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Правилните хора 

за подходящата работа 
  

Първата задача на пропагандата е спечелването на хора за по-късната 

организация; първата задача на организацията е спечелването на хора за 

продължаването на пропагандата. - Mein Kampf, Пропаганда и 

организация 

  

   Обърнете внимание! 

   Първата задача на пропагандата    

е набирането на хора за 

организацията.  А не да предоставяте 

"развлечения" на воайори и 

любители.  

   Първата задача на организацията    

е набирането на хора, които да правят 

ПРОПАГАНДА.  А не осигуряването 

на "социален клуб" за кресливи 

генерали, философи и сектанти. 

   Всеки истински националсоциалист 

доказва, че е достоен за името 

"националсоциалист", като 

действително прави нещо за каузата!  

Не е достатъчно да си "истински 

вярващ". 
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   НСДАП/АО търси ИЗПЪЛНИТЕЛИ.  А не говорители! 

   Тези изпълнители се разделят на три категории:  

 

СЪТРУДНИЦИ 

произвеждат пропаганда. 

  

АКТИВИСТИ 

разпространение на пропаганда 

  

ДОНОРИ 

финансова пропаганда 

  

   НСДАП/АО издирва отдадени националсоциалисти!  Най-добрите хора 

искат да бъдат наети на работа.  Ние правим точно това.  И те го обичат.  Ето 

какво пише един от най-ценните ни новобранци: 

  

   Как стигнах дотук? 

   Знаех, че нещо не е наред с разказа по телевизията, вестниците и 

радиото, но не можех да го разбера.  Нещата просто не се връзваха и 

моята загуба на представа какво да направя по въпроса ме депресираше.  

Правех всичко, което се очакваше от мен, но сякаш всеки път изоставах от 

икономическите очаквания.  

   Търсенето на отговори ме доведе до един форум, където започнах да 

изучавам и чета публикациите, ресурсите и статиите и започнах да 

разбирам, че трябва да се направи нещо, и то скоро!  Бях новак и не знаех 

какво мога да направя, за да променя нещо.  Почти се отказах от форума, 

защото бях обезкуражен от пораженчеството и безкрайното говорене, без 

да се предприемат действия! 

   След това се запознах с Герхард, който веднага ме впрегна в работа - и 

това ми хареса!  Той ми показа прости, безопасни, но ефективни начини, по 

които мога да бъда активен и ангажиран.  Сега съм част от глобален екип 

от активисти и ние постигаме резултати!   

   Открих, че тази работа е най-удовлетворяващата и удовлетворяваща 

доброволческа дейност, която някога съм извършвала.  Качествената 

разлика, свързана със създаването и разпространението на чиста истина, 

кара сърцето ми да се развълнува! 

   Работил съм с нашия Герхард по различни проекти, така че знам как 

мисли, и знам, че той е подкрепен от няколко от същите членове на екипа, 

които успешно са реализирали други проекти!  Нищо не успява така, както 
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успехът! 

   Всяка година по случай годишнината от моето политическо пробуждане 

поглеждам назад и проследявам стъпките, които извървях от начинаещ до 

активиста, в който се превърнах.  Нищо не се доближава до усещането, че 

наистина съм направил нещо измеримо и съществено.   Повече от всякога 

нашият народ се събужда и забелязва, че е време да направим нещо, за да 

осигурим не само наследството на нашите предци, но и бъдещето на 

нашите потомци!  Вместо да говорим и да се оплакваме, е време да 

действаме.  Това невероятно освободително и вълнуващо пътешествие на 

идеологическо обновление и реални действия е огромно и то едва започва. 

   Няма ли да се присъедините към мен? 

  

   Към екипа ни се присъединяват все повече подходящи хора.  Всеки нов 

проект привлича още добри хора.  Сред новоприетите ни служители са: 

  

Бизнесмени в Европа и Америка 

управление на нашите издателски съоръжения. 

  

Медицински специалист в Северна Америка 

извършва изследвания. 

  

Доброволец в Южна Америка 

превежда книги 

  

ИТ специалист в Далечния изток 

създава наръчници за обучение. 

  

   Някои от "старата гвардия" работят с нас от 70-те години на миналия век!   

   Млади и стари, новопокръстени и стара гвардия, европейци и американци 

(северни и южни), германци и славяни и "романски" земи, езичници и 

християни и "други"... всички ние работим заедно в редиците на НСДАП/АО.  

   ВИЕ можете да се присъедините към нашия екип! 

  

Герхард Лаук  
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Малък град Америка: 

Истинска история 
  

   Пенсиониран другар, който живее доста под прага на бедността, отива до 

пощата.   Стои на опашката и чува как възрастната дама пред него споменава, 

че дъщеря ѝ е работила в Австралия.  Той ѝ казва, че има приятели в 

Австралия.  Те дори му изпратили кутия с храна за Коледа.  

   Дамата очевидно познава възрастния мъж зад него.  Тя изказва 

съболезнованията си, че майка му е починала наскоро.  Той коментира, че тя 

е била на 94 години и в лошо здравословно състояние.  Така че може би това 

е било благословия.  Нашият другар казва няколко утешителни думи, преди 

да си тръгне. 

   На около километър от него чува петата част от Деветата симфония на 

Бетовен, която звучи от високоговорителите на окръжния съд.  Сега се 

намира пред магазина, в който работи църковният органист.  Влиза и 

споменава това на човека. 

