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Сама мить 

Ми стаємо націонал-

соціалістами 
  

Sepp892 
  

  
Цю статтю написав один з наших італійських колег. 

  

   Якби мене сьогодні запитали, в який саме момент я став справжнім 

націонал-соціалістом, я б, безсумнівно, був би спантеличений.  Відповідь 

полягає в тому, що я не зміг би відповісти на це питання.  Стати націонал-

соціалістом у 20-му та 21-му столітті - це не те, що зазвичай робиться за 

одну ніч.  Ось так просто.  Або, краще сказати, складно. 

   Кожен з нас, білих людей, народжених у другій половині "короткого 

століття", прийшов у цей світ з двома первородними гріхами.  Один, який 

біблійна традиція покладає на всіх, і другий, який покладається лише на 

білих людей, - бути білими.  

   Цей "сором", з яким ми народжуємося і до якого звикаємо з перших років 

життя, спрямовує і обумовлює наше життя в кожній соціальній взаємодії, і 

він становить центральне ядро нашого виховання.  Нас вчать, що білі люди 

погані, що пишатися своєю культурною спадщиною неправильно і смішно, і 

що націонал-соціалізм є найгіршою ідеологією і політичним баченням з 

усіх.  Ми звикаємо боятися самих слів.  

   Тоді чому так багато з нас чинять опір ганьбі з таким ефективним 
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промиванням мізків і виявляються націонал-соціалістами?  Що саме робить 

це різницею?  Коли це сталося, що ми вирішили відстоювати свої права? 

   Звичайно, у кожного націонал-соціаліста є своя історія, але я наважився б 

сказати, що всі ми пережили важкі часи на цьому шляху.  Сьогодні важко 

бути націонал-соціалістом, і хоча я особисто вважаю, що боротьба є 

найкращим тренуванням для перемоги, це все ще утримує багатьох 

хороших людей від приєднання до наших лав.  

   Це історія натхнення. 

   Знову ж таки, якби мене запитали "під дулом пістолета", що стало для 

мене моментом, коли я не зміг повернутися назад, я б, напевно, відповів, що 

це був день, коли я побачив шедевральний фільм Ріфеншталь "Тріумф волі".  

Сама фінальна сцена - це сумнозвісна промова Адольфа Гітлера на закритті 

шостого з'їзду Націонал-соціалістичної партії 8 вересня 1934 року в 

Нюрнберзі.  Письмова стенограма не передасть того впливу, який може 

справити така промова на того, хто стає на шлях націонал-соціалізму, але я 

просто занотую деякі враження. 

  

   "Шостий партійний з'їзд добігає кінця.  Те, що мільйони німців поза 

нашими рядами, можливо, просто оцінили як вражаючу демонстрацію 

політичної сили, для сотень тисяч бійців було нескінченно більшим: 

великою особистою, політичною і духовною зустріччю старих бійців і 

бойових товаришів. І, можливо, незважаючи на вражаючу переконливість 

цього імпозантного огляду армій партії, багато хто з них з тугою згадував 

ті часи, коли важко було бути націонал-соціалістом". 

  

   Звучить знайомо, чи не так?  Це часи, коли важко бути націонал-

соціалістом.  Не дивно, що тут ви можете почути емоції в голосі фюрера.  

Це та ж сама боротьба знову і знову, чи не так?  

  

    Бо коли наша партія налічувала лише сім осіб, вона вже сформулювала 

два принципи: вона хотіла бути справді ідеологічною партією; вона хотіла, 

безкомпромісно, одноосібної та абсолютної влади в Німеччині. 

   Ми, як партія, змушені були залишатися меншістю, бо мобілізували 

найцінніші елементи боротьби і жертовності в нації, а вони ніколи не 

бувають більшістю, а завжди меншістю.  І оскільки найкраща расова 

складова німецької нації, гордо впевнена в собі, мужньо і сміливо, вимагала 

керівництва рейхом і народом, то народ все в більшій кількості йшов за її 

керівництвом і підпорядковував себе їй. 

   Німецький народ з радістю усвідомлює, що вічний політ видимостей 
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тепер замінений одним стійким полюсом, який, відчуваючи і знаючи, що він 

представляє найкращу німецьку кров, піднявся до керівництва нацією і 

сповнений рішучості утримати це керівництво, здійснювати його і ніколи 

більше не відмовлятися від нього.  Завжди буде лише один сегмент 

народу, який буде дійсно активним борцем, і від нього вимагається 

більше, ніж від мільйонів інших людей.  Для них недостатньо просто 

сказати: "Я вірю", вони дають клятву: "Я буду боротися!". " 

  

   Ось так.  Це можна вважати тим самим моментом, коли я відчув, що мені 

ПОТРІБНО бути частиною цього єдиного сегменту. Саме тоді почалася моя 

боротьба. 

  

   Партія на всі часи буде керівним резервуаром німецького народу, 

незмінним у своєму вченні, твердим, як сталь, у своїй організації, гнучким і 

пристосовуваним у своїй тактиці, а у своєму загальному вигляді - виявом 

духу нації.  Знову ж таки повинно бути так, що всі порядні німці стають 

націонал-соціалістами.  Тільки найкращі націонал-соціалісти стають 

членами партії. 

