
"Meie" ja "nemad" 
  

Propaganda hoolitseb seega väsimatult selle eest, et idee võidaks 

poolehoidjaid, samas kui organisatsioon peab püüdma muuta ainult 

kõige väärtuslikuma osa poolehoidjatest liikmeteks.  
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  Propaganda peab olema suunatud massidele.  Mitte ainult jutlustada koorile.  Või 

pöörduda intellektuaalide ja/või "tõeliste usklike" poole.  

   Propaganda peab käsitlema masside suurimaid muresid.  Mitte ideoloogiliste 

puristide lemmikteemad.   

   Propaganda peab rääkima masside keeles.  Mitte sektantide kõnepruugis.  

   Massid tunnetavad, et olukord halveneb.  Ja et süsteem ei taha ja/või ei suuda 

langust peatada.  Et süsteem on parimal juhul düsfunktsionaalne ja, mis veelgi 

tõenäolisem, lausa vaenulik rahva ja rahva huvide suhtes.  

   Keskmine inimene peab oma kohalikku natsionaalsotsialistlikku agitaatorit 

pidama oma kogukonna osaks.  Ja valitsust kui autsaiderit.  Ta peab tundma, et me 

oleme samal poolel ja seisame silmitsi sama vaenlasega.  Kas ainult "liitlane" või 

"parteikaaslane" on teisejärguline.   

   Ideoloogiline indoktrinatsioon võib olla reserveeritud sümpaatiapüüdjatele, kes 

on valmis arenema täieõiguslikeks natsionaalsotsialistideks.  

   Isegi seltsimehed, kes ei saa end avalikult natsionaalsotsialistidena näidata, 

võivad osaleda tõhusas eelagitatsioonis.   

   Teema on, et valitsus on katki, et peavooluparteid kontrollivad erihuvirühmad ja 

et vaja on suuri muutusi.  

   Ajalooline revisionism ja juudiküsimus võivad oodata.  Need on magustoit.  

Mitte eelroog või pearoog. 



Fredi Odüsseia 
  

Üheksas osa 

Topeltagent 

  
Meie asutuse julgeolekuosakond (SS) otsustas, et keegi peaks Elmeri klubil silma 

peal hoidma.  Lihtsalt üldisest põhimõttest lähtuvalt.   

  

SS-töötajad tõmbasid õlgedega.  Võitja sai Elmeri klubisse "sisseimbuda".  

Poseerida "topeltagendina". 

  



See ülesanne oli lihtne.  Ja lõbus!   

  

Elmeri klubi treenis oma vastuluuretööks James Bondi filme vaadates.  Imetlesid 

ilusaid naisi.  Ja söödi popkorni ja pitsat. 

  

Nende kogutud "teave" hõlmas metsikuid kuulujutte rahvusvahelise terrorismi, 

relvade salakaubaveo, rahapesu, ülemaailmsete reiside, eralennukite ja ilusate 

naiste kohta.  (Leedu modellid, Itaalia printsessid ja California rannatüdrukud.  Ei 

mingeid talunike tütreid.  Liiga ohtlik.) 

  

Ainus potentsiaalne oht oli tähelepanu, mida nad pöörasid Gebhardti rumalatele 

naljadele.  See võib viia süüdistuseni inimsusevastastes kuritegudes! 

  

Loomulikult toetaks meie meditsiinitöötajad kaitsmist hullumeelsuse alusel.  

Keegi terve mõistusega inimene ei saa seda kahtluse alla seada.   

  

Kahjuks ei ole kohtusüsteem tuntud selle poolest, et ta oleks õigel meelel!  Nii et 

kohtus on kõik võimalik. 

  

  



 