   Няколко пресечки по-нататък той спира до магазина за домашни потреби и 

моли да поздрави котките.  Те спят и той не иска да ги безпокои.  Затова 

вместо това просто им маха.  Казва на продавача, че е много доволен от 

скорошната си покупка на телевизор втора употреба. 

   Следващата спирка е магазин за спортни стоки.  Той забелязва 

привлекателна млада блондинка, която държи лък и стрела.  Приближава се 
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до двойката на средна възраст, която е собственик на магазина, и изразява 

загрижеността си: "Знаете ли, когато дойде Денят на влюбените, ще бъде 

опасно да се позволи на жена да държи лък и стрела!"  Те се смеят.  Почти с 

извинение той признава, че жена му не може да понася едни и същи глупави 

шеги десетилетие след десетилетие.  Така че той трябва да притеснява други 

хора. 

   Всичко това се случва за по-малко от час.  Това не е нещо различно от 

обичайното му ежедневие.  Хората го харесват.  Те не се интересуват от 

политиката му. Въпреки че мнозина знаят, че той е заклет 

националсоциалист! 

   Понякога той вмъква в разговорите си един или два внимателно 

формулирани политически коментара.  Но през повечето време не го прави.  

Той е просто приятен стар джентълмен, когото хората виждат в града и му 

махат с ръка. 

   Когато говори за политика, той съобразява подхода си с аудиторията.  

Икономиката, продажните политици и паразитизмът на Уолстрийт са често 

срещани отправни точки.  Имиграцията на не-белите, престъпността на 

чернокожите и чужбина се появяват по-късно, след като е установен 

определен контакт и той има по-добро усещане за аудиторията си.   

   Откритата националсоциалистическа пропаганда обикновено е запазена за 

по-късни разговори.  Дори и тогава тя започва по-скоро "исторически", 

отколкото "политически" в смисъл на днешни проблеми и решения. 

   С течение на времето все повече и повече хора осъзнават, че той всъщност 

е отявлен националсоциалист.  Но изглежда, че не им пука.  Дори видни 

граждани го наричат приятел.  Нещо повече, те са съгласни с много от това, 

което казва.  Виждат в него човек, който е на същата страна като тях.  А 

правителството - като общ враг. 

   Накратко: има време и места, където да се изправим срещу хората със 

свещената свастика и предизвикателен поздрав.  Но също така има места и 

моменти, когато първо трябва да се подготви почвата. 

   Този опитен активист е използвал и двата подхода.  Дори демонстрира в 

униформа на щурмовак.  Той все още има старата си униформа на 

щурмовак!) 

   Това е просто въпрос на тактика.  Не на догма. 

   Вие също можете да го направите! 

    Подгответе почвата.  Засадете семе.  Полейте растението.  Наблюдавайте 

как расте.   Съберете реколтата, когато настъпи моментът. 
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Произнесеното слово 
  

   Словото е най-ефективният пропаганден инструмент за убеждаване и 

конвертиране.  За предпочитане е да се говори лице в лице.  И един на един.  

Съобразете подхода си с аудиторията си.  Съсредоточете се върху основните 

й проблеми.  Не на собствените си идеологически предпочитания.  

   Листовките, плакатите, стикерите и т.н. не бива да се опитват да 

"обясняват" или да "убеждават".  Тяхната цел е да привлекат вниманието, да 

създадат интерес и да предизвикат запитвания.  Или писмени запитвания, 

или интернет трафик.  Свастиката е изключително ефективна!  

   Периодичните издания са насочени предимно към съществуващите 

симпатизанти и поддръжници.  Тяхната основна цел е не толкова 

"образованието", колкото превръщането на общото съгласие в конкретна 

подкрепа.  Това означава активност, работа или пари. ("Морална подкрепа" 

просто не е достатъчна!) 

   Книгите служат за образование.  

   Възходът на интернет подкопа традиционните медии.  Интернет обаче не ги 

е заменил!  Интернет е ценен инструмент.  Но той не е универсално 

лекарство.  Дръжте куфарчето си с 

инструменти напълно заредено с 

всички инструменти.  И използвайте 

всеки инструмент по подходящ начин. 

   Представете си следния сценарий: 

  

Двадесет мъже се събират да 

строят къща.  Всеки носи по един 

трион.  Никой не носи чук. Когато го 

питат защо не е донесъл чук, всеки 

мъж дава един и същ отговор: "Чукът 

е груб и старомоден.  А трионът е 

високотехнологичен и модерен!" 

  

   Това се случва твърде често.  

Прекаленото разчитане на интернет 

вреди на движението.  Точно както 

липсата на чук пречи на 

построяването на къщата в горния 
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сценарий. 

   Един от основните въпроси днес е следният: Как да разработим най-

рентабилната комбинация от медии и подходи?  Колко - и какви - триони и 

чукове трябва да имаме в собствения си инструментариум, ако искаме да 

свършим работата си правилно? 

   Работим по този проблем от години.  Досега е постигнат значителен 

напредък, но все още има да се извърви дълъг път.  За щастие, не сме сами.  

Много хора работят заедно, за да намерят най-доброто решение.  

   Присъединете се към нас! 

  

Герхард Лаук    
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