   Раніше наші опоненти дбали про те, щоб шляхом заборон і переслідувань 

наш рух періодично очищався від легкої полови, яка починала в ньому 

осідати.  Тепер ми самі повинні практикувати вибірковість і виганяти те, 

що виявилося гнилим, а отже, не нашого роду.  Наше бажання і намір - 

щоб ця держава і цей рейх проіснували тисячоліття.  Ми можемо радіти, 

знаючи, що майбутнє повністю належить нам. 

   Якщо старші покоління ще вагаються, то молодь присягає нам і 

віддається нам душею і тілом.  Тільки якщо ми усвідомимо в партії кінцеву 

суть та ідею націонал-соціалізму, спільними зусиллями всіх нас, він 

назавжди і непорушно стане надбанням німецького народу і німецької 

нації.  Тоді до чудової і славної армії старих і гордих збройних сил нашого 

народу приєднається не менш пов'язане традиціями керівництво партії, і 

разом ці два інститути сформують і зміцнять німецький народ і понесуть 

на своїх плечах німецьку державу і німецький рейх. 

   В цю годину десятки тисяч партійних товаришів починають виїжджати 

з міста.  Одні ще згадують, інші готуються до наступної переклички, і 

завжди люди будуть приходити і йти, і завжди вони будуть заново 

захоплюватися, радіти і надихатися, бо ідея і Рух є вираженням життя 

нашого народу, а отже, символами вічності. 

   Хай живе націонал-соціалістичний рух. Хай живе Німеччина! 

  



5 

   Чи не здається вам, що ми знову і знову ведемо ту саму битву?  Чи не 

варто пишатися тим, що нам випала честь відчувати себе так близько до 

героїв, які вказали нам шлях до правильного світоустрою? Одне можна 

сказати напевно: шлях все ж таки прокладений, справа за нами - не збитися 

з нього. 

   

Одіссея Фреда 
  

Частина 2 
  

Мій новий дім 
  

Мені пощастило! 

  

Мій новий дім був не такий вже й поганий.  

  

Окрім відсутності вікон. (За телебаченням та Інтернетом я точно не 

сумував). 

  

Персонал був ввічливий та професійний. Фізично привабливі люди. 

Особливо жінки! 

  

Їжа була хороша. Суміш фермерської дружини та німецької кухні. Багато 

м'яса і садових свіжих овочів. Навіть домашній хліб і печиво. 

  

По коридорах бродили собаки, коти та інші тварини. "Посилена охорона". 

  

Вони намагалися утримати нас всередині? Чи когось іншого - назовні? 

  

Іноді я бачив, як Хельга супроводжувала літнього чоловіка до дверей з 

табличкою "Вхід заборонено!". Вони зникали на кілька годин.  

  

Ходили чутки, що старому дозволили відвідувати місто. Але тільки з 

супроводом. Не знаю, чому. Можливо, він був маразматик. Іноді збивався з 

дороги і губився. 
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Власне, я навіть трохи заздрив йому, адже він мав змогу проводити стільки 

часу з Хельгою. Хоча він був явно застарий для того, щоб повною мірою 

скористатися цією чудовою можливістю. 

  

Були й інші виходи, позначені як "Ausgang". Ці підземні тунелі вели до 

невеликих будівель, замаскованих під невикористовувані господарські 

будівлі, розкидані по прерії. 
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Інтерв'ю Тіни Лунд 
  

Німецьке соціал-націоналістичне видання Der Dritte Weg нещодавно 

провело інтерв'ю з Тіною Лунд з Північного руху опору. 

  

   Початковою метою цієї статті було дати уявлення про структуру 

Скандинавського руху опору, з акцентом на роботу його жінок.  Після 

детального інтерв'ю з Тіною, а також кількох приватних слів після нього, 

було цілком правильно, що стаття також послужила особистим поглядом на 

життя жінки, яка в усіх відношеннях присвятила себе боротьбі за народ і 
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націю в натхненний спосіб.  Вона пропонує пряме, спонукаюче до роздумів 

слово, анекдоти з поля, які надихають на мужність, та істини, які не 

потребують дискусій. 

   Я зрозумів, що Тіна була особливою жінкою більше року тому, коли 

зустрів її на демонстрації Північного руху опору в Стокгольмі.  Вона мала 

відкриту, теплу манеру спілкування і багато розповідала про політичні 

труднощі, соціальні зміни і повільне, але впевнене перевиховання її народу, 

яке відбувалося протягом останніх десятиліть. 

   Спосіб мислення Тіни завжди був дуже традиційним, або природним, як 

вона його називає.  Для неї націонал-соціалізм є найбільш природним 

способом життя - збереження крові та збереження нордичної культури є 

фундаментальними.  Як це часто буває, це зумовило зацікавленість у 

пошуку і підтримці контактів з тими, хто поділяє її ідеали. 

   Її активність була викликана першою хвилею міграції з Балкан на початку 

1990-х років.  На виборах 1994 року вона стала політично активною у складі 

Шведських демократів, які на той час ще мали націоналістичні цінності та 

цілі, але протягом наступних років все більше перетворювалися на 

контрольовану системою ліберальну вигрібну яму. 

