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Pravi ljudje 
za pravo delovno mesto 

  
Prva naloga propagande je pridobivanje ljudi za kasnejšo organizacijo; prva 
naloga organizacije je pridobivanje ljudi za nadaljevanje propagande. - Mein 
Kampf, propaganda in organizacija 
  
   Bodite pozorni! 
   Prva naloga propagande    je prido-
bivanje ljudi za organizacijo.  Ne pa 
zagotavljanje "zabave" voajerjem in 
ljubiteljem.  
   Prva naloga organizacije    je no-
vačenje ljudi za izdelavo PROPAGAN-
DE.  Ne pa zagotavljanje "družabnega 
kluba" za generale iz foteljev, filozofe 
in kultiste. 
   Vsak pravi nacionalsocialist dokaže, 
da je vreden imena "nacionalsocialist", 
če dejansko naredi nekaj za to stvar!  
Biti "pravi vernik" ni dovolj. 
   NSDAP/AO išče IZVAJALCE.  Ne 
GOVORILCE! 
   Ti izvajalci se delijo na tri kategorije:  
 

SODELAVCI 
proizvajajo propagando. 
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AKTIVISTI 
razširjanje propagande. 

  
DONORJI 

finančna propaganda 
  
   NSDAP/AO išče predane nacionalsocialiste!  Najboljši ljudje želijo biti zapo-
sleni.  Mi počnemo prav to.  In to jim je všeč.  Tukaj je to, kar je napisal eden od 
naših najbolj dragocenih novih rekrutov: 
  
   Kako sem prišel sem? 
   Vedel sem, da je nekaj narobe s pripovedjo na televiziji, v časopisih in na radiu, 
vendar tega nisem mogel razumeti.  Stvari se preprosto niso ujemale in moja ne-
gotovost, kaj naj storim, me je spravljala v depresijo.  Naredil sem vse, kar sem 
moral, a se mi je zdelo, da sem vedno zaostajal za ekonomsko osmerico.  
   Iskanje odgovorov me je pripeljalo na forum, kjer sem začel preučevati in brati 
prispevke, vire in članke ter začel razumeti, da je treba nekaj storiti, in to kmalu!  
Bil sem novinec, ki je bil še kako izkušen, in nisem vedel, kaj lahko storim, da bi se 
kaj spremenilo.  Skoraj sem se umaknil s foruma, ker so me odvrnili defetizem in 
neskončno govorjenje brez dejanj! 
   Potem sem spoznala Gerharda, ki me je takoj pripravil na delo - in to mi je bilo 
všeč!  Pokazal mi je preproste, varne in učinkovite načine, kako lahko postanem 
aktiven in vključen.  Zdaj sem del globalne ekipe aktivistov in stvari se dogajajo!   
   Ugotovil sem, da je bilo to delo najbolj koristno in izpolnjujoče prostovoljno de-
lo, kar sem jih kdaj opravljal.  Zaradi kakovostne razlike pri ustvarjanju in širjen-
ju čiste resnice se mi srce dviguje! 
   Z našim Gerhardom sem sodeloval pri različnih projektih, zato vem, kako 
razmišlja, in vem, da ga podpira več članov iste ekipe, ki so uspešno uresničili 
druge projekte!  Nič ne uspe tako kot uspeh! 
   Vsako leto se ob obletnici svojega političnega prebujenja ozrem nazaj in sledim 
korakom, ki sem jih naredil od popolnega novinca do aktivista, ki sem postal.  Nič 
se ne more približati temu občutku, ko dejansko narediš nekaj merljivega in 
pomembnega.   Več naših ljudi kot kdaj koli prej se prebuja in ugotavlja, da je čas, 
da naredimo nekaj za zagotovitev ne le dediščine naših prednikov, ampak tudi pri-
hodnosti naših potomcev!  Namesto govorjenja in pritoževanja je čas, da 
ukrepamo.  To neverjetno osvobajajoče in vznemirljivo potovanje ideološke pren-
ove in resničnega delovanja je ogromno in se šele začenja. 
   Ali se mi ne boste pridružili? 
  
