
"My" i "Oni" 
  

Propaganda będzie więc niestrudzenie dbać o to, by idea zdobyła 

zwolenników, podczas gdy organizacja musi dążyć do tego, by tylko 

najbardziej wartościowa część zwolenników stała się członkami.  
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  Propaganda musi być skierowana do mas.  A nie tylko głosić do chóru.  Albo 

apelować do intelektualistów i/lub "prawdziwych wyznawców".  

   Propaganda musi odnosić się do największych problemów mas.  A nie ulubione 

tematy ideologicznych purystów.   

   Propaganda musi mówić językiem mas.  Nie żargonem sekciarzy.  

   Masy czują, że sprawy mają się coraz gorzej.  I że system nie chce i/lub nie jest 

w stanie powstrzymać spadku.  Że system jest w najlepszym razie dysfunkcyjny, a 

co bardziej prawdopodobne, wręcz wrogi interesom narodu i jego mieszkańców.  

   Przeciętny człowiek musi postrzegać swojego lokalnego narodowo-

socjalistycznego agitatora jako część swojej społeczności.  A rząd jako outsidera.  

Musi czuć, że jesteśmy po tej samej stronie i stoimy przed tym samym wrogiem.  

Czy tylko jako "sojusznik" czy "towarzysz partyjny" to sprawa drugorzędna.   

   Indoktrynacja ideologiczna może być zarezerwowana dla sympatyków, którzy są 

gotowi ewoluować w pełnoprawnych narodowych socjalistów.  

   Nawet towarzysze, którzy nie są w stanie otwarcie ujawnić się jako narodowi 

socjaliści, mogą zaangażować się w skuteczną agitację wstępną.   

   Tematem przewodnim jest to, że rząd jest zepsuty, partie głównego nurtu są 

kontrolowane przez specjalne grupy interesów i konieczna jest poważna zmiana.  

   Rewizjonizm historyczny i kwestia żydowska mogą poczekać.  To deser.  Nie 

przystawka czy danie główne. 



Odyseja Freda 
  

Część dziewiąta 

Podwójny agent 

  
Sekcja Bezpieczeństwa (SS) naszej placówki zdecydowała, że ktoś powinien mieć 

oko na klub Elmera.  Tak dla zasady.   

  

Pracownicy SS losowali słomki.  Zwycięzca miał "infiltrować" klub Elmera.  

Udawać "podwójnego agenta". 

  



To zadanie było łatwe.  I zabawne!   

  

Klub Elmera szkolił się do pracy w kontrwywiadzie oglądając filmy o Jamesie 

Bondzie.  Podziwiając piękne kobiety.  I jedząc popcorn i pizzę. 

  

Zebrane przez nich "informacje" zawierały dzikie plotki o międzynarodowym 

terroryzmie, handlu bronią, praniu brudnych pieniędzy, podróżach po świecie, 

prywatnych odrzutowcach i pięknych kobietach.  (Litewskie modelki, włoskie 

księżniczki i kalifornijskie dziewczyny z plaży.  Żadnych córek farmerów.  Zbyt 

niebezpieczne). 

  

Jedynym potencjalnym zagrożeniem była uwaga, jaką poświęcili głupim żartom 

Gebhardta.  To może doprowadzić do aktu oskarżenia o zbrodnie przeciwko 

ludzkości! 

  

Oczywiście, nasz personel medyczny poparłby obronę na podstawie 

niepoczytalności.  Nikt przy zdrowych zmysłach nie mógłby tego kwestionować.   

  

Niestety, system sądowniczy nie jest znany z tego, że jest przy zdrowych 

zmysłach!  Tak więc w sądzie wszystko jest możliwe. 



 