   Боротьба за свою країну рухала її далі, і в 1998 році вона приєдналася до 

Націонал-соціалістичного фронту в якості політичного активіста і 

заслужила повагу і визнання серед своїх переважно чоловічих партійних 

товаришів. 

   Коли народилися діти, енергійна Тіна на кілька років заспокоїлася.  Вона 

присвятила себе ролі матері і насолоджувалася найпрекраснішим періодом у 

житті жінки.  Але оскільки політичні зміни у Швеції не мали ознак 

послаблення, вона вирішила, що настав час для нового виклику: повернення 

на фронт національного опору, об'єднавши сім'ю та активну громадську 

діяльність.  Адже боротьба за батьківщину - це не гендерне питання, як 

кажуть шведи, а відповідальність, яка лежить на кожному з нас. 

   Так ця неординарна жінка знайшла своє місце в Північному Русі Опору 

близько п'яти років тому.  Я поцікавився, чи не є її діти маргіналізованими в 

школі: 

   "Ні, зовсім ні, - сказала Тіна.  "Багато хто з дітей вважає, що це круто, що 

мама їхніх однокласників у Русі Опору". 

   З іншими батьками у неї також немає жодних проблем.  У маленькому 

шведському містечку, де вона живе, її приймають. 

   Сьогодні Тіна очолює власну групу в Північному Русі Опору і 

користується повагою товаришів, яку вона заслужила своєю багаторічною 

активною діяльністю.  Вона особливо пишається жінками в організації, які 
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не лише підтримують чоловіків, але й беруть активну участь у повсякденній 

роботі руху. Розповсюдження листівок, розклеювання плакатів чи робота в 

команді кейтерингу на заходах - кожен робить свій внесок у міру своїх 

можливостей. 

   Ті, хто не може бути активними публічно, можуть робити свій внесок в 

інший спосіб, одним із прикладів якого є шведськомовний подкаст, 

створений жінками для жінок - Radio Regeringen. 

   Питання розподілу ролей в Скандинавському русі опору можна швидко 

пояснити одним реченням: Потрібна людина на потрібному місці.  Кожен 

має свої обов'язки, відповідно до своїх сил та інтересів, незалежно від того, 

чоловік це чи жінка. Тіна каже, що є лише один виняток: "На демонстраціях 

чоловіки тримають щити.  Ми хочемо донести традиційні ідеали, тому що 

ми відстоюємо традиційні цінності". 

   Тіна також розглядає своє лідерство як можливість.  Будучи прикладом 

для наслідування для інших жінок, вона надає їм сміливості протистояти 

сучасному духу часу, що втілено в девізі "Що можу я, можете і ви".  Саме 

тому вона бере участь у радіопередачах організації, спілкується зі шведами 

на вулицях під час громадських заходів і намагається зрозуміти, чому так 

мало жінок цікавляться політичною діяльністю. 

Будучи сама матір'ю, вона знову і знову задає собі це питання: 

   Як можна просто опуститися до пасивності та комфорту і залишити 

гірший світ своїм дітям?  Ми - останнє покоління, яке може щось змінити.  

Після нас справа за нашими дітьми, і їм буде складніше, ніж нам.  

Активізм на вулицях - це лише невелика частина нашої роботи.  У нас є 

члени, які вважають за краще працювати за лаштунками з особистих 

причин, але вони все одно роблять свій внесок у важливу частину загальної 

справи.  Немає причин не бути активними! 

   Тіна справедливо звинувачує тих жінок, які блукають наосліп, 

загрузнувши в хворобливому більшовицькому дусі, витрачаючи свій час на 

маркетинг своїх "індивідуальних" особистостей в Instagram, Facebook тощо. 

   Але в Швеції є кілька людей (як чоловіків, так і жінок), які беруть справу в 

свої руки і не соромляться виділятися з маси.  Вони походять з різних 

верств суспільства і кожен по-своєму знайшов свій шлях до організації: чи 

то жінки, які зазнали утисків з боку "нових шведів", чи то молодь, яка 

втомилася від шкідливих добавок і безжального фабричного тваринництва і 

знайшла шлях до більш природного способу життя через статтю Руху 

Опору, чи то чоловік, який хоче з чистою совістю підвезти ввечері дружину 

і дітей. 

   Тіна знає, що її рух має значення, і вона пишається тим, що є частиною 
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цілого - бореться як біла жінка і мати за Швецію, свою батьківщину і всю 

Північ. 

На завершення я хотів би подякувати Тіні за її час, який вона приділила, як 

жінка жінці.  Вона більше, ніж просто вегетантка.  Такі жінки, як вона, 

заслуговують на те, щоб їх називали першопрохідцями. 

  

Джерело: dailyarchive.org / nordicresistancemovement.org 

  

  

Одіссея Фреда 
  

Частина 3 

Нерозділене кохання 
  

Охорона була посиленою.  Але атмосфера була спокійною.  

  

Питання були нормальними.  Так само, як і відповідь: "Без коментарів". 

  

Всі були доброзичливі.  Жарти і добродушні підколки були звичним 

явищем. 

