
Správni ľudia pre správnu 
prácu 

  

Prvou úlohou propagandy je získať ľudí pre neskoršiu organizáciu; 
prvou úlohou organizácie je získať ľudí pre pokračovanie propagan-
dy. - Mein Kampf, propaganda a organizácia 

  

   Berte na vedomie! 

   Prvou úlohou propagandy    je nábor 
ľudí do organizácie.  Nie poskytovanie 
"zábavy" voyerom a záľubám.  

   Prvou úlohou organizácie    je nábor 
ľudí na tvorbu PROPAGANDY.  Nie 
poskytovanie "spoločenského klubu" 
pre generálov z kresla, filozofov a 
sektárov. 

   Každý skutočný národný socialista 
dokazuje, že je hoden mena "národný 
socialista" tým, že pre vec niečo robí!  
Byť "pravým veriacim" nestačí. 

   NSDAP/AO hľadá DO-
BROVOĽNÍKOV.  Nie 
ROZPRÁVKOV! 

   Títo vykonávatelia sa delia do troch 
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kategórií:  

  

SPOLUPRACOVNÍCI 

produkovať propagandu 

 

AKTIVISTI 

šíriť propagandu 

 

DONORI 

finančná propaganda 

  

   NSDAP/AO hľadá oddaných národných socialistov!  Najlepší ľudia chcú byť 
nasadení do práce.  Presne to robíme.  A oni to milujú.  Tu je to, čo napísal jeden z 
našich najcennejších nových regrútov: 

  

   Ako som sa sem dostal? 

   Vedel som, že niečo nie je v poriadku s rozprávaním v televízii, novinách a rozh-
lase, ale nevedel som to presne pomenovať.  Veci mi jednoducho nesedeli a moja 
neistota, čo s tým robiť, ma deprimovala.  Robil som všetko, čo som mal, a zdalo 
sa mi, že som vždy zaostával za ekonomickou osmičkou.  

   Moje hľadanie odpovedí ma priviedlo na fórum, kde som začal študovať a čítať 
príspevky, zdroje a články a začal som chápať, že je potrebné niečo urobiť, a to 
čoskoro!  Bol som nováčik a nevedel som, čo môžem urobiť, aby som niečo zmenil.  
Takmer som z fóra odišiel, pretože ma odradil defétizmus a nekonečné reči bez či-
nov! 

   Potom som stretol Gerharda, ktorý ma okamžite zapojil do práce - a mne sa to 
páčilo!  Ukázal mi jednoduché, bezpečné, ale účinné spôsoby, ako sa môžem stať 
aktívnym a zapojiť sa.  Teraz som súčasťou globálneho tímu aktivistov a robíme 
veci!  Zistil som, že táto práca je pre mňa tou najuspokojivejšou a najprínosnejšou 
dobrovoľníckou prácou, akú som kedy robil.   Kvalitatívny rozdiel, ktorý sa po-
dieľa na tvorbe a šírení čistej pravdy, mi rozbúcha srdce! 

   S naším Gerhardom som spolupracoval na rôznych projektoch, takže viem, ako 
rozmýšľa, a viem, že za ním stojí niekoľko členov rovnakého tímu, ktorí úspešne 
uviedli do života iné projekty!  Nič sa nedarí tak ako úspech! 

   Každý rok sa pri príležitosti výročia môjho politického prebudenia obzriem späť 
a sledujem kroky, ktoré som urobil od úplného nováčika až po aktivistu, ktorým 



som sa stal.  Nič sa nepribližuje pocitu, že som skutočne urobil niečo merateľné a 
podstatné.   Viac našich ľudí ako kedykoľvek predtým sa prebúdza a berie na ve-
domie, že je čas urobiť niečo, aby sme zabezpečili nielen dedičstvo našich predkov, 
ale aj budúcnosť našich potomkov!  Namiesto rečí a sťažností je čas konať.  Táto 
neuveriteľne oslobodzujúca a vzrušujúca cesta ideologickej obnovy a skutočných 
činov je obrovská a práve sa začína. 

   Nepridáte sa ku mne? 

  

   Do nášho tímu prichádza čoraz viac správnych ľudí.  Každý nový projekt 
prináša ďalších dobrých ľudí.  Medzi našich nových zamestnancov patria: 

 

Podnikatelia v Európe a Amerike 

spravovať naše vydavateľské zariadenia. 

 

Lekársky odborník v Severnej Amerike 

vykonáva výskum 

 

Dobrovoľníctvo v Južnej Amerike 

prekladá knihy 

 

IT profesionál na Ďalekom východe 

vytvára školiace príručky 

 

   Niektorí zo "starej gardy" s nami pracujú už od 70. rokov minulého storočia!   

   Mladí aj starí, noví konvertiti aj stará garda, Európania aj Američania (severní aj 
južní), Germáni aj Slovania aj "románske" krajiny, pohania aj kresťania aj 
"ostatní"... všetci pracujeme spoločne v radoch NSDAP/AO.  

   K nášmu tímu sa môžete pridať aj VY! 

  

Gerhard Lauck  



Fredova odysea 
 

Časť 4 

Upozornenie: Weirdo 

 

Zvyčajne mi je jedno, kto kde v jedálni sedí.  Ale sú dve skupiny, ktorým sa 
vyhýbam.  Sú jednoducho príliš divné: 

 

Vedúci pracovníci  

 

a 

 

Chlapci z výskumu a vývoja 

[R&D = výskum a vývoj] 

 

Našťastie vedúci pracovníci nejedia v našej jedálni.  Majú svoj vlastný, veľmi lux-
usný a veľmi súkromný "salónik pre vedúcich pracovníkov". 

 

Chlapci z výskumu a vývoja sa tu však niekedy stravujú.   

 

Väčšina relatívne zdravých ľudí si radšej sadne na opačnú stranu miestnosti.  Tieto 
miesta sú rýchlo obsadené.  Takže mám často smolu. 

 

Keď sa to stane, počujem bizarné rozhovory. 

 

Niektoré diskusie sa týkajú čísel . 

 

Jeden z pracovníkov výskumu a vývoja povedal, že sa mu číslo "1" páči pre svoju 
jednoduchosť.  Iný zamestnanec výskumu a vývoja odpovedal, že sa mu číslo "1" 
nepáči, pretože sa dá príliš ľahko zameniť s malým písmenom "L". 

    



Ďalší chlapík z výskumu a vývoja povedal, že sa mu páči číslo "8", pretože mu 
pripomína ženské telo.  Číslo "3" sa mu nepáčilo, pretože vyzeralo ako žena rozre-
zaná na polovicu. 

 

Iný výskumník odpovedal, že sa mu číslo "8" nepáči, pretože vyzerá ako symbol 
nekonečna otočený o 90 stupňov. 

 

Najzvláštnejšie bolo toto: 

 

Neboli to žiadni informatici! 

 













 








