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Потрібні люди 
для правильної роботи 

  
Перше завдання пропаганди - завоювання людей для подальшої 
організації; перше завдання організації - завоювання людей для 
продовження пропаганди. - Майн кампф, пропаганда і організація 
  
   До відома! 
   Перше завдання пропаганди - 
вербування людей в організацію.  А 
не надання "розваг" воякам і 
любителям.  
   Перше завдання організації - 
вербування людей для створення 
ПРОПАГАНДИ.  А не створення 
"світського клубу" для кабінетних 
генералів, філософів і культурологів. 
   Кожен справжній націонал-
соціаліст доводить, що він гідний 
звання "націонал-соціаліст", реально 
роблячи щось для справи!  Бути 
"істинно віруючим" недостатньо. 
   НСДАП/АО шукає виконавців.  А 
не балакунів! 
   Ці виконавці поділяються на три 
категорії:  
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виробляти пропагандистську продукцію 
  

АКТИВІСТИ 
поширювати пропаганду 

  
ДОНОРИ 

фінансова пропаганда 
  
   НСДАП/АО шукає відданих націонал-соціалістів!  Найкращі люди хочуть 
працювати.  Ми робимо саме це.  І їм це подобається.  Ось що написав один з 
наших найцінніших новобранців: 
  
   Як я сюди потрапив? 
   Я знав, що щось не так з розповіддю на телебаченні, в газетах і на радіо, 
але не міг зрозуміти, що саме.  Все просто не складалося, і моє нерозуміння 
того, що з цим робити, пригнічувало мене.  Я робив усе, що мав робити, але 
здавалося, що я завжди залишався за економічною вісімкою.  
   Пошук відповідей привів мене на форум, де я почав вивчати і читати 
повідомлення, ресурси, статті і почав розуміти, що потрібно щось робити, 
і якнайшвидше!  Я був настільки ж новачком, наскільки вони приходять, і я 
був в розгубленості щодо того, що я можу зробити, щоб змінити ситуацію 
на краще.  Я майже покинув форум, тому що був зневірений пораженством і 
нескінченними розмовами і бездіяльністю! 
   Потім я познайомилася з Герхардом, який одразу ж включив мене в роботу 
- і мені це сподобалося!  Він показав мені прості, безпечні, але ефективні 
способи, як я можу стати активним і залученим.  Зараз я є частиною 
глобальної команди активістів, і ми досягаємо поставлених цілей!   
   Я виявив, що ця робота була найбільш корисною і приємною 
волонтерською роботою, яку я коли-небудь робив.  Якісна різниця, пов'язана 
зі створенням і поширенням чистої правди, змушує моє серце парити! 
   Я працював з нашим Герхардом над різними проектами, тому знаю, як він 
мислить, і знаю, що за ним стоять кілька таких же членів команди, які 
успішно втілювали в життя інші проекти!  Ніщо так не сприяє успіху, як 
успіх! 
   Щороку в річницю свого політичного пробудження я озираюся назад і 
простежую кроки, які я зробив, щоб перетворитися з новачка на активіста, 
яким я став.  Ніщо не може зрівнятися з цим відчуттям того, що ти робиш 
щось вимірне і суттєве.   Більше наших людей, ніж будь-коли, прокидаються 
і помічають, що настав час зробити щось, щоб забезпечити не тільки 
спадщину наших предків, але й майбутнє наших нащадків!  Замість того, 
щоб говорити і скаржитися, настав час ДІЯТИ.  Цей неймовірно визвольний 
і захоплюючий шлях ідейного оновлення та реальних дій є величезним, і він 
тільки починається. 
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   Ви не хочете приєднатися до мене? 
  
   До нашої команди приєднується все більше правильних людей.  З кожним 
новим проектом до нас долучається все більше хороших людей.  Серед 
наших новобранців: 
  

Бізнесмени Європи та Америки 
управління нашими видавничими потужностями 

  
Медичний працівник у Північній Америці 

проводить дослідження 
  

Волонтер в Південній Америці 
перекладає книги 

  
ІТ-спеціаліст на Далекому Сході 

створює навчальні посібники 
  

   Дехто зі "старої гвардії" працює з нами ще з 1970-х років!   
   Молоді і старі, новонавернені і старі гвардійці, європейці і американці 
(Північ і Південь), германці і слов'яни та "романські" землі, язичники і 
християни та "інші"... ми всі разом працюємо в лавах НСДАП/АО.  
   Ви можете приєднатися до нашої команди! 
  
Герхард Лаук  
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Маленьке містечко 

Америка: 

Правдива історія 
  

   Товариш-пенсіонер, який живе далеко за межею бідності, йде на пошту.   

Стоячи в черзі, він чує, як маленька бабуся перед ним згадує, що її дочка 

працювала в Австралії.  Він розповідає їй, що у нього є друзі в Австралії.  

Вони навіть надіслали йому коробку продуктів на Різдво.  

   Жінка, вочевидь, знає літнього чоловіка, який стоїть за ним.  Вона 

висловлює співчуття, що нещодавно померла його мати.  Коментує, що їй 

було 94 роки і вона мала слабке здоров'я.  Тож, можливо, це було 

благословенням.  Наш товариш каже кілька слів розради перед тим, як піти. 

   За квартал від нього він чує, як з динаміків окружного суду лунає Дев'ята 

симфонія Бетховена, п'ята частина.  Він опинився перед магазином, де 

працює церковний органіст.  Він заходить і розповідає про це чоловікові. 