  

Не дивно, що я був не єдиним хлопцем, який мріяв про Хельгу.  Безуспішно. 

  

Ходили чутки, що вона мала "глибокі духовні стосунки" з одним великим 

керівником.  Ти знаєш таких.  Великий будинок.  Слуги.  Яхта.  Товстий 

банківський рахунок.  Екзотичні тварини.  Особистий секретар.  Модний 

одяг.  Великий сад.  Ексклюзивний район.  

  

Можливо, саме тому вона терпіла невдячну роботу няньки для старого.  Це 

давало їй можливість їздити до міста.  Підтримувати "глибокі духовні 

стосунки".  Наглядати за старим міг хтось із його слуг.  Навіть міняти йому 

підгузки, якщо потрібно.  

   

Інша чутка стверджувала, що її "платонічна подруга" і старий - родичі.  

Можливо, навіть рідні брати і сестри.  Адже вони дійсно були дуже схожі.  

  

Суперництво братів і сестер пояснює, чому старий стверджував, що він 
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"напівпенсіонер".  І що він жив тут за власним бажанням.  А не за 

рішенням суду.  

  

Один брат був успішним бізнесменом.  Інший брат був божевільним.  Не 

дивно, що його тримали під замком.  Для його ж блага.  І для блага 

суспільства.  Принаймні, вони були порядними.  Тримали його в 

пристойному закладі з добрим персоналом. 

  

Старечий чи ні.  Іноді він був розумним.  Занадто розумним.  Він би втік! 

  

Сирени вищали посеред ночі.  Ти знаєш порядок.  Охорона.  Ліхтарики.  

Собаки.  

  

Врешті-решт вони знайдуть його, коли він блукатиме преріями. 

  

Гола.  На четвереньках.  Виючи при повному місяці.  

  

Іноді з рота йде піна.  Покритий брудом.  Забруднений кров'ю. 

  

Гаразд. Він був дивним.  Але крім цього, він був хорошим хлопцем. 

  

Його байки про "пригоди в підпільному русі опору в старій країні" були в 

міру розважальними.  Незважаючи на те, що були абсолютно 

неправдоподібними. 

  

Звичайно. Він виглядав досить старим, щоб бути живим під час Другої 

світової війни.  Але його акцент був точно НЕ французьким. 
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Потрібні люди для 

потрібної роботи 
  

Перше завдання пропаганди - завоювання людей для подальшої 

організації; перше завдання організації - завоювання людей для 

продовження пропаганди. - Майн кампф, пропаганда і 

організація 
  

   До відома! 

   Перше завдання пропаганди - вербування людей в організацію.  А не 

надання "розваг" воякам і любителям.  

   Перше завдання організації - вербування людей для створення 

ПРОПАГАНДИ.  А не створення "світського клубу" для кабінетних 

генералів, філософів і культурологів. 

   Кожен справжній націонал-соціаліст доводить, що він гідний звання 

"націонал-соціаліст", реально роблячи щось для справи!  Бути "істинно 

віруючим" недостатньо. 

   НСДАП/АО шукає виконавців.  А не балакунів! 

   Ці виконавці поділяються на три категорії:  

  

СПІВРОБІТНИКИ 

виробляти пропагандистську продукцію 

 

АКТИВІСТИ 

поширювати пропаганду 

#1013                                                                                                                                   14.08.2022 (133) 
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ДОНОРИ 

фінансова пропаганда 

  

   НСДАП/АО шукає відданих націонал-соціалістів!  Найкращі люди хочуть 

працювати.  Ми робимо саме це.  І їм це подобається.  Ось що написав один 

з наших найцінніших новобранців: 

  

   Як я сюди потрапив? 

   Я знав, що щось не так з розповіддю на телебаченні, в газетах і на радіо, 

але не міг зрозуміти, що саме.  Все просто не складалося, і моє нерозуміння 

того, що з цим робити, пригнічувало мене.  Я робив усе, що повинен був 

робити, але здавалося, що я завжди залишався за економічною вісімкою.  

   Пошук відповідей привів мене на форум, де я почав вивчати і читати 

повідомлення, ресурси, статті і почав розуміти, що потрібно щось 

робити, і якнайшвидше!  Я був настільки ж новачком, наскільки вони 

приходять, і я був в розгубленості щодо того, що я можу зробити, щоб 

змінити ситуацію на краще.  Я майже покинув форум, тому що був 

зневірений пораженством і нескінченними розмовами і бездіяльністю! 

   Потім я познайомилася з Герхардом, який одразу ж включив мене в 

роботу - і мені це сподобалося!  Він показав мені прості, безпечні, але 

ефективні способи, як я можу стати активним і залученим.  Зараз я є 

частиною глобальної команди активістів, і ми досягаємо поставлених 

цілей!  Я зрозуміла, що ця робота була найбільш корисною та приємною 

волонтерською роботою, яку я коли-небудь виконувала.   Якісна різниця, 

пов'язана зі створенням і поширенням чистої правди, змушує моє серце 

парити! 

   Я працював з нашим Герхардом над різними проектами, тому знаю, як він 

мислить, і знаю, що за ним стоять кілька таких же членів команди, які 

успішно втілювали в життя інші проекти!  Ніщо так не сприяє успіху, як 

успіх! 

