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Prečo som vstúpil do NSDAP/AO
Vicenç Espaillat
Okolo septembra 2014 som pociťoval veľké rozčarovanie nad stavom vecí v
USA. Toto už nie je krajina, do ktorej sme s rodičmi prišli dobrovoľne! Zdegenerovali sme na oligarchickú plutokraciu. Všetci sme teraz daňovými kravami, úrokovými otrokmi a pracujúcimi chudákmi (okrem všetkých ostatných problémov v oblasti, kde žijem, je veľkým problémom nelegálna imigrácia).
Spomenul som si, čo povedal môj otec
o tom, že "Hitler mal niekoľko dobrých
nápadov...", a uvažoval som, či niečo
také existuje aj v Amerike. Tak som z
rozmaru vyhľadal Google. Takáto organizácia existovala! Tak som ich kontaktoval a poslal som im odporúčací list.
Jej vedúci uznal, že som "dobrý
spisovateľ", a opýtal sa ma, či by som
bol ochotný napísať pre nich článok.
Poslal som článok, potom ďalší, potom
ďalší... Okrem občasnej žiadosti o ďalší
článok som s nimi bol v kontakte len
veľmi málo.
Bol som trochu sklamaný z nedostatočnej komunikácie. Ale pri svojom pátraní pre písanie týchto článkov
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som narazil na informácie, ktoré pochádzali z internetového fóra. Tak som sa naň
pozrel ďalej a pridal som sa. Veľmi skoro ma kontaktoval náborár NSDAP/AO a
spýtal sa ma, či by som bol ochotný pomôcť.
Na rozdiel od druhej skupiny so mnou komunikovali často a ja som mal konečne
pocit, že mám príležitosť urobiť "niečo" pre väčšiu vec. Jediné, čo som očakával,
bolo, že prispejem prekladom dokumentov. Oni však okamžite spoznali, že mám
"iné schopnosti", a neváhali ich využiť.
V tomto momente som si urobil prieskum, aby som zistil, kto bol Gerhard
Lauck. Prečítal som si o ňom všetko, čo som našiel. Veľa z toho napísal
"nepriateľ". Ja však viem čítať medzi riadkami a pri svojej analýze som schopný
zohľadniť zdroj. V balíku informácií, ktoré mi poslali, mi poskytli aj autobiografický materiál a vypočul som si niekoľko rozhlasových relácií, kde s ním robili
rozhovor. V krátkom čase som sa rozhodol, že Gerhard Lauck je človek, ktorého
si vážim a pre ktorého by som rád pracoval.
Celý tento čas (a niekoľko posledných rokov) som pracoval pre miestnu samosprávu. Aký bol pôvodný názov Hitlerovho diela Mein Kampf? Bol to Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, teda Štyri a pol
roka (boja) proti lži, hlúposti a zbabelosti. To dokonale vystihuje moju prácu.
Lži, hlúposť a zbabelosť. (Môžem sa podeliť o niektoré články v tlači o organizácii, v ktorej pracujem. Miestne noviny majú z nás hotový deň. O našej
správnej rade sa vyjadrujú takto: no, to vynechám! Uvediem len jeden triviálny
príklad z môjho každodenného života: ako IT manažér som ten, ktorého požiadajú,
aby v miestnosti predstavenstva nastavil laptop a projektor, keď to potrebujú. Zdá
sa, že nikto iný nemá dostatok inteligencie ani schopností pripojiť notebook k projektoru a zapnúť ho. Ale aj tak, keď som prišiel, aby som to urobil, potom ma usmernili... "Zapojte notebook a pripojte ethernetový kábel k ethernetovému portu a
kábel VGI k projektoru..." Ďakujem vám, pán doktor vedy, že sa ku mne správate
ako k päťročnému dieťaťu!)
Gerhard Lauck sa ku mne správa na opačnom konci spektra! "Tu je chlapík s
určitými schopnosťami, pozrime sa, kde ho môžeme najlepšie využiť." Aký
osviežujúci kontrast!
Takže ak to zhrnieme, na NSDAP/AO ma zaujalo, že má kompetentné vedenie,
že človek, ktorý stojí na čele, nie je nad komunikáciu s "prisluhovačmi" a že táto
organizácia už viac ako štyri desaťročia robí niečo užitočné. Pozrel som sa aj na
iné organizácie, ale nie som príliš nadšený z nosenia uniforiem a angažovania sa v
pouličnom aktivizme. Na týchto aktivitách nie je nič zlé, len ma jednoducho nelákali a vo vidieckej oblasti, kde žijem, ani nebolo veľa príležitostí robiť takéto
veci.
Doteraz ma nič z NSDAP/AO nenudilo. Bola to výzva v pozitívnom zmysle
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tohto slova. Rád som robil všetku prácu, ktorú som dostal. Pokiaľ ide o to, čo ma
mátalo, môžem uviesť len zvláštnosti každého produktu, ktorý vydáva náš
dodávateľ softvéru. Chvíľu mi trvalo (necelý mesiac), kým som úplne pochopil
pracovný postup, ale mám pocit, že teraz už v tom mám jasno. Čím viac som sa o
organizácii dozvedel, tým viac som ocenil, ako dobre je riadená.
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Sila cez smiech:
Poh¾ad do našej prevádzky
Baron
Mnohí ¾udia, priatelia aj nepriatelia, sú zvedaví na vnútorné fungovanie našej
operácie.
Ako dlhoroèný úèastník som mal možnos nahliadnu do našej prevádzky viac než
len zbežne.
Vždy však treba bra do úvahy bezpeènos. Nielen moja. Na všetkých! Preto musím
starostlivo vybera slová. Ve¾mi opatrne.
Predstavte si nasledujúci scenár:
Pracujete v blázinci.
Jedného dòa sa väzni vzbúria a prevezmú vládu. Musíte rýchlo rozmýš¾a ,
aby ste sa zachránili. Máte skvelý nápad.

Rozhodnete sa predstiera, že ste jedným z väzòov!
Samozrejme, ide o krehké vyvažovanie.
Na jednej strane, ak sa budete správa príliš normálne, nebudete pôsobi ako
blázon.
Na druhej strane, ak sa budete správa príliš bláznivo, nebudú vás bra vážne a
nebudete ma možnos vyjadri sa k novému režimu. (Nezabudnite, že hovoríme
o chovancoch blázinca. NIE o zvolených vládnych úradníkoch!)
Inými slovami, musíte sa neustále správa a hovori napoly bláznivo a napoly
normálne.
Samozrejme, toto prirovnanie nášho úradu k blázincu je prehnané. Ale odmietam
špecifikova mieru preháòania.
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Ak existuje.
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