
Samtalspropaganda 
  

Steg ett 

  

Skapa någon form av kontakt med publiken.  Hitta något som ni har gemensamt.  

Etnisk eller regional identitet.   Yrke.   Gemensamt intresse för historia, politik 

eller filosofi.  Vad som helst. 

  

  

Steg två 

  

Berätta en intressant historia.  På ett neutralt sätt.  Säg att berättelsen kommer från 

en bok eller ett samtal.  Kommentera 

kanske att du inte vet om historien är 

sann eller inte.  Trots detta är historien 

intressant.   

  

Steg tre 

  

Ge intryck av att du är förnuftig, 

objektiv, kunnig och - viktigast (!) - 

intressant!  Människor ska njuta av 

samtalet.  Inte känna att de hör en tråkig 

föreläsning, predikan eller 

försäljningspresentation.  
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Ränta = Underhållning = 

Positiva känslor 

  

Bara denna positiva känsla gör att de gillar dig.  De är mer mottagliga.  Och mer 

öppna om sina egna tankar och känslor.  Detta ger dig feedback.  Det hjälper dig 

att anpassa ditt tillvägagångssätt. 

  

Det första intrycket ska vara att du är en källa till fascinerande fakta.   Inte en 

uppenbar "nazisympatisör". 

  

Även om du senare visar att du är nationalsocialist, kom ihåg att målet inte är att 

konvertera och rekrytera dem omedelbart.   

  

Det första målet är att övertyga dem om att nationalsocialister är anständiga och 

rationella människor.  Och att logiken och det sunda förnuftet står på vår sida.   

  

Vi är inte de galningar som media framställer.  (Om det inte är fullmåne.) 

  

Detta tillvägagångssätt fungerar bra för de två vanligaste ämnena: Andra 

världskriget och dagens problem. 

  

Tänk på följande: När jag satt i en fängelsecell i Tyskland läste jag en artikel i den 

tyska nyhetstidningen Der Spiegel som fick mig att skratta högt.  Jag flinade från 

öra till öra.   

  

Borgmästaren i min lilla stad beskrev mig som en "mönstermedborgare"! 

  

Gerhard Lauck 



Freds odenser 
  

Sjunde delen 

Terapi 
  

Till och med science fiction-förlag avvisar manuskript baserat på forskarsamtal. 

  

Men de som arbetar med psykisk hälsa uppskattar mina anteckningar! 

  

Det är terapeutiskt att sätta galningar i arbete! 

  

Det är ekonomiskt vettigt.   

  

Och det är definitivt bättre än den traditionella behandlingen: statliga jobb! 

  

En forskare fick veta att han inte hade blivit född.  Hans ingenjörsfar hade byggt 

honom i sitt laboratorium.  Delarna bestod bland annat av huvudet på en 

krigsförbrytare, kroppen på ett monster och fötterna på en norsk skidåkare.  

(Skidor inkluderade.) Hans mor ifrågasatte detta.  Men han var för ung för att 

minnas.  Så det fanns fortfarande ett element av tvivel.  

  

En annan forskare hävdade att han var en robotpojke.  Hans datorliknande hjärna 

gjorde det svårt att motbevisa detta.  Han blev datorexpert.   Och arbetade med 

"artificiell intelligens".  

  

Den största utmaningen är cheferna. 

  

Den traditionella behandlingen av människor som är för dumma för att göra något 

riktigt arbete - men för ärliga för politik (!) - är att placera dem i ledningen.   

  

Tyvärr har man ifrågasatt om det är klokt att låta galningar leda ett dårhus.  (Trots 

den uppenbara logiken.)  

  

Cheferna vill inte förlora sina jobb! 



  

Eller bli officiellt klassificerad som galen.  (Inofficiellt är tolerabelt.) Det spelar 

ingen roll om man är frisk eller sinnessjuk.  

  

Det är inte förvånande att vår anläggning har en imponerande medicinsk personal! 

    