   Щороку в річницю свого політичного пробудження я озираюся назад і 

простежую кроки, які я зробив, щоб перетворитися з новачка на 

активіста, яким я став.  Ніщо не може зрівнятися з цим відчуттям того, 

що ти робиш щось вимірюване і суттєве.   Більше наших людей, ніж будь-

коли, прокидаються і помічають, що настав час зробити щось, щоб 

забезпечити не тільки спадщину наших предків, але й майбутнє наших 

нащадків!  Замість того, щоб говорити і скаржитися, настав час ДІЯТИ.  

Цей неймовірно визвольний і захоплюючий шлях ідейного оновлення та 
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реальних дій є величезним, і він тільки починається. 

   Ви не хочете приєднатися до мене? 

  

   До нашої команди приєднується все більше правильних людей.  З кожним 

новим проектом до нас долучається все більше хороших людей.  Серед 

наших новобранців: 

 

Бізнесмени Європи та Америки 

управління нашими видавничими потужностями 

 

Медичний працівник у Північній Америці 

проводить дослідження 

 

Волонтер в Південній Америці 

перекладає книги 

 

ІТ-спеціаліст на Далекому Сході 

створює навчальні посібники 

 

   Дехто зі "старої гвардії" працює з нами ще з 1970-х років!   

   Молоді і старі, новонавернені і старі гвардійці, європейці і американці 

(Північ і Південь), германці і слов'яни та "романські" землі, язичники і 

християни та "інші"... ми всі разом працюємо в лавах НСДАП/АО.  

   Ви можете приєднатися до нашої команди! 

  

Герхард Лаук  

  

 

Одіссея Фреда 
 

Частина 4 

Обережно: Дивак. 
 

Зазвичай мені байдуже, хто де сидить в кафетерії.  Але є дві групи, яких я 

уникаю.  Вони просто занадто дивні: 
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Керівники  

 

і 

 

Хлопці з R&D 

[R&D = Research and Development] (Дослідження та розробки) 

 

На щастя, керівники не їдять у нашій їдальні.  У них є своя дуже вишукана і 

дуже приватна "executive lounge". 

 

Втім, хлопці з R&D іноді тут обідають.   

 

Більшість відносно адекватних людей вважають за краще сідати на 

протилежному кінці залу.  Ці місця швидко займають.  Тому мені часто не 

щастить. 

 

Коли це відбувається, я підслуховую дивні розмови. 

 

Деякі дискусії стосуються цифр. 

 

Один дослідник сказав, що йому подобається цифра "1" через її простоту.  

Інший дослідник відповів, що йому не подобається цифра "1", тому що її 

дуже легко сплутати з малою літерою "Л". 

    

Інший науковий співробітник сказав, що йому подобається цифра "8", тому 

що вона нагадує йому жіноче тіло.  Цифра "3" йому не сподобалася, тому 

що вона схожа на розрізану навпіл жінку. 

 

Інший дослідник відповів, що йому не подобається цифра "8", тому що 

вона виглядає як символ нескінченності, повернутий на 90 градусів. 

 

Найдивніше було ось що: 

 

Це були не айтішники! 
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Америка в маленькому містечку: 

Правдива історія 
  

   Товариш-пенсіонер, який живе далеко за межею бідності, йде на пошту.   

Стоячи в черзі, він чує, як маленька бабуся перед ним згадує, що її дочка 

працювала в Австралії.  Він розповідає їй, що у нього є друзі в Австралії.  

Вони навіть надіслали йому коробку продуктів на Різдво.  

   Жінка, вочевидь, знає літнього чоловіка, який стоїть за ним.  Вона 

висловлює співчуття, що нещодавно померла його мати.  Коментує, що їй 

було 94 роки і вона мала слабке здоров'я.  Тож, можливо, це було 

благословенням.  Наш товариш каже кілька слів розради перед тим, як піти. 

   За квартал від нього він чує, як з динаміків окружного суду лунає Дев'ята 

#1014                                                                                                                                   21.08.2022 (133) 
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симфонія Бетховена, п'ята частина.  Він опинився перед магазином, де 

працює церковний органіст.  Він заходить і розповідає про це чоловікові. 

   Через кілька кварталів він зупиняється біля комісійного магазину і 

просить привітатися з котами.  Вони сплять, і він не хоче їх турбувати.  

Тому він просто махає їм рукою.  Він каже власнику магазину, що дуже 

задоволений своєю нещодавньою покупкою вживаного телевізора. 

   Наступна зупинка - магазин спортивних товарів.  Він помічає привабливу 

молоду блондинку, яка тримає в руках лук зі стрілами.  Він підходить до 

подружжя середнього віку, власників магазину, і висловлює своє 

занепокоєння: "Знаєте, коли настане День святого Валентина, буде 

небезпечно дозволяти жінці тримати лук і стріли!".  Вони сміються.  Майже 

вибачаючись, він зізнається, що його дружина не витримує його старих 

дурних жартів з десятиліття в десятиліття.  Тому він змушений турбувати 

інших людей. 

