
"Me" ja "ne" 
  

Propaganda huolehtii näin ollen väsymättä siitä, että ajatus voittaa 

seuraajia, kun taas organisaation on pyrittävä tekemään vain arvok-

kaimmasta osasta seuraajia jäseniä.  
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  Propaganda on suunnattava massoille.  Ei vain saarnata kuorolle.  Tai vedota 

älymystöön ja/tai "tosiuskoviin".  

   Propagandan on kohdistuttava massojen suurimpiin huolenaiheisiin.  Ei 

ideologisten puristien lemmikkiteemoja.   

   Propagandan on puhuttava massojen kieltä.  Ei lahkolaisjargonia.  

   Joukot aistivat, että asiat pahenevat.  Ja että järjestelmä on haluton ja/tai 

kykenemätön pysäyttämään taantumaa.  Että järjestelmä on parhaimmillaankin 

toimimaton ja, mikä todennäköisempää, suorastaan vihamielinen kansakunnan ja 

sen kansalaisten etuja kohtaan.  

   Tavallisen ihmisen on pidettävä paikallista kansallissosialistista agitaattoriaan 

osana yhteisöään.  Ja hallitusta ulkopuolisena.  Hänen on tunnettava, että olemme 

samalla puolella ja kohtaamme saman vihollisen.  Se, onko hän vain "liittolainen" 

vai "puoluetoveri", on toissijaista.   

   Ideologinen indoktrinaatio voidaan varata sympatisoijille, jotka ovat valmiita ke-

hittymään täysivaltaisiksi kansallissosialisteiksi.  

   Jopa sellaiset toverit, jotka eivät pysty avoimesti paljastamaan itseään kansalliss-

osialisteiksi, voivat harjoittaa tehokasta alustavaa agitaatiota.   

   Teemana on, että hallitus on rikki, että valtavirtapuolueet ovat eturyhmien hallin-

nassa ja että suuri muutos on tarpeen.  

   Historiallinen revisionismi ja juutalaiskysymys voivat odottaa.  Ne ovat jälkiru-

okaa.  Ei alkupala tai pääruoka. 



Fredin Odysseia 
  

Yhdeksäs osa 

Kaksoisagentti 

  
Laitoksemme turvallisuusosasto (SS) päätti, että jonkun pitäisi pitää silmällä 

Elmerin kerhoa.  Ihan vain yleisestä periaatteesta.   

  

SS-henkilöstö veti oljenkorret.  Voittaja pääsi "soluttautumaan" Elmerin kerhoon.  

Esiintyä kaksoisagenttina. 

  



Tämä tehtävä oli helppo.  Ja hauska!   

  

Elmerin kerho kouluttautui vastavakoilutyöhönsä katsomalla James Bond -

elokuvia.  Ihaillen kauniita naisia.  Ja syömällä popcornia ja pizzaa. 

  

Heidän keräämiinsä "tietoihin" sisältyi villejä huhuja kansainvälisestä terrorismis-

ta, aseiden salakuljetuksesta, rahanpesusta, maailmanlaajuisesta matkustamisesta, 

yksityiskoneista ja kauniista naisista.  (Liettualaisia malleja, italialaisia prinsessoja 

ja kalifornialaisia rantatyttöjä.  Ei maanviljelijöiden tyttäriä.  Liian vaarallista.) 

  

Ainoa potentiaalinen uhka oli se, että he kiinnittivät huomiota Gebhardtin typeriin 

vitseihin.  Tämä voisi johtaa syytteeseen rikoksista ihmisyyttä vastaan! 

  

Lääkintähenkilökuntamme tietenkin tukisi puolustusta mielenvikaisuuden perus-

teella.  Kukaan täysjärkinen ei voisi kyseenalaistaa tätä.   

  

Valitettavasti oikeusjärjestelmä ei ole tunnettu siitä, että se olisi järjissään!  Joten 

kaikki on mahdollista oikeudessa. 

  



 


