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Pareizie cilvēki 
pareizajam darbam 

  
Propagandas pirmais uzdevums ir iegūt cilvēkus vēlākai organizācijai; or-
ganizācijas pirmais uzdevums ir iegūt cilvēkus propagandas turpināšanai. - 
Mein Kampf, propaganda un organizācija 
  
   Ņemiet vērā! 
   Pirmais propagandas uzdevums    ir 
pieņemt darbā cilvēkus organizācijai.  
Nevis "izklaides" nodrošināšana 
voajieriem un hobijiem.  
   Pirmais organizācijas uzdevums    ir 
cilvēku vervēšana PROPAGANDAS 
veidošanai.  Nevis "sociālā kluba" 
nodrošināšana krēslu ģenerāļiem, 
filozofiem un kulta piekritējiem. 
   Katrs īsts nacionālsociālists pierāda, 
ka ir cienīgs nosaukuma 
"nacionālsociālists", kaut ko darot lietas 
labā!  Ar "patiesu ticību" nepietiek. 
   NSDAP/AO meklē DARBINIEKUS.  
Ne TALKERS! 
   Šie darītāji iedalāmi trīs kategorijās:  
 

SADARBINIEKI 
ražot propagandu. 
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ACTIVISTS 
izplatīt propagandu 

  
DONORS 

finanšu propaganda 
  
   NSDAP/AO meklē uzticīgus nacionālsociālistus!  Labākie cilvēki vēlas, lai 
viņus iesaistītu darbā.  Mēs to arī darām.  Un viņiem tas patīk.  Lūk, ko raksta 
viens no mūsu vērtīgākajiem jaunpienācējiem: 
  
   Kā es šeit nokļuvu? 
   Es zināju, ka kaut kas nav kārtībā ar stāstījumu televīzijā, laikrakstos un radio, 
bet nevarēju to precīzi noteikt.  Viss vienkārši nesakrita, un mani nomāca neziņa, 
ko ar to darīt.  Es darīju visu, kas man bija jādara, un šķita, ka vienmēr esmu aiz 
ekonomikas 8 bumbiņas.  
   Meklējot atbildes, es nonācu forumā, kur sāku pētīt un lasīt ziņas, resursus un 
rakstus, un sāku saprast, ka kaut kas ir jādara, un drīz!  Es biju iesācējs, un man 
nebija skaidrs, ko es varu darīt, lai kaut ko mainītu.  Es gandrīz izstājos no fo-
ruma, jo mani atbaidīja defetisms un bezgalīgās runas, bet nekādas rīcības! 
   Tad es iepazinos ar Gerhardu, kurš mani nekavējoties iesaistīja darbā, un man 
tas patika!  Viņš man parādīja vienkāršus, drošus, bet efektīvus veidus, kā es 
varētu kļūt aktīvs un iesaistīties.  Tagad es esmu daļa no globālas aktīvistu koman-
das, un mēs darām lietas!   
   Esmu secinājusi, ka šis darbs ir bijis visiepriecinošākais un gandarīt spējīgākais 
brīvprātīgais darbs, kādu jebkad esmu veikusi.  Kvalitatīvā atšķirība, kas saistīta 
ar tīras patiesības radīšanu un izplatīšanu, liek manai sirdij sajūsmināties! 
   Esmu strādājis ar mūsu Gerhardu pie dažādiem projektiem, tāpēc zinu, kā viņš 
domā, un zinu, ka viņu atbalsta vairāki tie paši komandas locekļi, kas veiksmīgi 
īstenojuši citus projektus!  Nekas nav veiksmīgāks par panākumiem! 
   Katru gadu savas politiskās atmodas gadadienā es atskatos atpakaļ un izsekoju 
soļus, ko es spēru no iesācēja līdz aktīvistam, par kādu esmu kļuvis.  Nekas nav 
līdzīgs šai sajūtai, kad patiešām izdodas paveikt kaut ko izmērāmu un nozīmīgu.   
Vairāk nekā jebkad agrāk mūsu tauta mostas un ņem vērā, ka ir pienācis laiks kaut 
ko darīt, lai nodrošinātu ne tikai mūsu senču mantojumu, bet arī mūsu pēcnācēju 
nākotni!  Tā vietā, lai runātu un sūdzētos, ir pienācis laiks rīkoties.  Šis neticami 
atbrīvojošais un aizraujošais ideoloģiskās atjaunotnes un reālas rīcības ceļojums 
ir milzīgs, un tas tikai sākas. 
   Vai nepievienosieties man? 
  
