
Keskusteleva propaganda 
  

Vaihe yksi 

  

Luo jonkinlainen yhteys yleisöön.  Etsi jotain yhteistä.  Etninen tai alueellinen 

identiteetti.   Ammatti.   Yhteinen kiinnostus historiaan, politiikkaan tai 

filosofiaan.  Mitä tahansa. 

  

  

Vaihe kaksi 

  

Kerro mielenkiintoinen tarina.  Neutraalilla tavalla.  Sano, että tarina on peräisin 

kirjasta tai keskustelusta.  Kommentoi 

ehkä, että et tiedä, onko tarina totta vai 

ei.  Tarina on kuitenkin 

mielenkiintoinen.   

  

Kolmas vaihe 

  

Anna vaikutelma, että olet järkevä, 

objektiivinen, asiantunteva ja - mikä 

tärkeintä (!) - kiinnostava!  Ihmisten 

pitäisi nauttia keskustelusta.  Heidän ei 

pitäisi tuntea kuulevansa tylsää luentoa, 

saarnaa tai myyntipuheita.  
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Korko = Viihde = 

Positiivinen tunne 

  

Pelkästään tämä myönteinen tunne saa heidät pitämään sinusta.  He ovat 

vastaanottavaisempia.  Ja avoimempia omien ajatustensa ja tunteidensa suhteen.  

Tämä antaa sinulle palautetta.  Se auttaa sinua mukauttamaan lähestymistapaasi. 

  

Ensivaikutelman pitäisi olla, että olet kiehtovien faktojen lähde.   Ei ilmeinen 

"natsi-sympatiseeraaja". 

  

Vaikka myöhemmin paljastuisitkin kansallissosialistiksi, muista, että tavoitteena ei 

ole käännyttää ja värvätä heitä välittömästi.   

  

Alkuperäinen tavoite on vakuuttaa heidät siitä, että kansallissosialistit ovat 

kunnollisia ja järkeviä ihmisiä.  Ja että logiikka ja terve järki ovat meidän 

puolellamme.   

  

Me emme ole niitä raivohulluja, joita tiedotusvälineet esittävät.  (Ellei ole 

täysikuu.) 

  

Tämä lähestymistapa toimii hyvin kahden yleisimmän aiheen kohdalla: Toinen 

maailmansota ja nykypäivän ongelmat. 

  

Mieti tätä: Istuin vankisellissä Saksassa ja luin saksalaisesta Der Spiegel -

uutislehdestä artikkelin, joka sai minut nauramaan ääneen.  Ja virnistämään 

korvasta korvaan.   

  

Pikkukaupunkini pormestari kuvaili minua "mallikansalaiseksi"! 

  

Gerhard Lauck 



Fredin Odessia 
  

Seitsemäs osa 

Terapia 
  

Jopa tieteiskirjallisuuden kustantajat hylkäävät käsikirjoituksia 

tutkijakeskustelujen perusteella. 

  

Mielenterveysalan ammattilaiset arvostavat kuitenkin muistiinpanojani! 

  

Hullujen töihin laittaminen on terapeuttista! 

  

Se on taloudellisesti järkevää.   

  

Ja se on ehdottomasti parempi kuin perinteinen hoito: valtion työpaikat! 

  

Eräälle tutkijalle kerrottiin, ettei hän ollut syntynytkään.  Hänen insinööri-isänsä 

oli rakentanut hänet laboratoriossaan.  Osissa oli sotarikollisen pää, hirviön ruumis 

ja norjalaisen hiihtäjän jalat.  (Sukset mukaan lukien.) Hänen äitinsä kiisti tämän.  

Mutta hän oli liian nuori muistamaan.  Joten epäilys oli yhä olemassa.  

  

Toinen tutkija väitti olevansa robottipoika.  Hänen tietokoneen kaltaisten aivojensa 

ansiosta tätä oli vaikea kumota.  Hänestä tuli tietokoneasiantuntija.   Ja työskenteli 

"tekoälyn" parissa.  

  

Suurin haaste ovat johtajat. 

  

Perinteinen tapa hoitaa ihmisiä, jotka ovat liian tyhmiä tekemään oikeaa työtä - 

mutta liian rehellisiä politiikkaan (!) - on laittaa heidät johtoon.   

  

Valitettavasti on kyseenalaistettu, onko mielisairaalan johtaminen mielisairaiden 

johdolla järkevää.  (Ilmeisestä logiikasta huolimatta.)  

  

Johtajat eivät halua menettää työpaikkojaan! 



  

Tai tulla virallisesti luokitelluksi hulluksi.  (Epävirallisesti se on siedettävää.) 

Todellisella terveellä järjellä tai mielenvikaisuudella ei ole merkitystä.  

  

Ei ole yllättävää, että laitoksessamme on vaikuttava hoitohenkilökunta! 




