
Vestluspropaganda 
  

Esimene samm 

  

Looge publikuga mingi suhe.  Leidke midagi ühist.  Etniline või piirkondlik 

identiteet.   Amet.   Ühine huvi ajaloo, poliitika või filosoofia vastu.  Mis tahes. 

  

  

Teine samm 

  

Räägi huvitav lugu.  Neutraalsel viisil.  Ütle, et lugu pärineb raamatust või 

vestlusest.  Võib-olla kommenteerige, et te ei tea, kas lugu on tõsi või mitte.  

Sellegipoolest on lugu huvitav.   

  

Kolmas samm 

  

Jäta muljet, et oled mõistlik, 

objektiivne, asjatundlik ja - mis kõige 

tähtsam (!) - huvitav!  Inimesed peaksid 

vestlust nautima.  Mitte tundma, et nad 

kuulavad igav loengut, jutlust või 

müügipakkumist.  

  

Huvi = meelelahutus = 
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Positiivsed emotsioonid 

  

Juba see positiivne tunne muudab teid meeldivaks.  Nad on vastuvõtlikumad.  Ja 

avatumad oma mõtete ja tunnete suhtes.  See annab teile tagasisidet.  Aitab teil 

oma lähenemist kohandada. 

  

Esimene mulje peaks olema, et olete põnevate faktide allikas.   Mitte ilmselge 

"natsisümpaatia". 

  

Isegi kui te end hiljem rahvussotsialistiks tunnistate, pidage meeles, et eesmärk ei 

ole neid kohe usku pöörata ja värvata.   

  

Esialgne eesmärk on veenda neid, et natsionaalsotsialistid on korralikud ja 

mõistlikud inimesed.  Ja et loogika ja terve mõistus on meie poolel.   

  

Me ei ole need hullumeelsed, keda meedia kujutab.  (Välja arvatud juhul, kui on 

täiskuu.) 

  

See lähenemisviis töötab hästi kahe kõige levinuma teema puhul: Teine maail-

masõda ja tänapäeva probleemid. 

  

Mõelge sellele: Saksamaal vangikongis istudes lugesin Saksa uudisteajakirjast Der 

Spiegel artiklit, mis pani mind valjusti naerma.  Ja irvitama kõrvust kõrva.   

  

Minu väikelinna linnapea kirjeldas mind kui "eeskujulikku kodanikku"! 

  

Gerhard Lauck 



Fredi odekeel 
  

Seitsmes osa 

Teraapia 
  

Isegi ulmekirjanduse kirjastajad lükkavad käsikirju tagasi teadlaste vestluste 

põhjal. 

  

Kuid vaimse tervise spetsialistid hindavad minu märkmeid! 

  

Hullude tööle panemine on teraapiline! 

  

See on majanduslikult mõistlik.   

  

Ja on kindlasti parem kui traditsiooniline ravi: valitsuse töökohad! 

  

Ühele uurijale öeldi, et ta ei ole sündinud.  Tema insenerist isa oli ta oma laboris 

ehitanud.  Osad sisaldasid sõjakurjategija pead, koletise keha ja Norra suusataja 

jalgu.  (Suusad kaasa arvatud.) Tema ema vaidlustas selle.  Aga ta oli liiga noor, et 

seda mäletada.  Nii et mingi kahtlus oli ikka veel olemas.  

  

Teine teadlane väitis, et ta on robotpoiss.  Tema arvutilaadne aju tegi selle 

ümberlükkamise raskeks.  Temast sai arvutiekspert.   Ja töötas "tehisintellekti" 

kallal.  

  

Suurim väljakutse on juhid. 

  

Traditsiooniline meetod nende inimeste puhul, kes on liiga rumalad, et teha 

reaalset tööd, kuid liiga ausad poliitika jaoks (!), on panna nad juhtkonda.   

  

Kahjuks on kahtluse alla seatud, kas on mõistlik panna hullumeelsed hullumajja 

juhtima.  (Hoolimata ilmselgest loogikast.)  

  

Juhid ei taha oma tööd kaotada! 



  

Või siis ametlikult hulluks klassifitseerida.  (Mitteametlikult on talutav.) Tegelik 

terviserike või hullumeelsus ei mängi mingit rolli.  

  

Pole üllatav, et meie asutuses on muljetavaldav meditsiinipersonal! 




