
Konverzačná propaganda 
  

Prvý krok 

  

Nadviažte určitý druh kontaktu s publikom.  Nájdite niečo, čo máte spoločné.  

Etnickú alebo regionálnu identitu.   Profesia.   Spoločný záujem o históriu, 

politiku alebo filozofiu.  Čokoľvek. 

  

  

Druhý krok 

  

Rozprávajte zaujímavý príbeh.  Neutrálnym spôsobom.  Povedzte, že príbeh 

pochádza z knihy alebo rozhovoru.  

Možno poznamenajte, že neviete, či je 

príbeh pravdivý alebo nie.  Napriek 

tomu je príbeh zaujímavý.   

  

Tretí krok 

  

Pôsobte dojmom, že ste rozumní, 

objektívni, kompetentní a - čo je 

najdôležitejšie (!) - zaujímaví!  Ľudia by 

si mali rozhovor užívať.  Nie mať pocit, 

že počúvajú nudnú prednášku, kázeň 

alebo predajnú akciu.  
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Záujem = zábava = 

Pozitívne emócie 

  

Už len vďaka tomuto pozitívnemu pocitu si vás obľúbia.  Sú vnímavejší.  A 

otvorenejšie hovoria o svojich vlastných myšlienkach a pocitoch.  Tým vám 

poskytujú spätnú väzbu.  Pomáha vám upraviť váš prístup. 

  

Prvý dojem by mal byť, že ste zdrojom fascinujúcich faktov.   Nie zjavný 

"sympatizant nacizmu". 

  

Aj keď sa neskôr ukáže, že ste národný socialista, pamätajte, že cieľom nie je 

konvertovať a okamžite ich naverbovať.   

  

Prvotným cieľom je presvedčiť ich, že národní socialisti sú slušné a rozumné 

ľudské bytosti.  A že logika a zdravý rozum sú na našej strane.   

  

Nie sme šialenci, ako nás vykresľujú médiá.  (Pokiaľ nie je spln mesiaca.) 

  

Tento prístup sa osvedčil pri dvoch najčastejších témach: Druhá svetová vojna a 

súčasné problémy. 

  

Zvážte toto: Keď som sedel vo väzenskej cele v Nemecku, prečítal som si v 

nemeckom spravodajskom časopise Der Spiegel článok, ktorý ma nahlas 

rozosmial.  A úsmev od ucha k uchu.   

  

Starosta môjho malého mesta ma označil za "vzorného občana"! 

  

Gerhard Lauck 



Fredova óda 
  

Siedma časť 

Terapia 
  

Dokonca aj vydavateľstvá vedeckej fantastiky odmietajú rukopisy na základe 

rozhovorov s výskumníkmi. 

  

Odborníci na duševné zdravie však moje poznámky oceňujú! 

  

Dávať šialencom prácu je terapeutické! 

  

Má to ekonomický zmysel.   

  

A je rozhodne lepšia ako tradičná liečba: štátne pracovné miesta! 

  

Jednému výskumníkovi bolo povedané, že sa nenarodil.  Jeho otec inžinier ho 

zostrojil vo svojom laboratóriu.  Súčasťou bola hlava vojnového zločinca, telo 

netvora a nohy nórskeho lyžiara.  (Vrátane lyží.) Jeho matka to spochybnila.  Bol 

však príliš mladý, aby si to pamätal.  Takže tu stále zostával prvok pochybností.  

  

Ďalší výskumník tvrdil, že je robotický chlapec.  Jeho mozog podobný počítaču to 

ťažko vyvrátil.  Stal sa z neho počítačový expert.   A pracoval na "umelej 

inteligencii".  

  

Najväčšou výzvou sú manažéri. 

  

Tradičným postupom pre ľudí, ktorí sú príliš hlúpi na to, aby robili skutočnú 

prácu, ale príliš čestní na to, aby robili politiku (!), je umiestniť ich do 

manažmentu.   

  

Žiaľ, múdrosť poverenia bláznov vedením ústavu pre choromyseľných bola 

spochybnená.  (Napriek zrejmej logike.)  

  



Vedúci pracovníci nechcú prísť o prácu! 

  

Alebo byť oficiálne klasifikovaný ako šialenec.  (Neoficiálne sa to dá tolerovať.) 

Skutočná príčetnosť alebo nepríčetnosť nehrá rolu.  

  

Nie je prekvapením, že naše zariadenie má pôsobivý zdravotnícky personál! 

    




