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Oamenii potriviți 
pentru postul potrivit 

  
Prima sarcină a propagandei este de a câștiga oameni pentru organizația ulteri-
oară; prima sarcină a organizației este de a câștiga oameni pentru continuarea 
propagandei. - Mein Kampf, propagandă și organizare 
  
   Luați aminte! 
   Prima sarcină a propagandei este re-
crutarea de oameni pentru organizație.  
Nu de a oferi "divertisment" voyeurilor 
și pasionaților.  
   Prima sarcină a organizației este de a 
recruta oameni pentru a face PROPA-
GANDĂ.  Nu de a oferi un "club social" 
pentru generali de fotoliu, filosofi și 
sectanți. 
   Orice național-socialist adevărat se 
dovedește demn de numele de "național
-socialist" făcând ceva pentru cauză!  A 
fi un "credincios adevărat" nu este sufi-
cient. 
   NSDAP/AO caută FAPTORI.  Nu 
vorbitori! 
   Acești făptuitori se împart în trei cate-
gorii:  
 

CO-WORKERS 
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produce propagandă 
  

ACTIVISTE 
distribuie propagandă 

  
DONATORI 

propaganda financiară 
  
   NSDAP/AO caută național-socialiști dedicați!  Cei mai buni oameni vor să fie 
puși la muncă.  Noi facem exact asta.  Iar lor le place asta.  Iată ce a scris unul din-
tre cei mai valoroși noi recruți ai noștri: 
  
   Cum am ajuns aici? 
   Știam că ceva nu era în regulă cu ceea ce se spunea la televizor, în ziare și la ra-
dio, dar nu puteam să-mi dau seama ce anume.  Lucrurile pur și simplu nu se po-
triveau, iar faptul că nu știam ce să fac în această privință mă deprima.  Făceam 
tot ce trebuia să fac și părea că de fiecare dată eram în urma bilei 8 economice.  
   Căutarea mea de răspunsuri m-a adus pe un forum unde am început să studiez și 
să citesc postările, resursele și articolele și am început să înțeleg că trebuie făcut 
ceva, și în curând!  Eram la fel de novice și nu știam ce aș putea face pentru a 
schimba ceva.  Aproape că am renunțat la forum pentru că eram descurajat de 
defetism și de discuțiile interminabile, dar fără acțiune! 
   Apoi l-am întâlnit pe Gerhard, care m-a pus imediat la treabă - și mi-a plăcut la 
nebunie!  Mi-a arătat modalități simple, sigure, dar eficiente de a deveni activă și 
de a mă implica.  Acum fac parte dintr-o echipă globală de activiști și reușim să 
facem lucruri!   
   Am descoperit că această activitate a fost cea mai satisfăcătoare și plină de sat-
isfacții pe care am făcut-o vreodată ca voluntar.  Diferența calitativă implicată în 
crearea și diseminarea adevărului pur îmi face inima să zburde! 
   Am lucrat cu Gerhard al nostru la diverse proiecte, așa că știu cum gândește și 
știu că este susținut de câțiva dintre membrii aceleiași echipe care au dat viață cu 
succes altor proiecte!  Nimic nu reușește mai bine decât succesul! 
   În fiecare an, la aniversarea trezirii mele politice, mă uit în urmă și urmăresc 
pașii pe care i-am făcut de la statutul de începător până la cel de activist care am 
devenit.  Nimic nu se apropie de acest sentiment de a face ceva măsurabil și sub-
stanțial.   Mai mulți oameni decât oricând se trezesc și observă că este timpul să 
facă ceva pentru a asigura nu numai moștenirea strămoșilor noștri, ci și viitorul 
urmașilor noștri!  În loc să vorbim și să ne plângem, este timpul să ACȚIONĂM.  
Această călătorie incredibil de eliberatoare și incitantă de reînnoire ideologică și 
de acțiune reală este uriașă, și este abia la început. 
   Nu vrei să mi te alături? 
  
