
Propaganda conversațională 
  

Primul pas 

  

Stabiliți un fel de relație cu publicul.  Găsiți ceva ce aveți în comun.  Identitatea 

etnică sau regională.   Profesia.   Un interes comun pentru istorie, politică sau 

filozofie.  Orice. 

  

  

Pasul doi 

  

Spuneți o poveste interesantă.  Într-un mod neutru.  Spuneți că povestea provine 

dintr-o carte sau dintr-o conversație.  

Eventual, comentați că nu știți dacă 

povestea este sau nu adevărată.  Cu 

toate acestea, povestea este interesantă.   

  

Pasul trei 

  

Dați impresia că sunteți rezonabil, 

obiectiv, bine informat și - cel mai 

important (!) - interesant!  Oamenii ar 

trebui să se bucure de conversație.  Nu 

să aibă impresia că ascultă o prelegere 

plictisitoare, o predică sau un discurs de 
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vânzare.  

  

Interes = Divertisment = 

Emoție pozitivă 

  

Numai acest sentiment pozitiv îi face să vă placă.  Ei sunt mai receptivi.  Și mai 

deschiși cu privire la propriile gânduri și sentimente.  Acest lucru vă oferă 

feedback.  Vă ajută să vă ajustați abordarea. 

  

Prima impresie ar trebui să fie că sunteți o sursă de fapte fascinante.   Nu un 

"simpatizant nazist" evident. 

  

Chiar dacă mai târziu vă dezvăluiți că sunteți un național-socialist, nu uitați că 

obiectivul nu este de a-i converti și recruta imediat.   

  

Obiectivul inițial este de a-i convinge că național-socialiștii sunt ființe umane 

decente și raționale.  Și că logica și bunul simț sunt de partea noastră.   

  

Nu suntem nebunii nebuni pe care îi prezintă mass-media.  (Cu excepția cazului în 

care este lună plină.) 

  

Această abordare funcționează bine pentru cele mai frecvente două subiecte: Al 

Doilea Război Mondial și problemele actuale. 

  

Luați în considerare acest lucru: În timp ce stăteam într-o celulă de închisoare din 

Germania, am citit un articol în revista germană de știri Der Spiegel care m-a făcut 

să râd în hohote.  Și să rânjesc de la o ureche la alta.   

  

Primarul din orășelul meu m-a descris ca fiind un "cetățean model"! 

  

Gerhard Lauck 

  



Odiseea lui Fred 
  

Partea a șaptea 

Terapie 
  

Chiar și editorii de science fiction resping manuscrisele pe baza conversațiilor cu 

cercetătorii. 

  

Cu toate acestea, profesioniștii din domeniul sănătății mintale apreciază notele 

mele! 

  

Să pui nebunii la muncă este terapeutic! 

  

Are sens din punct de vedere economic.   

  

Și este cu siguranță mai bună decât tratamentul tradițional: slujbe la stat! 

  

Unui cercetător i s-a spus că nu s-a născut.  Tatăl său, inginer, îl construise în la-

boratorul său.  Piesele includeau capul unui criminal de război, corpul unui mon-

stru și picioarele unui schior norvegian.  (Inclusiv schiurile.) Mama sa a contestat 

acest lucru.  Dar el era prea tânăr pentru a-și aminti.  Așa că exista încă un element 

de îndoială.  

  

Un alt cercetător a pretins că este un băiat robot.  Creierul său asemănător unui 

computer a făcut ca acest lucru să fie dificil de infirmat.  A devenit expert în calcu-

latoare.   Și a lucrat la "inteligența artificială".  

  

Cea mai mare provocare este reprezentată de manageri. 

  

Tratamentul tradițional pentru oamenii care sunt prea proști pentru a munci cu 

adevărat - dar prea cinstiți pentru politică (!) - este de a-i plasa în funcții de con-

ducere.   

  

Din păcate, înțelepciunea de a pune nebuni la conducerea unui azil de nebuni a 



fost pusă la îndoială.  (În ciuda logicii evidente.)  

  

Directorii nu vor să-și piardă locurile de muncă! 

  

Sau să fie clasificat oficial ca fiind nebun.  (Neoficial este tolerabil.) Sănătatea 

mintală sau nebunia reală nu joacă niciun rol.  

  

Nu este surprinzător faptul că unitatea noastră are un personal medical impresio-

nant! 

    