   Mūsu komandai pievienojas arvien vairāk piemērotu cilvēku.  Katrs jauns pro-
jekts piesaista vēl vairāk labu cilvēku.  Mūsu jauno darbinieku vidū ir: 
  

Uzņēmēji Eiropā un Amerikā 
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pārvaldīt mūsu izdevniecības iekārtas. 
  

Medicīnas speciālists Ziemeļamerikā 
veic pētījumus. 

  
Brīvprātīgais darbs Dienvidamerikā 

tulko grāmatas 
  

IT speciālists Tālajos Austrumos 
izveido mācību rokasgrāmatas. 

  
   Daži no "vecās gvardes" ir strādājuši ar mums kopš 1970. gadiem!   
   Jaunie un vecie, jaunpievērstie un vecā gvarde, eiropieši un amerikāņi (ziemeļu 
un dienvidu), ģermāņi un slāvi un "romāņu" zemes, pagāni un kristieši un "citi"... 
mēs visi strādājam kopā NSDAP/AO rindās.  
   JŪS varat pievienoties mūsu komandai! 
  
Gerhards Lauks  
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Mazpilsēta Amerika: 
Patiess stāsts 

  
   Pensionēts biedrs, kas dzīvo krietni zem nabadzības sliekšņa, dodas uz pastu.   
Stāvot rindā, viņš dzird, kā mazā vecenīte, kas stāv priekšā, piemin, ka viņas meita 
agrāk strādājusi Austrālijā.  Viņš viņai pasaka, ka viņam Austrālijā ir draugi.  Viņi 
pat atsūtījuši viņam kastīti ar pārtiku Ziemassvētkos.  
   Dāma acīmredzot pazīst vecāka gadagājuma vīrieti, kas stāv aiz viņa.  Viņa izsa-
ka līdzjūtību, ka viņa māte nesen nomira.  Viņš komentē, ka viņai bija 94 gadi un 
slikta veselība.  Tāpēc, iespējams, tā bija svētība.  Mūsu biedrs pirms aiziešanas 
saka dažus mierinājuma vārdus. 
   Apmēram kvartāla attālumā viņš dzird Bēthovena Devītās simfonijas piekto 
daļu, ko atskaņo no apgabaltiesas ēkas skaļruņiem.  Viņš atrodas pie veikala, kur 
strādā baznīcas ērģelnieks.  Viņš ieiet iekšā un piemin to šim cilvēkam. 
   Pāris kvartālus tālāk viņš piestāj pie veikala un lūdz, lai sveicina kaķus.  Viņi 
guļ, un viņš nevēlas viņus traucēt.  Tā vietā viņš tikai pamāja.  Viņš stāsta veikala 
īpašniekam, ka ir ļoti apmierināts ar nesen iegādāto lietoto televizoru. 
   Nākamā pietura ir sporta preču veikals.  Viņš ierauga pievilcīgu jaunu blondīni 
ar loku un bultu rokās.  Viņš pieiet pie pusmūža pāra, kam pieder veikals, un pauž 
bažas: "Ziniet, kad pienāks Valentīndiena, būs bīstami ļaut sievietei turēt loku un 
bultu!"  Viņi smejas.  Gandrīz atvainodamies viņš atzīst, ka sieva nespēj paciest 
viņa desmit gadus pēc desmit gadiem vienus un tos pašus muļķīgos jokus.  Tāpēc 
viņam nākas apgrūtināt citus cilvēkus. 
   Tas viss notiek mazāk nekā stundas laikā.  Tas neatšķiras no viņa ierastās 
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ikdienas rutīnas.  Cilvēkiem viņš patīk.  Viņus neinteresē viņa politika. Lai gan 
daudzi zina, ka viņš ir pārliecināts nacionālsociālists! 
   Reizēm viņš sarunās iestarpina kādu rūpīgi formulētu politisku komentāru.  Taču 
lielākoties viņš to nedara.  Viņš ir vienkārši patīkams vecs kungs, kuru cilvēki redz 
pilsētā un pasveicina ar roku. 
   Kad viņš runā par politiku, viņš savu pieeju pielāgo auditorijai.  Ekonomika, 
politiķu pārdošana un Volstrītas parazītisms ir kopīgi sākumpunkti.  Par imigrāciju 
no citām valstīm, melnādaino noziedzību un ārvalstīm viņš sāk runāt vēlāk, kad ir 
izveidojies zināms kontakts un viņš labāk izjūt auditoriju.   
   Atklāta nacionālsociālistiskā propaganda parasti tiek atstāta vēlākām sarunām.  
Pat tad tā sākas vairāk "vēsturiski" nekā "politiski", runājot par šodienas prob-
lēmām un to risinājumiem. 
   Laika gaitā arvien vairāk cilvēku apzinās, ka viņš patiesībā ir pārliecināts 
nacionālsociālists.  Bet viņiem, šķiet, tas ir vienalga.  Pat prominenti pilsoņi viņu 
sauc par draugu.  Turklāt viņi daudz kam no viņa teiktā piekrīt.  Viņi viņu uzskata 
par cilvēku, kas ir vienā pusē ar viņiem.  Un valdība ir viņu kopīgs ienaidnieks. 
   Īsumā: ir reizes un vietas, kad un kur stāties pretī cilvēkiem ar svēto svastiku un 
izaicinošu sveicienu.  Bet ir arī laiki un vietas, kur vispirms sagatavot augsni. 
   Šis pieredzējušais aktīvists ir izmantojis abas pieejas.  Pat demonstrācijas vētras 
kareivja uniformā.  Viņam joprojām ir viņa vecā vētras kareivja forma!) 
   Tas ir tikai taktikas jautājums.  Ne dogmu. 
   Arī jūs to varat izdarīt! 
    Sagatavojiet augsni.  Iestādi sēklu.  Aplaistiet augu.  Vērojiet, kā tas aug.   
Novāciet ražu, kad ir pienācis laiks. 
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Runātais vārds 
  

