
Stâlpii NSDAP/AO 
  

Prioritate maximă! 
  

   OBIECTIVUL PRIMAR este supraviețuirea Rasei Albe și a "oamenilor" sau 

"naționalităților" noastre albe individuale!!!! 

   Orice altceva este SECUNDAR! Diferențele de opinie ideologice, tactice și et-

nice NU trebuie să interfereze cu OBIECTIVUL PRIMAR! 

  

Rolul NSDAP/AO 
  

   Cea mai mică celulă a mișcării NS es-

te național-socialistul individual. Atâta 

timp cât există un singur național-

socialist oriunde în lume, lupta con-

tinuă! 

   Notă: Doar "Still lives" nu este sufi-

cient! "Încă luptă" este esențial! 

   Fiecare național-socialist autentic face 

ceva pentru a promova cumva mișcarea! 

Simpla "credință" sau "studiu" nu 

înseamnă ACȚIUNE! Cine nu știe acest 

lucru și nu acționează în consecință, nu 

este deloc național-socialist. (Chiar dacă 

poate cita Mein Kampf de la spate la 

față din memorie în ebraică!) 

   Doi național-socialiști - chiar dacă lu-
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crează în mod total independent unul de celălalt și nu au cunoștință de existența 

celuilalt - sunt de două ori mai puternici decât unul singur... 

...dar dacă lucrează împreună, nu sunt doar de două ori mai puternice, ci de patru 

ori mai puternice. 

   Zece național-socialiști - sau organizații NS (!) - chiar dacă lucrează total inde-

pendent unul de celălalt și abia dacă știu de existența celuilalt - sunt de zece ori 

mai puternici decât unul singur... 

...dar dacă lucrează împreună - coordonate în mod optim - , atunci nu sunt doar de 

zece ori mai puternice, ci de o sută de ori mai puternice! 

   Aici se află semnificația NSDAP/AO. Acesta nu înlocuiește nici național-

socialistul individual, nici organizația NS individuală. - El le completează. 

NSDAP/AO le MULTIPLICĂ eficiența datorită rolului său cheie pe plan inter-

național! 

  

 Familia național-socialistă globală 
  

   Mișcarea național-socialistă este o familie GLOBALĂ. Această familie este 

formată din MULTE organizații și indivizi. Nicio organizație sau individ nu re-

prezintă mai mult decât o parte MINUSCĂ a acestei familii. 

   A fost o vreme când chiar și marii lideri organizaționali refuzau să accepte acest 

adevăr fundamental. Ei își vedeau propria organizație ca fiind centrul universului 

NS... ca fiind inima, mintea și sufletul mișcării NS... ca fiind singurul și unicul 

moștenitor al moștenirii lui Adolf Hitler! 

   Unele dintre ele le-au interzis membrilor lor să se alăture altor organizații. Unele 

nu numai că cereau loialitate exclusivă, dar își catalogau "concurenții" drept 

"dușmani ai partidului". 

   Notă: NU am de gând să menționez niciun nume! NU este vorba de a deschide 

răni vechi. Doresc pur și simplu să pregătesc oamenii noi în cazul în care vor da 

peste părți de corpuri în putrefacție sau mine neexplodate rămase de la vechile răz-

boaie civile care au făcut atât de mult rău mișcării pe vremea când eram tânăr. Să 

sperăm că EI vor învăța din greșelile NOASTRE! Nu să le REPETĂ! 

   Iată cum îmi văd eu propria poziție: 

   NSDAP/AO nu există pentru a mă servi. Eu exist pentru a servi NSDAP/AO... 

Mișcarea NS nu există pentru a servi NSDAP/AO. NSDAP/AO există pentru a ser-

vi mișcarea NS... Rasa albă nu există pentru a servi mișcarea NS. Mișcarea NS ex-

istă pentru a servi rasa albă. 

   Dacă sunteți de acord cu această abordare, verificați-ne. În caz contrar, consultați 

o altă organizație.  

  



Coloana vertebrală a mișcării NS:  

Cadrele noastre 
  

   Nici liderul NS, nici organizația NS nu reprezintă coloana vertebrală a mișcării 

național-socialiste. Cadrele sunt coloana vertebrală a mișcării! 

   Cadrele au fost forjate în ani de luptă politică intensă. Ei poartă cicatrici și au ex-

periență. Know-how-ul și colaborarea lor sunt absolut decisive în această luptă!  

   Uneori, relația dintre cadre și "liderul organizațional" este asemănătoare cu 

relația dintre un sergent experimentat și un tânăr locotenent proaspăt ieșit din 

academie.  

   Sfatul meu, în calitate de "ofițer superior" în cadrul mișcării, pentru colegii mei 

mai tineri aflați în "poziții de comandă" este următorul: ASCULTAȚI-VĂ SER-

GENTUL!!! 

  

Modelele mele de rol 
  

   Modelele mele au fost educatorii, colegii și camarazii mei! 

   Erau, în parte, oameni care participaseră la Primul Război Mondial, la (prima) 

perioadă de luptă, la cel de-al Doilea Război Mondial și la (a doua) perioadă de 

luptă de după 1945! Prin urmare, în parte, germani din Reich și emigranți... Dar 

erau, de asemenea, în parte, vechi colegi de luptă din Bund germano-american. 

