
"Ние" и "Те" 
  

Следователно пропагандата неуморно ще се грижи идеята да 

спечели последователи, докато организацията трябва да се 

стреми да превърне в членове само най-ценната част от 

последователите.   
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  Пропагандата трябва да е насочена към масите.  А не просто да проповядва 

в хор.  Или да се обръща към интелектуалци и/или "истински вярващи".  

   Пропагандата трябва да е насочена към най-големите проблеми на масите.  

А не любимите теми на идеологическите пуристи.   

   Пропагандата трябва да говори на езика на масите.  А не на жаргона на 

сектантите.  

   Масите усещат, че нещата се влошават.  И че системата не желае и/или не 

може да спре упадъка.  Че системата в най-добрия случай е нефункционална, 

а по-вероятно - направо враждебна на интересите на нацията и нейните 

граждани.  

   Средностатистическият човек трябва да гледа на своя местен 

националсоциалистически агитатор като на част от своята общност.  А 

правителството - като външен човек.  Той трябва да чувства, че сме на една и 

съща страна и сме изправени пред един и същ враг.  Дали само като 

"съюзник" или "партиен другар", е второстепенно.   

   Идеологическата индоктринация може да бъде запазена за симпатизанти, 

които са готови да се превърнат в пълноправни националсоциалисти.  

   Дори другарите, които не могат да се разкрият открито като 

националсоциалисти, могат да водят ефективна предварителна агитация.   

   Темата е, че правителството е счупено, че основните партии са 

контролирани от групи със специални интереси и че е необходима сериозна 

промяна.  

   Историческият ревизионизъм и еврейският въпрос могат да почакат.  Те са 

десерт.  Не са предястие или основно ястие. 

  



Одисеята на Фред 
  

Девета част 

Двоен агент 

  
Отделът за сигурност (ОС) на нашия обект реши, че някой трябва да държи 

под око клуба на Елмър.  Просто по принцип.   

  

Служителите на SS теглиха сламка.  Победителят получи правото да 

"проникне" в клуба на Елмър.  Да се представи за "двоен агент". 

  



Това задание беше лесно.  И забавна!   

  

Клубът на Елмър се обучава за работата си в контраразузнаването, като гледа 

филми за Джеймс Бонд.  Възхищават се на красивите жени.  И ядат пуканки 

и пица. 

  

Събраната от тях "информация" включваше безумни слухове за 

международен тероризъм, търговия с оръжие, пране на пари, пътувания по 

света, частни самолети и красиви жени.  (Литовски модели, италиански 

принцеси и калифорнийски плажни момичета.  Никакви дъщери на фермери.  

Твърде опасно.) 

  

Единствената потенциална заплаха беше вниманието, което обръщаха на 

глупавите шеги на Гебхард.  Това може да доведе до обвинение в 

престъпления срещу човечеството! 

  

Разбира се, нашият медицински персонал ще подкрепи защитата на 

основание невменяемост.  Никой със здрав разум не би могъл да постави 

това под съмнение.   

  

За съжаление, съдебната система не е известна с това, че е наясно със себе 

си!  Така че в съда всичко е възможно. 

  



 