   Все це відбувається менш ніж за годину.  Нічим не відрізняється від його 

звичайного розпорядку дня.  Він подобається людям.  Вони не цікавляться 

його політикою. Хоча багато хто знає, що він затятий націонал-соціаліст! 

   Іноді він вставляє в свої чати ретельно сформульований політичний 

коментар або два.  Але здебільшого він цього не робить.  Він просто 

приємний старий джентльмен, якого люди бачать у місті і якому махають 

рукою. 

   Коли він говорить про політику, він розробляє свій підхід для аудиторії.  

Економіка, продажні політики і паразитизм Уолл-стріт є загальними 

відправними точками.  Не-біла імміграція, злочинність серед чорношкірих 

та зовнішня політика з'являються пізніше.  Після встановлення певного 

взаєморозуміння.  І він краще відчуває свою аудиторію.   

   Відкрита націонал-соціалістична пропаганда, як правило, зарезервована 

для подальших розмов.  Навіть тоді вона починається більше "історично", 

ніж "політично". 

   З часом все більше і більше людей усвідомлюють, що він насправді є 

затятим націонал-соціалістом.  Але їх це, здається, не хвилює.  Навіть 

видатні громадяни називають його другом.  Більше того, вони 

погоджуються з багатьма його словами! 

   Вони сприймають його як того, хто з ними на одній стороні!  А владу - як 

спільного ворога. 

   Коротше кажучи: є час і місце для того, щоб протистояти людям зі 

священною свастикою.    Але є також час і місце для того, щоб спочатку 

підготувати ґрунт. 

   Цей досвідчений активіст використовував обидва підходи.  Навіть 
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демонстрував у формі штурмовика.  (У нього досі зберігається стара 

десантна форма!). 

   Це просто питання тактики.  Не догма. 

  

   Ви теж можете це зробити! 
  

    Підготувати ґрунт.  Посадіть насіннячко.  Полийте рослину.  Спостерігай, 

як вона росте.   Зберіть урожай, коли прийде час. 

 

 

  

Одіссея Фреда 
  

Частина 5 

Ще гірші диваки 
  
Більшість з нас, простих смертних, ніколи не спілкується з тими могутніми, 

але злими напівбогами, відомими як керівники. 

   

Водіям лімузинів не так пощастило! 

  

Брендон був одним з цих бідолах.  Його волосся передчасно посивіло лише 

від того, що він їхав в одній машині з керівниками. 

  

Він розповів мені про розмову, яку підслухав між ними. 

   

Кожен з керівників описав свій власний процес мислення. 

    

Швед візуалізував 

танцювальні номери... в кольорі. 

   

Пруссак візуалізував 

небесні тіла... орбіти... гравітаційні поля.   
    

Ця команда іноді працювала разом над спеціальними проектами.  Їх 

прозвали "Команда SOB".  Їхні прізвища починалися на "С" і "Б".  І один з 
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них був "Сучий син". [SOB = Son of a Bitch] 

  

"Сопляк" навіть похвалився своїми "почесними званнями". 

  

Рідна мати називала його ДИКТАТОРОМ. 

Перша дружина називала його мудаком. 

Друга дружина називала його МАНІАКОМ. 
  

  

  

  

Одним з його улюблених так званих жартів був такий: 

  

Я знаю, що мій пес любить мене. 

Я думаю, що мама мене любить. 

Сподіваюся, дружина мене любить. 
  

На щастя, цей сучий син більшу частину часу проводив поза межами 

нашого об'єкту! 
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Вимовлене слово    
  

   Усне слово - наш найефективніший пропагандистський інструмент для 

переконання і навернення.  Бажано віч-на-віч.  І тет-а-тет.   

   Адаптуйте свій підхід до своєї аудиторії!  Зосередьтеся на її 

першочергових проблемах.  А не на власних ідеологічних уподобаннях.  

   Листівки, плакати, наклейки тощо не повинні навіть намагатися 

"пояснювати" чи "переконувати".  Їх мета - привернути увагу, зацікавити, 

викликати запити.  Або письмові звернення, або інтернет-трафік.   

   Свастика надзвичайно ефективна!  

   Періодичні видання орієнтовані насамперед на існуючих симпатиків і 

прихильників.  Їх головна мета - не стільки "просвітництво", скільки 

конвертація загальної згоди в конкретну підтримку.   

  

Бетонна опора 

дорівнює 

Активізм, робота чи гроші 
  

   Однієї лише "моральної підтримки" просто недостатньо! 

   Книги служать освіті!  Саме тому ми видаємо сотні книг більш ніж 

десятком мов. 

   На жаль, розвиток Інтернету послабив традиційні ЗМІ.   

   Однак, Інтернет не замінив інших засобів комунікації!   

   Інтернет - цінний інструмент.  Але він не є універсальними ліками.   

   Уявіть собі наступний сценарій: 
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Двадцять чоловіків збираються будувати будинок.  Кожен приносить пилу.  

Ніхто не приніс молоток. На питання, чому він не приніс молоток, кожен 

чоловік дає одну і ту ж відповідь: "Молоток - це грубо і старомодно.  А 

пила - це високотехнологічно і сучасно!". 

  

   Це те, що відбувається дуже часто.  Надмірна залежність від Інтернету 

шкодить руху.  Так само, як відсутність молотка заважає будувати будинок у 

наведеному вище сценарії. 

