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"Ми" і "Вони" 
  

Пропаганда, отже, невтомно дбатиме про те, щоб ідея 

завойовувала прихильників, тоді як організація повинна 

прагнути перетворити на своїх членів лише найціннішу 

частину таких прихильників.  
  

Майн Кампф, послідовники та члени 
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  Пропаганда повинна бути спрямована в маси.  А не просто проповідувати 

хором.  Чи апелювати до інтелектуалів та/або "істинно віруючих".  

   Пропаганда повинна відповідати на найбільші проблеми, що турбують 

маси.  А не улюблені теми ідеологічних пуритан.   

   Пропаганда повинна говорити мовою мас.  А не жаргоном сектантів.  

   Маси відчувають, що справи погіршуються.  І що система не хоче і/або не 

може зупинити цей занепад.  Що система в кращому випадку є 

дисфункціональною, а швидше за все - відверто ворожою інтересам нації та 

її народу.  

   Пересічна людина повинна сприймати свого місцевого націонал-

соціалістичного агітатора як частину своєї громади.  А уряд - як чужинця.  

Він повинен відчувати, що ми з ним на одному боці і протистоїмо одному 

ворогу.  Чи є він просто "союзником" або "товаришем по партії" - це вже 

другорядне.   

   Ідеологічну обробку можна залишити для симпатиків, які готові 

еволюціонувати в повноцінних націонал-соціалістів.  

   Навіть ті товариші, які не можуть відкрито заявити про себе як про 

націонал-соціалістів, можуть займатися ефективною попередньою агітацією.   

   Тема полягає в тому, що уряд зламаний, основні партії контролюються 

групами з особливими інтересами, і необхідні серйозні зміни.  

   Історичний ревізіонізм і єврейське питання можуть почекати.  Вони - 

десерт.  Не закуска і не основна страва. 
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Одіссея Фреда 
  

Частина дев'ята 

Подвійний агент 

  
Секція безпеки (СБ) нашого об'єкту вирішила, що хтось повинен наглядати 

за клубом Елмера.  Просто так.   

  

Співробітники СС тягнули соломинки.  Переможець мав "проникнути" до 

клубу Елмера.  Видати себе за "подвійного агента". 

  

Це завдання було легким.  І веселим!   
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Клуб Елмера готувався до своєї контррозвідувальної роботи, дивлячись 

фільми про Джеймса Бонда.  Милуючись красивими жінками.  І поїдаючи 

попкорн та піцу. 

  

"Інформація", яку вони збирали, включала дикі чутки про міжнародний 

тероризм, торгівлю зброєю, відмивання грошей, глобальні подорожі, 

приватні літаки і красивих жінок.  (Литовські моделі, італійські принцеси і 

каліфорнійські пляжні дівчата.  Ніяких фермерських дочок.  Занадто 

небезпечно). 

  

Єдиною потенційною загрозою була увага, яку вони приділили тупим 

жартам Гебхарда.  Це могло призвести до звинувачення у злочинах проти 

людяності! 

  

Звичайно, наші медики підтримали б захист на підставі неосудності.  Ніхто 

при здоровому глузді не міг би поставити це під сумнів.   

  

На жаль, судова система не славиться своїм розумом!  Тому в суді можливо 

все, що завгодно. 



5 

 


