
Συνομιλιακή προπαγάνδα 
  

Βήμα πρώτο 

  

Δημιουργήστε κάποιου είδους σχέση με το κοινό.  Βρείτε κάτι κοινό.  Εθνοτική ή 

περιφερειακή ταυτότητα.   Επάγγελμα.   Κοινό ενδιαφέρον για την ιστορία ή την 

πολιτική ή τη φιλοσοφία.  Οτιδήποτε. 

  

  

Βήμα δύο 

  

Πείτε μια ενδιαφέρουσα ιστορία.  Με ουδέτερο τρόπο.  Πείτε ότι η ιστορία 

προέρχεται από ένα βιβλίο ή μια 

συζήτηση.  Ίσως σχολιάσετε ότι δεν 

ξέρετε αν η ιστορία είναι αληθινή ή όχι.  

Παρ' όλα αυτά, η ιστορία είναι 

ενδιαφέρουσα.   

  

Βήμα τρίτο 

  

Δώστε την εντύπωση ότι είστε λογικός, 

αντικειμενικός, ενημερωμένος και - το 

σημαντικότερο (!) - ενδιαφέρων!  Οι 

άνθρωποι πρέπει να απολαμβάνουν τη 

συζήτηση.  Να μην αισθάνονται ότι 
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ακούνε μια βαρετή διάλεξη ή κήρυγμα ή μια παρουσίαση πωλήσεων.  

  

Ενδιαφέρον = Ψυχαγωγία = 

Θετικό συναίσθημα 

  

Αυτό το θετικό συναίσθημα από μόνο του τους κάνει να σας συμπαθούν.  Είναι 

πιο δεκτικοί.  Και πιο ανοιχτοί για τις δικές τους σκέψεις και συναισθήματα.  Αυτό 

σας δίνει ανατροφοδότηση.  Σας βοηθά να προσαρμόσετε την προσέγγισή σας. 

  

Η πρώτη εντύπωση θα πρέπει να είναι ότι είστε μια πηγή συναρπαστικών 

γεγονότων.   Όχι ένας προφανής "συμπαθών των Ναζί". 

  

Ακόμη και αν αργότερα αποκαλυφθείτε ότι είστε εθνικοσοσιαλιστής, να θυμάστε 

ότι ο στόχος δεν είναι να τους προσηλυτίσετε και να τους στρατολογήσετε 

αμέσως.   

  

Ο αρχικός στόχος είναι να πειστούν ότι οι εθνικοσοσιαλιστές είναι αξιοπρεπείς 

και λογικοί άνθρωποι.  Και ότι η λογική και η κοινή λογική είναι με το μέρος μας.   

  

Δεν είμαστε οι τρελοί που παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης.  (Εκτός αν υπάρχει 

πανσέληνος.) 

  

Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί καλά για τα δύο πιο συνηθισμένα θέματα: 

Παγκόσμιος Πόλεμος και σημερινά προβλήματα. 

  

Σκεφτείτε αυτό: Καθώς καθόμουν σε ένα κελί φυλακής στη Γερμανία, διάβασα 

ένα άρθρο στο γερμανικό ειδησεογραφικό περιοδικό Der Spiegel που με έκανε να 

γελάσω δυνατά.  Και να χαμογελάσω από το ένα αυτί στο άλλο.   

  

Ο δήμαρχος της μικρής μου πόλης με περιέγραψε ως "πρότυπο πολίτη"! 

  

Gerhard Lauck 



Η Οδύσσεια του Fred 
  

Μέρος επτά 

Θεραπεία 
  

Ακόμη και εκδότες επιστημονικής φαντασίας απορρίπτουν χειρόγραφα με βάση 

συζητήσεις ερευνητών. 

  

Ωστόσο, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας εκτιμούν τις σημειώσεις μου! 

  

Το να βάζεις τρελούς να δουλεύουν είναι θεραπευτικό! 

  

Είναι οικονομικά λογικό.   

  

Και είναι σίγουρα καλύτερο από την παραδοσιακή θεραπεία: κυβερνητικές θέσεις 

εργασίας! 

  

Σε έναν ερευνητή είπαν ότι δεν είχε γεννηθεί.  Ο μηχανικός πατέρας του τον είχε 

κατασκευάσει στο εργαστήριό του.  Τα εξαρτήματα περιλάμβαναν το κεφάλι ενός 

εγκληματία πολέμου, το σώμα ενός τέρατος και τα πόδια ενός Νορβηγού σκιέρ.  

(Συμπεριλαμβανομένων των σκι.) Η μητέρα του το αμφισβήτησε αυτό.  Αλλά 

ήταν πολύ μικρός για να θυμάται.  Οπότε υπήρχε ακόμα ένα στοιχείο αμφιβολίας.  

  

Ένας άλλος ερευνητής ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα αγόρι-ρομπότ.  Ο εγκέφαλός του, 

που έμοιαζε με υπολογιστή, το έκανε δύσκολο να διαψευστεί.  Έγινε ειδικός 

στους υπολογιστές.   Και ασχολήθηκε με την "τεχνητή νοημοσύνη".  

  

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι οι διευθυντές. 

  

Η παραδοσιακή αντιμετώπιση για τους ανθρώπους που είναι πολύ ηλίθιοι για να 

κάνουν πραγματική δουλειά - αλλά πολύ τίμιοι για την πολιτική (!) - είναι να τους 

τοποθετούν στη διοίκηση.   

  

Δυστυχώς, έχει αμφισβητηθεί η σοφία της τοποθέτησης τρελών επικεφαλής ενός 



ψυχιατρείου.  (Παρά την προφανή λογική.)  

  

Τα στελέχη δεν θέλουν να χάσουν τη δουλειά τους! 

  

Ή να χαρακτηριστεί επίσημα ως παράφρων.  (Ανεπίσημα είναι ανεκτό.) Η 

πραγματική λογική ή παραφροσύνη δεν παίζει ρόλο.  

  

Όπως είναι φυσικό, οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εντυπωσιακό ιατρικό 

προσωπικό! 

    

  




