
Pogovorna propaganda 
  

Prvi korak 

  

Vzpostavite nekakšen stik z občinstvom.  Poiščite nekaj, kar vam je skupno.  

Etnična ali regionalna identiteta.   Poklic.   Skupno zanimanje za zgodovino, 

politiko ali filozofijo.  Karkoli. 

  

  

Drugi korak 

  

Povejte zanimivo zgodbo.  Na nevtralen način.  Povejte, da je zgodba iz knjige ali 

pogovora.  Morda pripomnite, da ne 

veste, ali je zgodba resnična ali ne.  

Kljub temu je zgodba zanimiva.   

  

Tretji korak 

  

Dajte vtis, da ste razumni, objektivni, 

dobro obveščeni in - kar je 

najpomembneje (!) - zanimivi!  Ljudje 

morajo v pogovoru uživati.  Ne pa da 

imajo občutek, da poslušajo dolgočasno 

predavanje, pridigo ali prodajni nastop.  
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Obresti = zabava = 

Pozitivna čustva 

  

Že samo zaradi tega pozitivnega občutka jim boste všeč.  So bolj dovzetni.  In bolj 

odprti glede svojih misli in občutkov.  To vam daje povratne informacije.  Pomaga 

vam prilagoditi svoj pristop. 

  

Prvi vtis mora biti, da ste vir zanimivih dejstev.   Ne pa očitni "simpatizer 

nacizma". 

  

Tudi če se pozneje izkažete za nacionalsocialista, ne pozabite, da cilj ni takojšnje 

spreobrnjenje in rekrutiranje.   

  

Začetni cilj je prepričati jih, da so nacionalsocialisti spodobna in razumna 

človeška bitja.  In da sta logika in zdrava pamet na naši strani.   

  

Nismo pobesneli norci, kot nas prikazujejo mediji.  (Razen ob polni luni.) 

  

Ta pristop se dobro obnese pri dveh najpogostejših temah: svetovno vojno in pro-

bleme današnjega časa. 

  

Razmislite o tem: Ko sem sedel v zaporniški celici v Nemčiji, sem v nemški reviji 

Der Spiegel prebral članek, ki me je spravil v glasen smeh.  In se smejal od ušes 

do ušes.   

  

Župan mojega majhnega mesta me je označil za "vzornega državljana". 

  

Gerhard Lauck 



Fredova odesija 
  

Sedmi del 

Terapija 
  

Tudi založniki znanstvene fantastike zavračajo rokopise na podlagi pogovorov z 

raziskovalci. 

  

Vendar pa strokovnjaki za duševno zdravje cenijo moje zapiske! 

  

Prepovedati delo norcem je terapevtsko! 

  

To je ekonomsko smiselno.   

  

In je vsekakor boljša od tradicionalnega zdravljenja: državna delovna mesta! 

  

Enemu raziskovalcu so rekli, da se ni rodil.  Njegov oče inženir ga je izdelal v 

svojem laboratoriju.  Deli so bili glava vojnega zločinca, telo pošasti in noge 

norveškega smučarja.  (Vključno s smučmi.) Njegova mati je temu oporekala.  

Toda bil je premlad, da bi se spomnil.  Zato je še vedno obstajal dvom.  

  

Drugi raziskovalec je trdil, da je robotski deček.  Njegovi možgani so bili podobni 

računalniku, zato je bilo to težko ovreči.  Postal je računalniški strokovnjak.   In se 

ukvarjal z "umetno inteligenco".  

  

Največji izziv so menedžerji. 

  

Ljudje, ki so preveč neumni, da bi opravljali pravo delo, a preveč pošteni za 

politiko (!), se tradicionalno obravnavajo tako, da se jih postavi na vodstvena 

mesta.   

  

Na žalost se je postavila pod vprašaj modrost postavitve norcev za vodenje 

norišnice.  (Kljub očitni logiki.)  

  



Vodstveni delavci ne želijo izgubiti službe! 

  

Ali pa boš uradno opredeljen kot norec.  (Neuradna razvrstitev je sprejemljiva.) 

Dejanska zdrava pamet ali norost ne igra vloge.  

  

Ni presenetljivo, da ima naša ustanova impresivno zdravstveno osebje! 

    




