
Pareizie cilvēki pareizajam 
darbam 

  

Propagandas pirmais uzdevums ir iegūt cilvēkus vēlākai organizāci-
jai; organizācijas 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:  
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SADARBINIEKI 

ražot propagandu. 

 

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 jaunpienācējs, un 
man nebija skaidrs, ko es varu darīt, lai kaut ko mainītu.  Es gandrīz izstājos no 
foruma, 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 visie-
priecinošākais un gandarīt spējīgākais brīvprātīgais darbs, kādu jebkad esmu 
veikusi.   Kvalitatīvā atšķirība, kas saistīta ar tīras patiesības radīšanu un 
izplatīšanu, liek manai sirdij aizrauties! 

   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 esmu spēris 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 

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  



Freda odiseja 
 

4. daļa 

Uzmanību: Weirdo 

 

Parasti man ir vienalga, kurš kur sēž kafejnīcā.  Bet ir divas grupas, no kurām es 
izvairos.  Tās vienkārši ir pārāk dīvainas: 

 

Vadītāji  

 

un 

 

Pētniecības un izstrādes puiši 

[R&D = pētniecība un izstrāde] 

 

Par laimi, vadītāji neēd mūsu kafejnīcā.  Viņiem ir sava ļoti grezna un ļoti privāta 
"vadītāju atpūtas telpa". 

 

Tomēr pētniecības un izstrādes darbinieki dažkārt šeit ēd.   

 

Lielākā daļa relatīvi saprātīgu cilvēku izvēlas sēdēt pretējā telpas pusē.  Šīs vietas 
ātri tiek aizņemtas.  Tāpēc man bieži vien nepaveicas. 

 

Kad tas notiek, es noklausos dīvainas sarunas. 

 

Dažās diskusijās tiek apspriesti skaitļi. 

 

Kāds pētnieks teica, ka viņam patīk skaitlis "1", jo tas ir vienkāršs.  Cits pētnieks 
atbildēja, ka viņam nepatīk skaitlis "1", jo to ir pārāk viegli sajaukt ar mazo burtu 
"L". 

    



Cits puisis no pētniecības un izstrādes centra teica, ka viņam patīk skaitlis "8", jo 
tas viņam atgādina sievietes ķermeni.  Viņam nepatika skaitlis "3", jo tas 
atgādināja uz pusēm pārgrieztu sievieti. 

 

Cits pētnieks atbildēja, ka viņam nepatīk skaitlis "8", jo tas izskatās kā bezgalības 
simbols, kas pagriezts par 90 grādiem. 

 

Dīvainākais bija tas, ka: 

 

Viņi nebija IT speciālisti! 

 