  

   Тримайте свій ящик з інструментами пропаганди повністю заповненим 

усіма інструментами.  І використовуйте кожен інструмент належним чином. 

  

   Запам'ятай це: 

  

Реальний світ важливіший за віртуальний! 

  

Герхард Лаук    

  

  

Одіссея Фреда 
  

Частина шоста 

Зв'язки з громадськістю 
  

Такому об'єкту потрібен вмілий директор зі зв'язків з громадськістю! 

  

Особливо в сільському окрузі з невеликою кількістю населення.   

  

Всі знають один одного.  Або, принаймні, знають тих, хто знає.  Чутки 

поширюються швидко. 

  

Контакт між персоналом та місцевим населенням не є проблемою.  (Хіба що 

хтось вип'є зайвого і почне співати певних пісень). 

  

Щоправда, "гості" часто бувають досить "ексцентричними".  Іноді вони 

привертають до себе небажану увагу.   
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Тому їхні відвідини міста перебувають під пильним наглядом.  Їх 

супроводжує підготовлений персонал.  Прикидаються стурбованими 

членами родини.  Або друзями родини.   

  

Вогнепальна зброя не обов'язкова.  Деякі співробітники - чоловіки і жінки - 

великі і спортивні! 

  

На щастя, більшість інцидентів є більш кумедними, ніж шкідливими. 

  

Одного разу старий пан відстав від свого супутника.  Він забрів на зібрання 

видатних громадян.   Ці приємні люди просто потішили його.  (Пізніше лист 

від їхнього адвоката був лише формальністю).    

  

Іншим разом він спробував дати оголошення в місцевій газеті.  Редактор 

відмовив.  (Цього разу без адвокатського листа). 

  

Група "небайдужих громадян" навіть вирішила "розслідувати підозрілу 

діяльність".  Не дивно, що це "розслідування" перетворилося на веселий 

фарс.  (Без адвокатського листа, але, можливо, номінація на кращу 

ненавмисну комедію!)   

  

  

Ви знаєте стару приказку: 

  

Правда дивніша за вигадку! 
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Розмовна пропаганда 
  
Крок перший 

  

Встановіть якийсь контакт з аудиторією.  Знайдіть щось спільне, що вас 

об'єднує.  Етнічна або регіональна приналежність.   Професія.   Спільний 

інтерес до історії, політики чи філософії.  Що завгодно. 

  

  

Крок другий 

  

Розповісти цікаву історію.  У нейтральній манері.  Скажіть, що історія взята 

з книги або розмови.  Можливо, прокоментуйте, що ви не знаєте, правдива 

ця історія чи ні.  Тим не менш, історія цікава.   

  

Крок третій 

  

Створюйте враження, що ви розумні, об'єктивні, обізнані, а головне (!) - 

цікаві!  Люди повинні отримувати задоволення від розмови.  А не відчувати, 

що вони слухають нудну лекцію, проповідь або торгову презентацію.  

  

Інтерес = Розвага = 

Позитивні емоції 
  

Це позитивне відчуття вже саме по собі викликає у них симпатію.  Вони 

стають більш сприйнятливими.  І більш відкриті щодо власних думок і 

почуттів.  Це дає вам зворотній зв'язок.  Допомагає скоригувати свій підхід. 
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Перше враження має бути, що ви - джерело цікавих фактів.   А не явний 

"симпатик нацистів". 

  

Навіть якщо згодом ви виявите, що є націонал-соціалістом, пам'ятайте, що 

метою не є негайне навернення та вербування.   

  

Початкова мета - переконати їх у тому, що націонал-соціалісти - порядні і 

раціональні люди.  І що логіка і здоровий глузд на нашому боці.   
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Ми не божевільні, якими нас малюють ЗМІ.  (Хіба що в повний місяць). 

  

Цей підхід добре працює для двох найбільш поширених тем: Друга світова 

війна та проблеми сьогодення. 

  

Подумайте ось про що: Сидячи в тюремній камері в Німеччині, я прочитав 

статтю в німецькому інформаційному журналі Der Spiegel, яка змусила мене 

голосно сміятися.  І посміхатися від вуха до вуха.   

  

Мер мого маленького містечка назвав мене "зразковим 

громадянином"! 

  

Герхард Лаук 

  

 

Одеса Фреда 
  

Частина сьома 

Терапія 
  

Навіть видавці наукової фантастики відхиляють рукописи, засновані на 

розмовах дослідників. 

  

Але фахівці з психічного здоров'я цінують мої нотатки! 

  

Примушувати божевільних працювати - терапевтично! 

  

Це має економічний сенс.   

  

І однозначно краще, ніж традиційне лікування: державні робочі місця! 

  

Одному досліднику сказали, що він не народився.  Його батько-інженер 

зібрав його у своїй лабораторії.  Частини включали голову військового 

злочинця, тіло монстра і ноги норвезького лижника.  (Лижі були включені.) 
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Його мати заперечувала це.  Але він був занадто малий, щоб пам'ятати.  Тож 

елемент сумніву все ще залишався.  

