjegyzés:
A
"Csendélet"
önmagában nem elegendő! A "Még
mindig harcol" elengedhetetlen!
Minden igazi nemzetiszocialista tesz
valamit azért, hogy valahogyan
előmozdítsa a mozgalmat! Pusztán
"hinni" vagy "tanulni" nem Cselekvés!
Aki ezt nem tudja, és nem cselekszik
aszerint, az nem is nemzetiszocialista.
(Még akkor sem, ha a Mein Kampfot tud
fejből, héberül idézni a Mein Kampfot!)
Két nemzetiszocialista - még ha

egymástól teljesen függetlenül dolgoznak is, és nem tudnak egymás létezéséről kétszer olyan erős, mint egy...
...de ha együtt dolgoznak, akkor nem csak kétszer, hanem négyszer olyan erősek.
Tíz nemzetiszocialista - vagy NS-szervezet (!) - még ha egymástól teljesen függetlenül működnek is, és alig tudnak egymás létezéséről - , tízszer olyan erős, mint
egy...
...de ha együtt dolgoznak - optimálisan összehangolva - , akkor nem csak tízszer,
hanem százszor erősebbek!
Ebben rejlik az NSDAP/AO jelentősége. Nem helyettesíti sem az egyes nemzetiszocialistákat, sem az egyes NS-szervezeteket. - Kiegészíti őket. Az NSDAP/AO
nemzetközi szinten betöltött kulcsszerepének köszönhetően MULTIPLALIZÁLTATJA hatékonyságukat!

A globális nemzetiszocialista család
A nemzetiszocialista mozgalom egy GLOBÁLIS család. Ez a család sok
szervezetből és egyénből áll. Egyetlen szervezet vagy egyén sem több ennek a családnak, mint egy KIS része.
Volt idő, amikor még a nagyobb szervezetek vezetői sem voltak hajlandóak
elfogadni ezt az alapvető igazságot. Úgy tekintettek a saját szervezetükre, mint az
NS univerzum központjára... mint az NS mozgalom szívére, elméjére és lelkére...
mint Adolf Hitler örökségének egyetlen és kizárólagos örökösére!
Némelyikük megtiltotta tagjainak, hogy más szervezetekhez csatlakozzanak.
Egyesek nemcsak kizárólagos hűséget követeltek, hanem "versenytársaikat" "a
párt ellenségeinek" bélyegezték.
Megjegyzés: NEM fogok neveket említeni! Ez NEM a régi sebek felszakításáról
szól. Egyszerűen csak fel akarom készíteni az új embereket arra az esetre, ha
rothadó testrészekbe vagy fel nem robbant aknákba botlanának, amelyek a régi
polgárháborúkból maradtak vissza, amelyek annyi kárt okoztak a mozgalomnak,
amikor még fiatal voltam. Remélhetőleg ŐK tanulni fognak a mi hibáinkból! Nem
pedig megismétlik őket!
Én így látom a saját helyzetemet:
Az NSDAP/AO nem azért létezik, hogy engem szolgáljon. Én azért létezem, hogy
az NSDAP/AO-t szolgáljam... Az NS mozgalom nem azért létezik, hogy az NSDAP/
AO-t szolgálja. Az NSDAP/AO azért létezik, hogy az NS-mozgalmat szolgálja... A
fehér faj nem azért létezik, hogy az NS-mozgalmat szolgálja. Az NS mozgalom
azért létezik, hogy a fehér fajt szolgálja.
Ha egyetért ezzel a megközelítéssel, nézzen be hozzánk. Ha nem, nézzen meg
egy másik szervezetet.

Az NS-mozgalom gerince:
Kádereink
Sem az NS-vezető, sem az NS-szervezet nem a nemzetiszocialista mozgalom
gerince. A mozgalom gerincét a káderek alkotják!
A káderek az évek óta tartó intenzív politikai küzdelemben kovácsolódtak össze.
Ők viselik a sebeket és rendelkeznek tapasztalattal. Tudásuk és együttműködésük
abszolút döntő ebben a küzdelemben!
Néha a káder és a "szervezeti vezető" közötti kapcsolat olyan, mint egy tapasztalt őrmester és egy zöldfülű, frissen az akadémiáról érkező fiatal hadnagy közötti
kapcsolat.
A mozgalom "rangidős tisztjeként" a következő tanácsot adom fiatalabb,
"parancsnoki pozícióban" lévő kollégáimnak: HALLGASSANAK AZ
ŐRMESTERÜKRE!!!