   Naši ekipi se pridružuje vedno več pravih ljudi.  Z vsakim novim projektom 
pridejo novi dobri ljudje.  Med novimi sodelavci so: 
  

Poslovneži v Evropi in Ameriki 
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upravljanje naših založniških zmogljivosti. 
  

Zdravstveni delavec v Severni Ameriki 
izvaja raziskave. 

  
Prostovoljstvo v Južni Ameriki 

prevaja knjige 
  

Strokovnjak za IT na Daljnem vzhodu 
ustvarja priročnike za usposabljanje. 

  
   Nekateri člani "stare garde" z nami delajo že od sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja!   
   Mladi in stari, novi spreobrnjenci in stara garda, Evropejci in Američani (severni 
in južni), Germani in Slovani ter "romanske" dežele, pogani in kristjani ter 
"drugi" ... vsi skupaj delujemo v vrstah NSDAP/AO.  
   Lahko se pridružite naši ekipi! 
  
Gerhard Lauck  
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Majhna mesta v Ameriki: 
Resnična zgodba 

  
   Upokojeni tovariš, ki živi precej pod pragom revščine, gre na pošto.   Ko stoji v 
vrsti, sliši, da stara gospa pred njim omenja, da je njena hči delala v Avstraliji.  
Povedal ji je, da ima v Avstraliji prijatelje.  Za božič so mu celo poslali škatlo 
hrane.  
   Gospa očitno pozna starejšega moškega, ki stoji za njim.  Izrazi mu sožalje, ker 
mu je pred kratkim umrla mati.  Povedal je, da je bila stara 94 let in da je bila 
slabega zdravja.  Morda je bil to torej blagoslov.  Naš tovariš pred odhodom izreče 
nekaj besed tolažbe. 
   Kakšno ulico stran zasliši Beethovnovo Deveto simfonijo, peti stavek, ki jo 
predvajajo iz zvočnikov okrožnega sodišča.  Zdaj je pred trgovino, kjer dela 
cerkveni organist.  Vstopi in mu to omeni. 
   Nekaj ulic naprej se ustavi v trgovini z mešanim blagom in prosi, naj pozdravi 
mačke.  Te spijo in on jih ne želi motiti.  Zato jim samo pomaha.  Prodajalcu pove, 
da je zelo zadovoljen z nedavnim nakupom rabljenega televizorja. 
   Naslednji postanek je trgovina s športnimi potrebščinami.  Opazi privlačno 
mlado svetlolaso žensko z lokom in puščico v roki.  Stopi do para srednjih let, ki 
je lastnik trgovine, in izrazi svojo skrb: "Veste, ko bo valentinovo, bo nevarno, da 
bo ženska držala lok in puščico!"  Smejeta se.  Skoraj opravičujoče prizna, da nje-
gova žena ne more prenašati njegovih vedno istih neumnih šal iz desetletja v de-
setletje.  Zato mora nadlegovati druge ljudi. 
   Vse to se zgodi v manj kot eni uri.  To ni nič drugačno od njegovega običajnega 
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vsakdana.  Ljudje ga imajo radi.  Njegova politika jih ne zanima. Čeprav mnogi 
vedo, da je zagrizen nacionalsocialist! 
   Včasih v svoje pogovore vključi skrbno oblikovan politični komentar ali dva.  
Večinoma pa ne.  Je le prijeten stari gospod, ki ga ljudje vidijo v mestu in mu 
pomahajo. 
   Ko govori o politiki, svoj pristop prilagodi občinstvu.  Pogosta izhodišča so gos-
podarstvo, prodani politiki in parazitizem Wall Streeta.  Priseljevanje nebelcev, 
črnski kriminal in tujina pridejo na vrsto pozneje, ko se vzpostavi določen stik in 
ima boljši občutek za svoje občinstvo.   
   Odkrita nacionalsocialistična propaganda je običajno rezervirana za kasnejše po-
govore.  Tudi takrat se začne bolj "zgodovinsko" kot "politično" v smislu današn-
jih problemov in rešitev. 
   Sčasoma se vse več ljudi zaveda, da je v resnici zagrizen nacionalsocialist.  A zdi 
se, da jim je vseeno.  Celo ugledni državljani ga imenujejo prijatelj.  Poleg tega se 
strinjajo z mnogimi njegovimi besedami.  Vidijo ga kot nekoga, ki je na isti strani 
kot oni.  Vlada pa je njihov skupni sovražnik. 
   Skratka: obstajajo časi in kraji, kjer se je treba soočiti s sveto svastiko in izzival-
nim pozdravom.  Vendar so tudi časi in kraji, ko je treba najprej pripraviti tla. 
   Ta izkušeni aktivist je uporabil oba pristopa.  Celo demonstracije v uniformi 
nevihtnega vojaka.  Še vedno ima svojo staro uniformo vojaka v nevihti!) 
   Gre preprosto za vprašanje taktike.  Ne dogme. 
   To lahko storite tudi vi! 
    Pripravite tla.  Posadite seme.  Zalijte rastlino.  Opazujte, kako raste.   Ko je čas, 
jo poberite. 
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Govorjena beseda 
  