  

Інший дослідник стверджував, що це хлопчик-робот.  Його мозок, подібний 

до комп'ютера, важко було спростувати.  Він став комп'ютерним експертом.   

І працював над "штучним інтелектом".  

  

Найбільший виклик - це менеджери. 

  

Традиційний спосіб лікування людей, які занадто дурні для реальної 

роботи, але занадто чесні для політики (!), полягає в тому, щоб поставити 

їх на керівні посади.   

  

На жаль, мудрість призначення божевільних на чолі божевільні була 

поставлена під сумнів.  (Попри очевидну логіку).  

  

Керівники не хочуть втрачати роботу! 

  

Або бути офіційно визнаним неосудним.  (Неофіційно - це терпимо.) 

Фактична осудність чи неосудність ролі не грає.  

  

Тож не дивно, що наш заклад має значний медичний персонал! 
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Ефективна пропаганда 
  

Правдива історія 
  

У черзі стоять з десяток переважно літніх громадян.  Вони чекають на 

відкриття продуктового банку.  Це невелике містечко.  Люди привітні.  

Легко вступають у розмову. 

  

Хтось каже, що це дуже сумно, що молоді люди змушені воювати і гинути 

на війнах у далеких країнах. 

  

Всі з цим згодні. 

  

З цим погоджується і американський ветеран Другої світової війни.  Але 

додає:  

  

"Це ж не Друга світова війна!" 
  

Націонал-соціаліст, який теж стоїть у черзі, не може встояти перед 

спокусою.   

Він сказав це: 

  

У Другій світовій війні Німеччина воювала проти комунізму.  Америка 

воювала за комунізм.  І що в результаті? 

  

Комуністична експансія в Східній і Центральній Європі ... Холодна війна ... 
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Загроза ядерної війни ... Комуністична експансія в Азії ... Корейська війна. 

Перша війна, яку Америка не виграла ... В'єтнамська війна ... Перша війна, 

яку Америка програла ... 

  

З геополітичної точки зору, в Європі, ймовірно, домінуватимуть Німеччина 

або Росія.   А в Азії - Японія чи Китай. 

  

Німеччина і Японія - невеликі країни.  Вони могли б захопити свої 

континенти.   Але їм буде важко утримати контроль.   

  

Вони не могли розширюватися далі.   Навіть якби захотіли.  Але вони не 

хотіли цього робити. 

  

Росія і Китай - набагато більші країни.  Їм було б набагато легше 

спробувати вийти за межі своїх континентів.  Крім того, комуністи 

відкрито пропагують "світову революцію". 

  

Коли націонал-соціаліст закінчує, оголошується хвилина мовчання. 

  

Прямо перед ним стоїть американський ветеран Другої світової війни.  

Дивиться на нього. 

  

Після чого ветеран потиснув руку націонал-соціалісту. 

І дякує йому за роз'яснення! 
  

  

  
Одіссея Фреда 

  

Частина восьма 

Моя перша поїздка до міста 
  

Гаразд. Я знаю, що підслуховувати негарно.   

  

Однак, якщо люди сидять близько і розмовляють досить голосно, щоб я чув, 

то це не підслуховування.  Це випадковість.   
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Щаслива випадковість! 

  

Медичний персонал цінує мої зауваження. 

І я отримую винагороду! 
  

Так я отримав дозвіл на свою першу поїздку до міста.   

  

Це було дуже вчасно! 

  

Хельга і старий Гебхард були в місті в той самий час.  (Не знаю, чи є він 

родичем Карла, чи ні.) Вона навіть познайомила нас з деякими місцевими 

крамарями.   

  

Наш персонал і навіть гості користуються популярністю.  Ми завжди 

ввічливі і доброзичливі.  Купують багато сувенірів.  І залишаємо великі 

чайові.   

  

Здається, це справедливо.  Ми також розливаємо воду, використовуємо 

багато серветок, занадто голосно розмовляємо, привертаємо увагу.  (Але 

ніяких адвокатських листів!)     

  

Деякі гості також спілкуються з собаками та котами.  На щастя, це 

пояснюється любов'ю до тварин.  А не психічними проблемами. 

  

Водій лімузина Брендон, мабуть, найпопулярніший серед місцевих 

мешканців співробітник-чоловік.  Ми часто бачимо таблички з побажаннями 

удачі! 

  

Хельга завжди мене відволікає.  Тому я не помітив Елмера.  Поки мій 

конвоїр не вказав мені на нього. 

  

У клубі Елмера люблять стежити за нами.  Але вони ніколи не ображали нас 

ні фізично, ні словесно.  Тому ми їх ігноруємо.  До тих пір, поки не 

повернемося до закладу.  Тоді ми розповідаємо про них анекдоти. 

  

Судячи з усього, клуб Елмера вважає наш об'єкт секретною базою.  А 

персонал проводить експерименти, пов'язані з психологічною війною.   

  

Велику роль нібито відіграють тупі жарти.  (Це єдина частина, яка здається 
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правдоподібною). 

  

Елмер навіть написав оповідання під назвою "Наше містечкове дивацтво".  В 

його основу покладено "спостереження" за Гебхардом.   

  

На жаль, його важко перекласти, оскільки він написаний на американському 

сленгу. 
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