A példaképeim
Példaképeim a nevelőim, munkatársaim és bajtársaim voltak!
Részben olyan férfiak voltak, akik részt vettek az első világháborúban, a harcok
(első) időszakában, a második világháborúban és az 1945 utáni (második) harcok
időszakában! Tehát részben birodalmi németek és emigránsok... De részben a
Német-Amerikai Szövetség régi harcostársai is voltak.
Mi, a háború utáni nemzedék nemzetiszocialistái SEMMIT sem tapasztaltunk és
szenvedtünk el, amihez hasonlót! Tisztelettel kell fejet hajtanunk előttük!
Az egyetlen dolog, amire panaszkodhatunk, hogy nem tapasztalhattuk meg a
Führert és a Harmadik Birodalmat!
Egy háború utáni szervezet vagy szervezeti vezető elvesztése nagyon fájdalmas
és elkeserítő lehet számunkra, de az ŐK szenvedéseinek, áldozatvállalásának és
állhatatosságának útjához képest ez jelentéktelen!
Be kell bizonyítanunk, hogy méltók vagyunk hozzájuk - és az elesettek millióihoz! Ennek egyetlen módja van: Harcolni az utolsó leheletünkig!

A régi gárda
A mai Öreg Gárda nagyrészt az én háború utáni nemzedékem NS-vezetőiből áll.
Jellemzőjük az évtizedes aktivizmus és (Németországban) a legtöbb esetben többéves politikai börtönbüntetés.
Ennek ellenére úgy tekintjük magunkat, hogy a legjobb esetben is csak halvány

másolatai vagyunk a háborús nemzedék elvtársainak, saját mentorainknak.
Szinte szégyenletesnek találjuk azt a tényt, hogy a fiatal elvtársaknak, akiknek a
nevelői nekünk kell lennünk, sajnos ilyen nyomorúságos példaképeket kell elviselniük - a mi nevelőinkhez és szerepformálóinkhozképest -, mégpedig velünk
együtt.
Nincs tiltakozás! A kötelességteljesítés MINIMUM követelménye a halálig tartó
harc! Aki még él, az még nem érte el ezt a minimális követelményt, és nincs
igénye arra, hogy hagyja magát túlságosan megdicsőíteni! (Az NS harcosok következő generációi számára ez ne csak szép megfogalmazásnak, hanem magától értetődőnek tűnjön!)
Utódainknak mindenképpen JÓBB nemzetiszocialistáknak kell lenniük, mint
mi ! - Különben a mozgalom nem fog rendelkezni azzal a nagy értékű emberanyaggal, ami a történelmi küldetés teljesítéséhez szükséges !
Az utódaiknak tovább kell vinniük ezt a magasabb szintű jellemfejlődést!
A jogos megbecsülés és elismerés jó dolog. Igen, hasznosak a mozgalom története és az ifjúság nevelése szempontjából. De nem, ha túlzóak.
Túlságosan is emberi hiányosságainkat nem szabad titokban tartani! Először is, a
történelmi igazság kedvéért... másodszor, a sikeres gyakorlat kedvéért... harmadszor, az ifjúság nevelése érdekében.
Aki becsületesen, hűségesen, bátran és kitartóan harcol, annak nem kell aggódnia a becsületéért és a "halál utáni hírnévért".
Örök élete gyermekei vérében testesül meg, öröksége pedig az NS bajtársak
következő nemzedékeinek szellemében!
Gerhard Lauck

Fred Odüsszeiája
1. rész

Nagy ház vagy dióház?
Én a Dióházat választottam. (Jobb életkörülmények. Talán egy vonzó nővér!)
A buszút néhány óráig tartott. Sok kukoricaföldet láttunk. Semmi szokatlan.
Végül megálltunk egy földes parkolóban a semmi közepén. Egy régi vasútvonalnak látszó hely mellett. Kivéve, hogy nem voltak sínek.
Idegenvezetőnk utasított minket, hogy szálljunk le a buszról és kövessük őt. Gyalog.
Földes ösvény...Betonhíd egy meredek szakadék felett, amelynek alján patak folyik...Sok elhasznált töltény. (Különböző
kaliberűek.)... Még néhány száz méter,
és egy hatalmas vadkenderfoltban voltunk... Ezt követte egy nagyon keskeny
gyalogösvény egy meredek - de nem túl
magas - szikla mentén.
Végre elértük a célunkat. Egy kétszobás
mauzóleum, amelyet kézzel (!) faragtak
a mészkőszikla falába!
Az első kamrában bekötötték a szemünket, mielőtt bevezettek volna a
második kamrába.
Aztán minden elsötétült. Nem tudom,
mennyi ideig voltam eszméletlen.

Amikor felébredtem, egy hatalmas földalatti komplexumban találtam magam.
A személyzet nagy része egyenruhát viselt. Néhányan fehéret viseltek. Mint az
egészségügyi személyzet. Mások feketék voltak. Mint a biztonsági őrök.
A legtöbben németül beszéltek. Vagy angolul német akcentussal.
Mostanra már kezdtem ideges lenni. Megkérdeztem magamtól: Vajon azon
vagyok, hogy baljós emberkísérletek részévé váljak?!?
Talán valami biológiai hadviseléssel kapcsolatos? Vagy pszichológiai hadviseléssel?
Aztán Ő lépett be a szobába.

A VALKYRIE!
Szerelem volt első látásra.
Emberi kísérleti patkány vagy sem. Túlélő vagy sem. Amíg HELGA (más néven
"Wölfin" / "nőstényfarkas") a látótávolságon belül van, boldog emberként halnék
meg!