   Govorjena beseda je naše najučinkovitejše propagandno orodje za prepričevanje 
in spreobračanje.  Najbolje iz oči v oči.  In ena na ena.  Prilagodite svoj pristop 
občinstvu.  Osredotočite se na njene glavne skrbi.  Ne na svoje ideološke prefer-
ence.  
   Z letaki, plakati, nalepkami itd. ne smete niti poskušati "razložiti" ali 
"prepričati".  Njihov cilj je pritegniti pozornost, vzbuditi zanimanje in ustvariti 
povpraševanja.  Bodisi pisne poizvedbe ali internetni promet.  Svastika je izjemno 
učinkovita!  
   Periodične publikacije so namenjene predvsem obstoječim simpatizerjem in pod-
pornikom.  Njihov primarni cilj ni toliko "izobraževanje", temveč pretvorba 
splošnega strinjanja v konkretno podporo.  To pomeni aktivizem, delo ali denar. 
("Moralna podpora" preprosto ni dovolj!) 
   Knjige služijo izobraževanju.  
   Razvoj interneta je spodkopal tradicionalne medije.  Vendar jih internet ni 
nadomestil!  Internet je dragoceno orodje.  Vendar ni univerzalno zdravilo.  V 
svoji škatli z orodji imejte na voljo vsa orodja.  Vsako orodje uporabljajte na 
ustrezen način. 
   Predstavljajte si naslednji scenarij: 
  
Dvajset moških se zbere, da bi zgradili 
hišo.  Vsak prinese žago.  Nihče ne pri-
nese kladiva. Na vprašanje, zakaj ni pri-
nesel kladiva, vsak moški odgovori 
enako: "Kladivo je grobo in staromodno.  
Žaga je vrhunska in moderna!" 
  
   To se dogaja vse prepogosto.  Pretirano 
zanašanje na internet škodi gibanju.  
Tako kot pomanjkanje kladiva preprečuje 
gradnjo hiše v zgornjem scenariju. 
   Eno od ključnih vprašanj danes je 
naslednje: Kako razviti stroškovno 
najučinkovitejšo kombinacijo medijev in 
pristopov?  Koliko - in katere vrste - žag 
in kladiv sodijo v našo škatlo z orodji, če 
želimo delo opraviti pravilno? 
   S tem problemom se ukvarjamo že več 
let.  Doslej je bil dosežen pomemben 
napredek, vendar je pred nami še dolga 
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pot.  Na srečo nismo sami.  Veliko ljudi si skupaj prizadeva najti najboljšo rešitev.  
   Pridružite se nam! 
  
Gerhard Lauck    
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