
"Nós" e "Eles" 
  

A Propaganda zelará, portanto, incansavelmente para que uma ideia 

ganhe seguidores, enquanto a organização deve esforçar-se por trans-

formar apenas a porção mais valiosa dos seguintes em membros.  
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  A propaganda deve ser dirigida às massas.  Não se deve limitar a pregar ao coro.  

Ou apelar a intelectuais e/ou "verdadeiros crentes".  

   A propaganda deve abordar as maiores preocupações das massas.  Não os temas 

de animais de estimação dos puristas ideológicos.   

   A propaganda deve falar a língua das massas.  Não o jargão dos sectários.  

   As massas sentem que as coisas estão a piorar.  E que o sistema não está dispos-

to e/ou incapaz de travar o declínio.  Que o sistema é, na melhor das hipóteses, 

disfuncional e, mais provavelmente, totalmente hostil aos interesses da nação e do 

seu povo.  

   A pessoa comum deve ver o seu agitador nacional-socialista local como parte da 

sua comunidade.  E o governo como um forasteiro.  Ele deve sentir que estamos 

do mesmo lado e enfrentamos o mesmo inimigo.  Quer seja meramente como 

"aliado" ou "camarada do partido" é secundário.   

   A doutrinação ideológica pode ser reservada aos simpatizantes que estão prontos 

a evoluir para nacional-socialistas de pleno direito.  

   Mesmo os camaradas que não são capazes de se revelar abertamente como na-

cional-socialistas podem envolver-se numa agitação preliminar eficaz.   

   O tema é que o governo é quebrado, os partidos principais são controlados por 

grupos de interesses especiais, e é necessária uma grande mudança.  

   O revisionismo histórico e a questão judaica podem esperar.  São a sobremesa.  

Não são aperitivo ou prato principal. 

  



A Odisseia de Fred 
  

Parte Nove 

Agente duplo 

  
A Secção de Segurança das nossas instalações (SS) decidiu que alguém devia ficar 

de olho no clube de Elmer.  Apenas por princípio geral.   

  

O pessoal das SS tirou à sorte.  O vencedor conseguiu "infiltrar-se" no clube de 

Elmer.  Posicionado como um "agente duplo". 

  



Esta tarefa foi fácil.  E divertido!   

  

O clube de Elmer treinou para o seu trabalho de contra-espionagem ao ver filmes 

de James Bond.  Admirando as belas mulheres.  E a comer pipocas e pizza. 

  

A "informação" que recolheram incluía rumores selvagens sobre terrorismo inter-

nacional, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, viagens globais, jactos privados, e 

mulheres bonitas.  (modelos lituanas, princesas italianas, e raparigas da praia da 

Califórnia.  Sem filhas de agricultores.  Demasiado perigoso). 

  

A única ameaça potencial era a atenção que davam às piadas parvas de Gebhardt.  

Isto poderia levar a uma acusação por crimes contra a humanidade! 

  

Naturalmente, o nosso pessoal médico apoiaria a defesa com base na insanidade.  

Ninguém no seu perfeito juízo poderia questionar isto.   

  

Infelizmente, o sistema judicial não é conhecido por estar no seu perfeito juízo!  

Portanto, tudo é possível num tribunal de justiça. 

  

  



 