   Vārds ir mūsu visefektīvākais propagandas līdzeklis, lai pārliecinātu un 
pievērstu.  Vislabāk, ja tas notiek aci pret aci.  Un viens pret vienu.  Pielāgojiet 
savu pieeju auditorijai.  Koncentrējieties uz tās galvenajām problēmām.  Ne uz 
savām ideoloģiskajām vēlmēm.  
   Skrejlapās, plakātos, uzlīmēs u.c. nevajadzētu pat mēģināt "izskaidrot" vai 
"pārliecināt".  To mērķis ir pievērst uzmanību, radīt interesi un radīt pieprasīju-
mus.  Vai nu rakstiskus pieprasījumus, vai interneta plūsmu.  Svastika ir ārkārtīgi 
efektīva!  
   Periodiskie izdevumi galvenokārt ir domāti esošajiem simpātistiem un at-
balstītājiem.  To galvenais mērķis ir ne tik daudz "izglītot", cik pārvērst vispārēju 
piekrišanu konkrētā atbalstā.  Tas nozīmē aktivitāti, darbu vai naudu. ("Ar morālu 
atbalstu" vien vienkārši nepietiek!) 
   Grāmatas kalpo izglītībai.  
   Interneta uzplaukums ir iedragājis tradicionālos plašsaziņas līdzekļus.  Tomēr 
internets tos nav aizstājis!  Internets ir vērtīgs instruments.  Taču tas nav universāls 
līdzeklis.  Saglabājiet savu darbarīku kasti ar visiem instrumentiem.  Un iz-
mantojiet katru rīku atbilstošā veidā. 
   Iedomājieties šādu scenāriju: 
  
Divdesmit vīri pulcējas, lai celtu māju.  
Katrs atnes zāģi.  Neviens neatnes 
āmuru. Uz jautājumu, kāpēc viņš nav 
paņēmis āmuru, katrs atbild vienādi: 
"āmurs ir rupjš un vecmodīgs.  Zāģis ir 
augsti tehnoloģisks un moderns!" 
  
   Tas notiek pārāk bieži.  Pārmērīga 
paļaušanās uz internetu kaitē kustībai.  
Gluži tāpat kā āmura trūkums kavē mājas 
būvniecību iepriekš minētajā scenārijā. 
   Viens no galvenajiem jautājumiem 
šodien ir šāds: Kā izstrādāt visrentablāko 
plašsaziņas līdzekļu un pieeju 
kombināciju?  Cik daudz - un kādi - zāģi 
un āmuri ir mūsu pašu darbarīku kastē, ja 
vēlamies darbu paveikt pareizi? 
   Pie šīs problēmas esam strādājuši gadi-
em ilgi.  Līdz šim ir panākts ievērojams 
progress, taču vēl ir tāls ceļš ejams.  Par 
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laimi, mēs neesam vieni.  Daudzi cilvēki strādā kopā, lai rastu labāko risinājumu.  
   Pievienojieties mums! 
  
Gerhards Lauks    
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