   Noi, național-socialiștii din generația postbelică, nu am trăit și nu am îndurat 

NIMIC COMPARABIL! Trebuie să ne plecăm capetele în reverență în fața lor! 

   Singurul lucru de care avem de reproșat este că nu am apucat să îl cunoaștem pe 

Führer și al treilea Reich! 

   Pierderea unei organizații postbelice sau a unui lider de organizație poate fi 

foarte dureroasă și descurajantă pentru NOI, dar în comparație cu drumul LOR de 

suferință, sacrificiu și fermitate, este o banalitate!  

   Trebuie să ne dovedim demni de ei - și de milioanele de căzuți! Există un singur 

mod de a face acest lucru: Să luptăm până la ultima suflare! 

  

Vechea gardă 
  

   Vechea gardă de astăzi este formată în cea mai mare parte din liderii NS din gen-

erația mea postbelică. Trăsăturile lor distinctive sunt decenii de activism și (în 

Germania), în majoritatea cazurilor, și câțiva ani de închisoare politică. 

   Cu toate acestea, ne considerăm, în cel mai bun caz, niște copii slabe ale cama-

razilor din generația războiului, proprii noștri mentori.  

   Considerăm aproape rușinos faptul că tinerii tovarăși, ai căror educatori trebuie 



să fim, trebuie să suporte, din păcate, modele atât de mizerabile - în comparație cu 

educatorii și modelele noastre de rol -, și anume cu noi.   

   Fără proteste! Cerința MINIMĂ pentru îndeplinirea datoriei este lupta până la 

moarte! Cine mai trăiește, nu a atins încă această cerință minimă și nu are pretenția 

de a se lăsa slăvit peste măsură! (Pentru generațiile viitoare de luptători NS, acest 

lucru nu ar trebui să pară doar o formulare frumoasă, ci mai degrabă ca ceva care 

este de la sine înțeles!) 

   Urmașii noștri trebuie să devină cu siguranță mai BUNI naționaliști decât noi ! - 

Altfel, mișcarea nu va dispune de materialul uman de mare valoare, necesar pentru 

îndeplinirea misiunii sale istorice ! 

   Succesorii lor trebuie să continue această dezvoltare superioară a caracterului!  

   Aprecierea și recunoașterea justificată sunt bune. Da, ele sunt utile pentru istoria 

mișcării și pentru educația tinerilor. Dar nu și atunci când sunt excesive. 

   Neajunsurile noastre prea umane nu trebuie să fie ținute secrete! În primul rând, 

de dragul adevărului istoric... în al doilea rând, de dragul unei practici de succes... 

și în al treilea rând, de dragul educației tinerilor. 

   Oricine luptă cu onestitate, loialitate, curaj și tenacitate nu trebuie să se îngri-

joreze de onoarea și de "faima după moarte".  

   Viața sa eternă este întruchipată în sângele copiilor săi, iar moștenirea sa în spir-

itul generațiilor viitoare de tovarăși din NS! 

  

Gerhard Lauck 

  

  

  

  
  

 

 

 

 



Odiseea lui Fred  
  

Partea 1 

  

Casa mare sau casa de nuci?  
  

Am ales Nut House. (Condiții de viață mai bune. Poate o asistentă atractivă!)  

  

Călătoria cu autobuzul a durat câteva ore. Am văzut o mulțime de lanuri de 

porumb. Nimic neobișnuit.   

  

În cele din urmă ne-am oprit într-o parcare de pământ în mijlocul pustietății. 

Lângă ceea ce părea a fi o veche linie de cale ferată. Doar că nu erau șine.  

  

Ghidul nostru ne-a spus să coborâm din autobuz și să îl urmăm. Pe jos.  

  

Poteca de pământ... Pod de beton peste o râpă abruptă cu un pârâu în partea de 

jos... O mulțime de cartușe uzate. 

(Diferite calibre.)... Încă câteva sute de 

metri și am ajuns într-un imens petic de 

canabis sălbatic... Urmată de o potecă 

foarte îngustă de-a lungul unei stânci 

abrupte - dar nu prea înalte.  

  

În cele din urmă am ajuns la destinație. 

Un mausoleu cu două camere sculptat 

manual (!) în fața unei stânci de piatră 

de var!  

  

În interiorul primei camere am fost 

legați la ochi înainte de a fi conduși în 

cea de-a doua cameră.  

  

Apoi totul s-a întunecat. Nu știu cât 

timp am fost inconștient.   

  

 



Când m-am trezit, m-am trezit în interiorul a ceea ce părea a fi un vast complex 

subteran.   

  

Cea mai mare parte a personalului purta uniforme. Unele erau albe. Ca și person-

alul medical. Altele erau negre. Ca agenții de securitate.  

  

Majoritatea vorbeau germana. Sau engleza cu accent german.  

  

Acum devenisem nervos. M-am întrebat: Sunt pe punctul de a deveni parte a unor 

experimente umane sinistre?!?  

  

Poate ceva legat de războiul biologic? Sau cu războiul psihologic?  

  

Apoi ELLE a intrat în cameră.  

  

VALKYRIE!  
  

A fost dragoste la prima vedere.  

  

Șobolan de laborator uman sau nu. Supraviețuitor sau nu. Atâta timp cât HELGA 

(aka "Wölfin" / "she-wolf') este la îndemâna mea, aș muri fericit!  

   

   
 



 


