
Oikeat ihmiset oikeaan 
työhön 

  

Propagandan ensimmäinen tehtävä on ihmisten voittaminen 
myöhempää organisaatiota varten; organisaation ensimmäinen 
tehtävä on ihmisten voittaminen propagandan jatkamista varten. - 
Mein Kampf, propaganda ja or-
ganisaatio 

  

   Huomioi! 

   Propagandan ensimmäinen tehtävä on 
rekrytoida ihmisiä organisaatioon.  Ei 
"viihteen" tarjoaminen tirkistelijöille ja 
harrastajille.  

   Organisaation ensimmäinen tehtävä 
on rekrytoida ihmisiä PROPAGAN-
DAN tekemistä varten.  Ei tarjota 
"sosiaalista kerhoa" nojatu-
olikenraaleille, filosofeille ja kultisteille. 

   Jokainen todellinen kansallissosialisti 
osoittaa olevansa "kansallissosialistin" 
nimen arvoinen tekemällä todella jotain 
asian hyväksi!  Ei riitä, että on 
"tosiuskovainen". 
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   NSDAP/AO etsii TEKIJÖITÄ.  Ei TEKIJÖITÄ! 

   Nämä tekijät jakautuvat kolmeen ryhmään:  

  

YHTEISTYÖNTEKIJÄT 

tuottaa propagandaa 

 

ACTIVISTS 

levittää propagandaa 

 

DONORS 

rahoituspropaganda 

  

   NSDAP/AO etsii omistautuneita kansallissosialisteja!  Parhaat ihmiset haluavat 
tulla töihin.  Me teemme juuri niin.  Ja he rakastavat sitä.  Näin kirjoitti yksi ar-
vokkaimmista uusista värvätyistämme: 

  

   Miten päädyin tänne? 

   Tiesin, että televisiossa, sanomalehdissä ja radiossa kerrotussa tarinassa oli jo-
tain vialla, mutta en osannut sanoa, mistä se johtui.  Asiat eivät vain sopineet yht-
een, ja epätietoisuuteni siitä, mitä asialle voisi tehdä, masensi minua.  Tein kaiken, 
mitä minun piti tehdä, ja tuntui siltä, että olin aina taloudellisesti jäljessä 
kahdeksasta pallosta.  

   Vastausten etsiminen toi minut foorumille, jossa aloin tutkia ja lukea viestejä, 
resursseja ja artikkeleita ja aloin ymmärtää, että jotain oli tehtävä, ja pian!  Olin 
niin aloittelija kuin olla voi, ja olin ymmälläni siitä, mitä voisin tehdä, jotta asia 
muuttuisi.  Olin vähällä lopettaa foorumin, koska lannistuin tappiomielialasta ja 
loputtomasta puheesta ilman toimintaa! 

   Sitten tapasin Gerhardin, joka laittoi minut heti töihin - ja rakastin sitä!  Hän 
näytti minulle yksinkertaisia, turvallisia mutta tehokkaita tapoja, joilla voisin ak-
tivoitua ja osallistua.  Nyt olen osa maailmanlaajuista aktivistitiimiä, ja saamme 
asioita aikaan!  Olen huomannut, että tämän työn tekeminen on ollut palkitsevinta 
ja tyydyttävintä vapaaehtoistyötä, mitä olen koskaan tehnyt.   Puhtaan totuuden 
luomiseen ja levittämiseen liittyvä laadullinen ero saa sydämeni kohoamaan! 

   Olen työskennellyt Gerhardin kanssa useissa eri projekteissa, joten tiedän, miten 
hän ajattelee, ja tiedän, että hänen tukenaan on useita samoja tiimin jäseniä, jotka 
ovat toteuttaneet menestyksekkäästi muita projekteja!  Mikään ei menesty niin 



hyvin kuin menestys! 

   Joka vuosi poliittisen heräämiseni vuosipäivänä katson taaksepäin ja jäljitän 
askeleet, jotka otin aloittelijasta aktivistiksi, joka minusta on tullut.  Mikään ei 
pääse lähellekään tätä tunnetta, että on todella tehnyt jotain mitattavaa ja mer-
kittävää.   Enemmän kansalaisia kuin koskaan aikaisemmin on heräämässä ja hu-
omaamassa, että on aika tehdä jotakin esi-isiemme perinnön lisäksi myös jälke-
läistemme tulevaisuuden turvaamiseksi!  Puheiden ja valittamisen sijaan on aika 
toimia.  Tämä uskomattoman vapauttava ja jännittävä matka ideologiseen uudis-
tumiseen ja todelliseen toimintaan on valtava, ja se on vasta alussa. 

   Etkö liittyisi seuraani? 

  

   Tiimiimme liittyy yhä enemmän oikeanlaisia ihmisiä.  Jokainen uusi hanke tuo 
mukanaan lisää hyviä ihmisiä.  Rekrytoimiimme kuuluu mm: 

 

Liikemiehet Euroopassa ja Amerikassa 

hallinnoida kustannuslaitoksiamme 

 

Lääketieteen ammattilainen Pohjois-Amerikassa 

tekee tutkimusta 

 

Vapaaehtoistyöntekijä Etelä-Amerikassa 

kääntää kirjoja 

 

IT-alan ammattilainen Kaukoidässä 

laatii koulutuskäsikirjoja 

 

   Osa "vanhasta kaartista" on työskennellyt kanssamme 1970-luvulta lähtien!   

   Nuoret ja vanhat, uudet käännynnäiset ja vanha kaarti, eurooppalaiset ja amerik-
kalaiset (pohjoiset ja eteläiset), germaanit ja slaavit ja "romanialaiset" maat, pa-
kanat ja kristityt ja "muut"... me kaikki työskentelemme yhdessä NSDAP/AO:n 
riveissä.  

   SINÄ voit liittyä tiimiimme! 

  

Gerhard Lauck  



Fredin Odysseia 
 

Osa 4 

Varoitus: Weirdo 

 

Normaalisti en välitä siitä, kuka istuu missä kahvilassa.  Mutta on kaksi ryhmää, 
joita vältän.  Ne ovat yksinkertaisesti liian outoja: 

 

Johtajat  

 

ja 

 

T&K-pojat 

[T&K = Tutkimus ja kehitys] 

 

Onneksi johtajat eivät syö kahvilassamme.  Heillä on oma hieno ja hyvin yksity-
inen "johtajien oleskelutila". 

 

T&K-työntekijät syövät kuitenkin joskus täällä.   

 

Useimmat suhteellisen tervejärkiset ihmiset istuvat mieluummin huoneen vastak-
kaisella puolella.  Nämä paikat ovat nopeasti varattuja.  Minulla ei siis useinkaan 
ole onnea. 

 

Silloin kuulen outoja keskusteluja. 

 

Joihinkin keskusteluihin liittyy numeroita. 

 

Eräs T&K-työntekijä sanoi pitävänsä numerosta "1" sen yksinkertaisuuden 
vuoksi.  Toinen T&K-työntekijä vastasi, että hän ei pidä numerosta "1", koska se 
on liian helppo sekoittaa pieneen kirjaimeen "L". 



    

Eräs toinen T&K-mies sanoi pitävänsä numerosta "8", koska se muistutti häntä 
naisen vartalosta.  Hän ei pitänyt numerosta "3", koska se näytti puoliksi leikatulta 
naiselta. 

 

Eräs toinen T&K-työntekijä vastasi, että hän ei pidä numerosta "8", koska se näyt-
tää äärettömyyssymbolilta 90 astetta käännettynä. 

 

Oudointa oli tämä: 

 

He eivät olleet IT-tyyppejä!  

 




