
"My" a "Oni" 
  

Propaganda sa preto bude neúnavne starať o to, aby myšlienka 

získala stúpencov, zatiaľ čo organizácia sa musí snažiť, aby sa členmi 

stala len tá najhodnotnejšia časť stúpencov.  
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  Propaganda musí byť zameraná na masy.  Nie iba kázanie zboru.  Alebo 

oslovovať intelektuálov a/alebo "pravých veriacich".  

   Propaganda sa musí zamerať na najväčšie obavy más.  Nie obľúbené témy 

ideologických puristov.   

   Propaganda musí hovoriť jazykom más.  Nie žargónom sektárov.  

   Masy cítia, že sa situácia zhoršuje.  A že systém nie je ochotný a/alebo schopný 

zastaviť úpadok.  Že systém je prinajlepšom nefunkčný a skôr vyslovene nepria-

teľský voči záujmom národa a jeho obyvateľov.  

   Bežný človek musí svojho miestneho národno-socialistického agitátora po-

važovať za súčasť svojej komunity.  A vládu ako cudzinca.  Musí cítiť, že sme na 

tej istej strane a čelíme tomu istému nepriateľovi.  Či už len ako "spojenec" alebo 

"stranícky súdruh", je druhoradé.   

   Ideologická indoktrinácia môže byť vyhradená pre sympatizantov, ktorí sú pri-

pravení stať sa plnohodnotnými národnými socialistami.  

   Aj súdruhovia, ktorí sa nemôžu otvorene hlásiť k národným socialistom, sa 

môžu zapojiť do účinnej predbežnej agitácie.   

   Témou je, že vláda je nefunkčná, hlavné strany sú ovládané záujmovými skupi-

nami a je potrebná zásadná zmena.  

   Historický revizionizmus a židovská otázka môžu počkať.  Sú dezertom.  Nie 

predjedlo alebo hlavný chod. 

  



Fredova odysea 
  

Deviata časť 

Dvojitý agent 

  
Bezpečnostné oddelenie (SS) nášho zariadenia sa rozhodlo, že niekto by mal na 

Elmerov klub dohliadať.  Len zo všeobecného princípu.   

  

Zamestnanci SS ťahali slamky.  Víťaz dostal možnosť "infiltrovať" Elmerov klub.  

Vydával sa za "dvojitého agenta". 

  



Táto úloha bola jednoduchá.  A zábavná!   

  

Elmerov klub sa na svoju kontrarozviednu prácu pripravoval sledovaním filmov o 

Jamesovi Bondovi.  Obdivovali krásne ženy.  A jedli popcorn a pizzu. 

  

"Informácie", ktoré zozbierali, zahŕňali divoké fámy o medzinárodnom terorizme, 

obchodovaní so zbraňami, praní špinavých peňazí, cestovaní po celom svete, 

súkromných lietadlách a krásnych ženách.  (Litovské modelky, talianske princezné 

a kalifornské plážové dievčatá.  Žiadne dcéry farmárov.  Príliš nebezpečné.) 

  

Jedinou potenciálnou hrozbou bola pozornosť, ktorú venovali Gebhardtovým 

hlúpym vtipom.  To by mohlo viesť k obžalobe zo zločinov proti ľudskosti! 

  

Náš lekársky personál by samozrejme podporil obhajobu z dôvodu nepríčetnosti.  

Nikto so zdravým rozumom by to nemohol spochybniť.   

  

Nanešťastie, súdny systém nie je známy tým, že by bol pri zmysloch!  Takže na 

súde je možné všetko. 

  



 


