
"Mi" in "Oni" 
  

Propaganda bo zato neutrudno skrbela, da bo ideja pridobila 

privržence, medtem ko si mora organizacija prizadevati, da bi le 

najbolj dragocen del privržencev spremenila v člane.  
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  Propaganda mora biti namenjena množicam.  Ne sme biti zgolj pridigarsko 

usmerjena.  ali nagovarjati intelektualce in/ali "prave vernike".  

   Propaganda mora biti usmerjena na največje skrbi množic.  Ne pa hišne teme 

ideoloških puristov.   

   Propaganda mora govoriti v jeziku množic.  Ne v žargonu sektašev.  

   Množice čutijo, da je vse slabše.  In da sistem noče in/ali ne more zaustaviti 

nazadovanja.  Da je sistem v najboljšem primeru disfunkcionalen in, kar je še bolj 

verjetno, naravnost sovražen interesom naroda in njegovih prebivalcev.  

   Povprečen človek mora na lokalnega nacionalsocialističnega agitatorja gledati 

kot na del svoje skupnosti.  Vlado pa kot tujca.  Čutiti mora, da smo na isti strani 

in da se soočamo z istim sovražnikom.  Ali zgolj kot "zaveznika" ali 

"strankarskega tovariša", je drugotnega pomena.   

   Ideološka indoktrinacija je lahko rezervirana za simpatizerje, ki so se 

pripravljeni razviti v polnopravne nacionalsocialiste.  

   Tudi tovariši, ki se ne morejo odkrito razkriti kot nacionalsocialisti, lahko 

izvajajo učinkovito predhodno agitacijo.   

   Tematika je, da je vlada pokvarjena, da glavne stranke obvladujejo posebne 

interesne skupine in da so potrebne velike spremembe.  

   Zgodovinski revizionizem in judovsko vprašanje lahko počakata.  To je sladica.  

Ne predjed ali glavna jed. 



Fredova odisejada 
  

Deveti del 

Dvojni agent 

  
Varnostni oddelek (SS) naše ustanove se je odločil, da mora nekdo paziti na 

Elmerjev klub.  Samo zaradi splošnega načela.   

  

Osebje SS je vlekla slamico.  Zmagovalec se je "infiltriral" v Elmerjev klub.  

Izdajal se je za "dvojnega agenta". 

  



Ta naloga je bila preprosta.  In zabavna!   

  

Elmerjev klub se je za svoje protiobveščevalno delo usposabljal z gledanjem 

filmov o Jamesu Bondu.  Občudovali so lepe ženske.  In jedli popcorn in pico. 

  

"Informacije", ki so jih zbirali, so vključevale divje govorice o mednarodnem 

terorizmu, trgovini z orožjem, pranju denarja, globalnih potovanjih, zasebnih 

letalih in lepih ženskah.  (Litvanske manekenke, italijanske princese in dekleta s 

kalifornijskih plaž.  Nobenih kmečkih hčera.  Preveč nevarno.) 

  

Edina potencialna grožnja je bila pozornost, ki so jo posvečali Gebhardtovim 

neumnim šalam.  To bi lahko privedlo do obtožnice zaradi zločinov proti 

človeštvu! 

  

Seveda bi naše zdravniško osebje podprlo obrambo zaradi norosti.  Nihče pri 

zdravi pameti o tem ne bi mogel dvomiti.   

  

Žal sodni sistem ni znan po tem, da bi bil pri zdravi pameti!  Zato je na sodišču 

vse mogoče. 

  



 