   Din ce în ce mai mulți oameni potriviți se alătură echipei noastre.  Fiecare nou 
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proiect aduce mai mulți oameni buni.  Printre recruții noștri se numără: 
  

Oameni de afaceri din Europa și America 
să ne gestionăm facilitățile de publicare 

  
Profesionist medical în America de Nord 

face cercetare 
  

Voluntar în America de Sud 
traduce cărți 

  
Profesionist IT în Orientul Îndepărtat 

creează manuale de formare 
  

   Unii dintre cei din "vechea gardă" lucrează cu noi încă din anii '70!   
   Tineri și bătrâni, noi convertiți și vechea gardă, europeni și americani (nord și 
sud), germani și slavi și "romanici", păgâni și creștini și "alții"... toți lucrăm îm-
preună în rândurile NSDAP/AO.  
   TU te poți alătura echipei noastre! 
  
Gerhard Lauck  
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Orașele mici din America: 
O poveste adevărată 

  
   Un tovarăș pensionar care trăiește cu mult sub pragul sărăciei merge la oficiul 
poștal.   Stând la coadă, o aude pe bătrâna din fața lui menționând că fiica ei a lu-
crat în Australia.  El îi spune că are prieteni în Australia.  Aceștia i-au trimis chiar 
și o cutie cu mâncare de Crăciun.  
   Este evident că doamna îl cunoaște pe bătrânul din spatele său.  Își exprimă con-
doleanțele că mama lui a murit recent.  El comentează că aceasta avea 94 de ani și 
o sănătate precară.  Așa că poate că a fost o binecuvântare.  Tovarășul nostru spune 
câteva cuvinte de mângâiere înainte de a pleca. 
   La o stradă distanță de el, aude Simfonia a IX-a de Beethoven, mișcarea a 
cincea, care se aude din difuzoarele tribunalului.  Acum se află în fața unui maga-
zin unde lucrează organistul bisericii.  Intră și îi menționează acest lucru omului. 
   Câteva străzi mai departe, se oprește la magazinul de vechituri și cere să salute 
pisicile.  Ele dorm și nu vrea să le deranjeze.  Așa că le face cu mâna în schimb.  Îi 
spune vânzătorului că este foarte mulțumit de recenta sa achiziție a unui televizor 
second-hand. 
   Următoarea oprire este un magazin de articole sportive.  Observă o tânără 
blondă atrăgătoare care ține în mână un arc și o săgeată.  Așa că se duce la cuplul 
de vârstă mijlocie care deține magazinul și își exprimă îngrijorarea: "Știți, când va 
veni Ziua Îndrăgostiților va fi periculos să lași o femeie să țină un arc și săgeți!"  
Ei râd.  Aproape cu scuze, el mărturisește că soția sa nu poate suporta aceleași 
glume stupide deceniu după deceniu.  Așa că este nevoit să deranjeze alte per-
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soane. 
   Toate acestea au loc în mai puțin de o oră.  Nu se deosebește de rutina sa zilnică 
obișnuită.  Oamenii îl plac.  Nu le pasă de politica sa. Chiar dacă mulți știu că este 
un național-socialist înrăit! 
   Uneori introduce în discuțiile sale un comentariu politic atent formulat sau două.  
Dar, de cele mai multe ori, nu o face.  El este doar un bătrân domn plăcut pe care 
oamenii îl văd prin oraș și căruia îi fac cu mâna. 
   Atunci când vorbește despre politică, își concepe abordarea în funcție de public.  
Economia, politicienii trădători și parazitismul de pe Wall Street sunt puncte de 
plecare obișnuite.  Imigrația non-albă, criminalitatea neagră și străinătatea apar 
mai târziu, după ce s-a stabilit o anumită relație și își cunoaște mai bine publicul.   
   Propaganda național-socialistă deschisă este, de obicei, rezervată pentru con-
versații ulterioare.  Chiar și atunci, începe mai mult "istoric" decât "politic", în 
sensul problemelor și soluțiilor actuale. 
   În timp, tot mai mulți oameni sunt pe deplin conștienți de faptul că este un 
național-socialist înrăit.  Dar nu pare să le pese.  Chiar și cetățeni importanți îl nu-
mesc prieten.  Mai mult, sunt de acord cu multe din ceea ce spune.  Îl văd ca pe 
cineva care este de aceeași parte ca și ei.  Iar guvernul ca fiind inamicul comun. 
   Pe scurt: există momente și locuri în care trebuie să înfrunți oamenii cu svastica 
sacră și cu un salut sfidător.  Dar există, de asemenea, momente și locuri în care 
trebuie să pregătim mai întâi solul. 
   Acest activist cu experiență a folosit ambele abordări.  Chiar și demonstrații în 
uniformă de storm-trooper.  Încă mai are vechea sa uniformă de storm-trooper!). 
   Este pur și simplu o chestiune de tactică.  Nu de dogmă. 
   Poți face și tu acest lucru! 
    Pregătiți solul.  Plantați o sămânță.  Udați planta.  Priviți-o cum crește.   Cu-
legeți-o când este momentul potrivit. 
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Cuvântul vorbit 
  

