
"My" a "Oni" 
  

Propaganda se tedy bude neúnavně starat o to, aby myšlenka získala 

stoupence, zatímco organizace musí usilovat o to, aby se členy stala 

jen ta nejcennější část stoupenců.  
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  Propaganda musí být zaměřena na masy.  Ne pouze kázat sboru.  Nebo oslovovat 

intelektuály a/nebo "pravé věřící".  

   Propaganda se musí zaměřit na největší obavy mas.  Nikoliv oblíbená témata 

ideologických puristů.   

   Propaganda musí mluvit jazykem mas.  Ne žargonem sektářů.  

   Lidé cítí, že se situace zhoršuje.  A že systém není ochoten a/nebo schopen tento 

úpadek zastavit.  Že systém je přinejlepším nefunkční a spíše vyloženě nepřátelský 

zájmům národa a jeho obyvatel.  

   Průměrný člověk musí považovat místního národně socialistického agitátora za 

součást své komunity.  A vládu jako outsidera.  Musí cítit, že jsme na stejné straně 

a čelíme stejnému nepříteli.  Zda pouze jako "spojenec" nebo "stranický soudruh", 

je druhotné.   

   Ideologická indoktrinace může být vyhrazena sympatizantům, kteří jsou připra-

veni stát se plnohodnotnými národními socialisty.  

   I soudruzi, kteří se nemohou otevřeně hlásit k národnímu socialismu, mohou 

provádět účinnou předběžnou agitaci.   

   Tématem je, že vláda je rozbitá, hlavní strany jsou ovládány zájmovými skupi-

nami a je nutná zásadní změna.  

   Historický revizionismus a židovská otázka mohou počkat.  Jsou dezertem.  Ne 

předkrm nebo hlavní chod. 



Fredova odysea 
  

Část devátá 

Dvojitý agent 

  
Bezpečnostní oddělení (SS) našeho zařízení se rozhodlo, že by někdo měl dohlížet 

na Elmerův klub.  Už z principu.   

  

Zaměstnanci SS losovali.  Vítěz dostal možnost "infiltrovat" Elmerův klub.  Vydá-

val se za "dvojitého agenta". 

  



Tento úkol byl snadný.  A zábavný!   

  

Elmerův klub se na práci kontrarozvědky připravoval sledováním filmů o Jamesi 

Bondovi.  Obdivovali krásné ženy.  A jedli popcorn a pizzu. 

  

"Informace", které shromáždili, zahrnovaly divoké fámy o mezinárodním teroris-

mu, obchodech se zbraněmi, praní špinavých peněz, cestování po celém světě, 

soukromých tryskáčích a krásných ženách.  (Litevské modelky, italské princezny a 

dívky z kalifornských pláží.  Žádné dcery farmářů.  Příliš nebezpečné.) 

  

Jedinou potenciální hrozbou byla pozornost, kterou věnovali Gebhardtovým 

hloupým vtipům.  To by mohlo vést k obvinění ze zločinů proti lidskosti! 

  

Náš lékařský personál by samozřejmě podpořil obhajobu z důvodu nepříčetnosti.  

Nikdo se zdravým rozumem by to nemohl zpochybnit.   

  

Soudní systém bohužel není známý tím, že by byl při smyslech!  Takže u soudu je 

možné všechno. 

  



 


