
Pravi ljudje za pravo delo 
  

Prva naloga propagande je pridobivanje ljudi za kasnejšo organizaci-
jo; 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 nekaj stori za svoj cilj!  Biti 
"pravi vernik" ni dovolj. 

   NSDAP/AO išče IZVAJALCE.  Ne 
GOVORILCE! 

   Ti izvajalci se delijo na tri kategorije:  
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SODELAVCI 

proizvajajo propagando. 

 

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 in sem bil v zadregi, kaj lahko storim, da bi se kaj spremenilo.  
Skoraj sem se umaknil s foruma, ker so me odvrnili defetizem in neskončno go-
vorjenje 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 delo, 
kar sem jih kdaj opravljal.   Kvalitetna razlika, ki je vključena v ustvarjanje in šir-
jenje čiste resnice, mi dviguje srce! 

   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 

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  



Fredova odisejada 
 

4. del 

Pozor: Weirdo 

 

Običajno mi je vseeno, kdo sedi kje v jedilnici.  Vendar se izogibam dveh skupin.  
Preprosto so preveč čudne: 

 

Vodilni delavci  

 

in . 

 

Delavci s področja raziskav in razvoja 

[R&D = raziskave in razvoj] 

 

Na srečo direktorji ne jedo v naši menzi.  Imajo svoj lasten, zelo razkošen in zelo 
zasebni "executive lounge". 

 

Vendar pa tu včasih jedo tudi raziskovalci in raziskovalci.   

 

Večina relativno zdravih ljudi raje sedi na nasprotni strani sobe.  Ti sedeži so hitro 
zasedeni.  Zato pogosto nimam sreče. 

 

Ob tem slišim nenavadne pogovore. 

 

Nekatere razprave vključujejo številke . 

 

Nekdo, ki se ukvarja z raziskavami in razvojem, je dejal, da mu je številka "1" 
všeč zaradi svoje preprostosti.  Drugi raziskovalec je odgovoril, da mu številka "1" 
ni všeč, ker jo je preveč lahko zamenjati z malo črko "L". 

    



Drugi fant iz raziskave in razvoja je dejal, da mu je všeč številka 8, ker ga spomin-
ja na žensko telo.  Številka "3" mu ni bila všeč, ker je bila videti kot ženska, prere-
zana na pol. 

 

Drugi raziskovalec je odgovoril, da mu številka "8" ni všeč, ker je videti kot sim-
bol neskončnosti, obrnjen za 90 stopinj. 

 

Najbolj nenavadno je bilo to: 

 

Niso bili informatiki! 

 













 