   Cuvântul rostit este cel mai eficient instrument de propagandă pentru a convinge 
și converti.  De preferință, față în față.  Și unul la unul.  Adaptați-vă abordarea la 
publicul dumneavoastră.  Concentrați-vă pe preocupările sale principale.  Nu pe 
propriile preferințe ideologice.  
   Pliantele, afișele, autocolantele etc. nu ar trebui să încerce să "explice" sau să 
"convingă".  Scopul lor este de a atrage atenția, de a crea interes și de a produce 
cereri de informații.  Fie cereri scrise, fie trafic pe internet.  Svastica este extrem 
de eficientă!  
   Publicațiile periodice se adresează în primul rând simpatizanților și susținătorilor 
existenți.  Scopul lor principal nu este atât de mult "educația", ci mai degrabă 
transformarea acordului general în sprijin concret.  Acest lucru înseamnă activism, 
muncă sau bani. ("Sprijinul moral" singur nu este pur și simplu suficient!). 
   Cărțile servesc educației.  
   Dezvoltarea internetului a subminat mass-media tradiționale.  Cu toate acestea, 
internetul nu a înlocuit-o!  Internetul este un instrument valoros.  Dar nu este un 
remediu universal.  Păstrați-vă cutia de scule complet echipată cu toate instrumen-
tele.  Și folosiți fiecare instrument în mod corespunzător. 
   Imaginați-vă următorul scenariu: 
  
Douăzeci de oameni se adună pentru a 
construi o casă.  Fiecare aduce un 
fierăstrău.  Nimeni nu aduce un ciocan. 
Când este întrebat de ce nu a adus un ci-
ocan, fiecare om dă același răspuns: "Un 
ciocan este rudimentar și demodat.  Un 
fierăstrău este de înaltă tehnologie și 
modern!" 
  
   Acest lucru se întâmplă mult prea des.  
Dependența excesivă de internet 
dăunează mișcării.  La fel cum lipsa unui 
ciocan împiedică construcția casei în sce-
nariul de mai sus. 
   Una dintre întrebările cheie de astăzi 
este următoarea: Cum dezvoltăm cea mai 
rentabilă combinație de mijloace și 
abordări?  Câte și ce fel de ferăstraie și 
ciocane trebuie să avem în cutia noastră 
de unelte, dacă vrem să ne facem treaba 
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cum trebuie? 
   Lucrăm la această problemă de ani de zile.  S-au făcut progrese semnificative 
până acum, dar mai este mult până departe.  Din fericire, nu suntem singuri.  Mulți 
oameni lucrează împreună pentru a găsi cea mai bună soluție.  
   Alăturați-vă nouă! 
  
Gerhard Lauck    
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