   Через кілька кварталів він зупиняється біля комісійного магазину і просить 

привітатися з котами.  Вони сплять, і він не хоче їх турбувати.  Тому він 

просто махає їм рукою.  Він каже власнику магазину, що дуже задоволений 

своєю нещодавньою покупкою вживаного телевізора. 

   Наступна зупинка - магазин спортивних товарів.  Він помічає привабливу 
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молоду блондинку, яка тримає в руках лук зі стрілами.  Він підходить до 

подружжя середнього віку, власників магазину, і висловлює своє 

занепокоєння: "Знаєте, коли настане День святого Валентина, буде 

небезпечно дозволяти жінці тримати лук і стріли!".  Вони сміються.  Майже 

вибачаючись, він зізнається, що його дружина не витримує його старих 

дурних жартів з десятиліття в десятиліття.  Тому він змушений турбувати 

інших людей. 

   Все це відбувається менш ніж за годину.  Нічим не відрізняється від його 

звичайного розпорядку дня.  Він подобається людям.  Вони не цікавляться 

його політикою. Хоча багато хто знає, що він затятий націонал-соціаліст! 

   Іноді він вставляє в свої чати ретельно сформульований політичний 

коментар або два.  Але здебільшого він цього не робить.  Він просто 

приємний старий джентльмен, якого люди бачать у місті і якому махають 

рукою. 

   Коли він говорить про політику, він розробляє свій підхід для аудиторії.  

Економіка, продажні політики та паразитизм Уолл-стріт є загальними 

відправними точками.  Не-біла імміграція, злочинність серед чорношкірих та 

іноземці з'являються пізніше, після встановлення певного взаєморозуміння, 

коли він краще відчуває свою аудиторію.   

   Відкрита націонал-соціалістична пропаганда, як правило, зарезервована 

для подальших розмов.  Навіть тоді вона починається більш "історично", ніж 

"політично", в сенсі сучасних проблем і шляхів їх вирішення. 

   З часом все більше і більше людей усвідомлюють, що він насправді є 

затятим націонал-соціалістом.  Але їх це, схоже, не хвилює.  Навіть видатні 

громадяни називають його другом.  Більше того, вони погоджуються з 

багатьма його словами.  Вони бачать в ньому того, хто на тому ж боці, що і 

вони.  А уряд - як спільного ворога. 

   Коротше кажучи: є час і місце для того, щоб протистояти людям зі 

священною свастикою і зухвалим вітанням.  Але є також час і місце для того, 

щоб спочатку підготувати ґрунт. 

   Цей досвідчений активіст використовував обидва підходи.  Навіть на 

демонстрації виходив у формі штурмовика.  У нього до сих пір збереглася 

стара десантна форма!). 

   Це просто питання тактики.  Не догма. 

   Ви теж можете це зробити! 

    Підготувати ґрунт.  Посадіть насіннячко.  Полийте рослину.  Спостерігай, 

як вона росте.   Зберіть урожай, коли прийде час. 
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Вимовлене слово 
  

   Усне слово - наш найефективніший пропагандистський інструмент для 
переконання і навернення.  Бажано віч-на-віч.  І тет-а-тет.  Пристосовуйте 
свій підхід до аудиторії.  Зосередьтеся на її першочергових проблемах.  А не 
на власних ідеологічних уподобаннях.  
   Листівки, плакати, наклейки тощо не повинні навіть намагатися 
"пояснювати" чи "переконувати".  Їх мета - привернути увагу, зацікавити, 
викликати запити.  Або письмові звернення, або інтернет-трафік.  Свастика - 
це надзвичайно ефективно!  
   Періодичні видання орієнтовані насамперед на існуючих симпатиків і 
прихильників.  Їх головна мета - не стільки "просвітництво", скільки 
конвертація загальної згоди в конкретну підтримку.  А це означає 
активність, роботу або гроші. (Однієї лише "моральної підтримки" просто 
недостатньо!) 
   Книги служать освіті.  
   Розвиток Інтернету підірвав традиційні засоби масової інформації.  Однак, 
Інтернет не замінив їх!  Інтернет є цінним інструментом.  Але він не є 
універсальними ліками.  Тримайте свій ящик з інструментами у повному 
обсязі.  І використовуйте кожен інструмент належним чином. 
   Уявіть собі наступний сценарій: 
  
Двадцять чоловіків збираються 
будувати будинок.  Кожен приносить 
пилу.  Ніхто не приніс молоток. На 
питання, чому він не приніс молоток, 
кожен чоловік дає одну і ту ж 
відповідь: "Молоток - це грубо і 
старомодно.  А пила - це 
високотехнологічно і сучасно!". 
  
   Це те, що відбувається дуже часто.  
Надмірна залежність від Інтернету 
шкодить руху.  Так само, як 
відсутність молотка заважає будувати 
будинок у наведеному вище сценарії. 
   Одне з ключових питань сьогодні 
полягає в наступному: Як розробити 
найбільш економічно ефективну 
комбінацію засобів і підходів?  
Скільки - і яких - пилок і молотків має 
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бути в нашому власному ящику для інструментів, якщо ми хочемо зробити 
роботу якісно? 
   Ми працюємо над цією проблемою вже не перший рік.  Вже досягнуто 
значного прогресу, але попереду ще довгий шлях.  На щастя, ми не самотні.  
Багато людей працюють разом, щоб знайти найкраще рішення.  
   Приєднуйтесь до нас! 
  
Герхард Лаук    
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