
Rätt personer för rätt jobb 
  

Propagandans första uppgift är att vinna människor för den senare 
organisationen; organisationens första uppgift är att vinna människor 
för att fortsätta propagandan. - Mein Kampf, propaganda och organ-
isation 

  

   Ta del av detta! 

   Propagandans första uppgift    är att 
rekrytera människor till organisationen.  
Inte att tillhandahålla "underhållning" 
för voyeurs och hobbyister.  

   Organisationens första uppgift är att 
rekrytera människor för att skapa 
PROPAGANDA.  Inte att tillhandahålla 
en "social klubb" för generaler, filosofer 
och kultister. 

   Varje sann nationalsocialist bevisar att 
han är värd namnet "nationalsocialist" 
genom att faktiskt göra något för sin 
sak!  Det räcker inte med att vara en 
"sann troende". 

   NSDAP/AO söker DOERS.  Inte 
TALKARE! 

   De som gör det kan delas in i tre kate-
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gorier:  

  

SAMARBETARE 

producera propaganda 

 

AKTIVISTER 

sprida propaganda 

 

DONORS 

finanspropaganda 

  

   NSDAP/AO söker efter hängivna nationalsocialister!  De bästa människorna vill 
bli satt i arbete.  Vi gör exakt det.  Och de älskar det.  Här är vad en av våra mest 
värdefulla nya rekryter skrev: 

  

   Hur kom jag hit? 

   Jag visste att det var något som inte stämde med berättelserna i tv, tidningar och 
radio, men jag kunde inte riktigt sätta fingret på det.  Saker och ting stämde helt 
enkelt inte, och jag var deprimerad av att inte veta vad jag skulle göra åt det.  Jag 
gjorde allt jag skulle göra, men det verkade som om jag alltid låg bakom den 
ekonomiska 8-bollen varje gång.  

   Mitt sökande efter svar förde mig till ett forum där jag började studera och läsa 
inlägg, resurser och artiklar och började förstå att något måste göras, och det 
snart!  Jag var lika mycket nybörjare som de flesta andra och jag visste inte vad 
jag kunde göra för att göra skillnad.  Jag lämnade nästan forumet eftersom jag 
blev avskräckt av defaitismen och det oändliga snacket utan handling! 

   Sedan träffade jag Gerhard som genast satte mig i arbete - och jag älskade det!  
Han visade mig enkla, säkra och effektiva sätt att bli aktiv och engagerad.  Jag är 
nu en del av ett globalt team av aktivister och vi får saker gjorda!  Jag har 
upptäckt att det här arbetet har varit det mest givande och tillfredsställande vo-
lontärarbete jag någonsin har gjort.   Den kvalitativa skillnaden som är in-
volverad i skapandet och spridningen av ren sanning får mitt hjärta att lyfta! 

   Jag har arbetat med vår Gerhard i olika projekt, så jag vet hur han tänker, och 
jag vet att han stöds av flera av samma gruppmedlemmar som framgångsrikt har 
genomfört andra projekt!  Det finns inget som lyckas bättre än framgång! 

   På årsdagen av mitt politiska uppvaknande varje år ser jag tillbaka och spårar 



de steg jag tog från nybörjare till den aktivist jag har blivit.  Ingenting kommer i 
närheten av känslan av att faktiskt göra något mätbart och väsentligt.   Fler av 
våra medborgare än någonsin vaknar upp och märker att det är dags att göra 
något för att säkra inte bara våra förfäders arv utan även våra efterkommandes 
framtid!  I stället för att prata och klaga är det dags att HANDLA.  Denna otroligt 
befriande och spännande resa av ideologisk förnyelse och verklig handling är 
enorm, och den har bara börjat. 

   Vill du inte göra mig sällskap? 

  

   Fler och fler av de rätta personerna ansluter sig till vårt team.  Varje nytt projekt 
ger oss fler bra människor.  Bland våra rekryteringar finns följande: 

 

Affärsmän i Europa och Amerika 

Förvalta våra förlagsinstitutioner. 

 

Läkare i Nordamerika 

forskar. 

 

Volontärarbete i Sydamerika 

översätter böcker 

 

IT-proffs i Fjärran Östern 

skapar utbildningsmanualer 

 

   Några av "Old Guard" har arbetat med oss sedan 1970-talet!   

   Unga och gamla, nya konvertiter och gamla gardet, européer och amerikaner 
(nord och syd), germaner och slaver och "romantiska" länder, hedningar och 
kristna och "andra"... vi arbetar alla tillsammans i NSDAP/AO:s led.  

   Du kan bli en del av vårt team! 

  

Gerhard Lauck  



Freds odyssé 
 

Del 4 

Försiktighet: Weirdo 

 

Normalt sett bryr jag mig inte om vem som sitter var i cafeterian.  Men det finns 
två grupper som jag undviker.  De är helt enkelt för konstiga: 

 

Chefer  

 

och 

 

Killar för forskning och utveckling 

[FoU = Forskning och utveckling] 

 

Lyckligtvis äter inte cheferna i vår cafeteria.  De har en egen mycket elegant och 
mycket privat "executive lounge". 

 

Men ibland äter FoU-killarna här.   

 

De flesta av de relativt friska människorna föredrar att sitta på motsatt sida av 
rummet.  Dessa platser är snabbt upptagna.  Så jag har ofta ingen tur. 

 

När detta händer hör jag bisarra samtal. 

 

Vissa diskussioner handlar om siffror. 

 

En kille inom forskning och utveckling sa att han gillade siffran "1" på grund av 
dess enkelhet.  En annan FoU-kille svarade att han inte gillade siffran "1" eftersom 
den är för lätt att förväxla med den lilla bokstaven "L". 

    



En annan FoU-kille sa att han gillade siffran "8" eftersom den påminde honom om 
en kvinnokropp.  Han gillade inte siffran "3", eftersom den såg ut som en kvinna 
som hade skurits på mitten. 

 

En annan FoU-kille svarade att han inte gillade siffran "8" eftersom den såg ut 
som oändlighetssymbolen vriden 90 grader. 

 

Det märkligaste var följande: 

 

De var inte IT-killar! 

 




