
Разговорна пропаганда 
  

Първа стъпка 

  

Установете някаква връзка с аудиторията.  Намерете нещо общо между вас.  

Етническа или регионална идентичност.   Професия.   Споделен интерес към 

историята, политиката или философията.  Всичко. 

  

  

Втора стъпка 

  

Разкажете интересна история.  По неутрален начин.  Кажете, че историята е 

от книга или разговор.  Може би 

коментирайте, че не знаете дали 

историята е вярна или не.  Въпреки 

това историята е интересна.   

  

Трета стъпка 

  

Създайте впечатление, че сте 

разумни, обективни, компетентни и - 

най-важното (!) - интересни!  Хората 

трябва да се наслаждават на 

разговора.  А не да се чувстват така, 

сякаш слушат скучна лекция, 
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проповед или продажба.  

  

Интерес = Забавление = 

Положителна емоция 

  

Само това положително чувство ги кара да ви харесват.  Те са по-

възприемчиви.  И са по-открити по отношение на собствените си мисли и 

чувства.  Това ви дава обратна връзка.  Помага ви да коригирате подхода си. 

  

Първото впечатление трябва да е, че сте източник на интересни факти.   А 

не очевиден "симпатизант на нацистите". 

  

Дори ако впоследствие се окажете националсоциалист, не забравяйте, че 

целта не е да ги обърнете и вербувате веднага.   

  

Първоначалната цел е да ги убедим, че националсоциалистите са достойни и 

разумни човешки същества.  И че логиката и здравият разум са на наша 

страна.   

  

Ние не сме луди, каквито ни представят медиите.  (Освен ако няма 

пълнолуние.) 

  

Този подход работи добре за двете най-често срещани теми: Втората 

световна война и съвременните проблеми. 

  

Помислете за това: Докато седях в затворническа килия в Германия, прочетох 

статия в немското списание Der Spiegel, която ме накара да се смея с глас.  И 

се усмихнах от ухо до ухо.   

  

Кметът на моя малък град ме определи като "примерен гражданин". 

  

Герхард Лаук 



Одезията на Фред 
  

Седма част 

Терапия 
  

Дори издателите на научна фантастика отхвърлят ръкописи въз основа на 

разговори с изследователи. 

  

Въпреки това специалистите по психично здраве оценяват моите 

бележки! 

  

Да накараш лудите да работят е терапевтично! 

  

Това е икономически обосновано.   

  

И определено е по-добър от традиционното лечение: работа в държавната 

администрация! 

  

На един от изследователите беше казано, че не е роден.  Баща му, инженер, го 

бил създал в лабораторията си.  Частите включвали главата на 

военнопрестъпник, тялото на чудовище и краката на норвежки скиор.  

(Включително и ските.) Майка му оспорва това.  Но той беше твърде малък, 

за да си спомня.  Така че все още имаше елемент на съмнение.  

  

Друг изследовател твърди, че е момче-робот.  Мозъкът му, подобен на 

компютър, затрудняваше опровергаването на това твърдение.  Той се 

превърна в компютърен експерт.   И работил върху "изкуствения интелект".  

  

Най-голямото предизвикателство са мениджърите. 

  

Традиционният подход към хората, които са твърде глупави, за да вършат 

истинска работа, но твърде честни за политиката (!), е да ги назначават на 

ръководни постове.   

  



За съжаление мъдростта на поставянето на луди начело на лудница е 

поставена под въпрос.  (Въпреки очевидната логика.)  

  

Ръководителите не искат да загубят работата си! 

  

Или да бъде официално класифициран като луд.  (Неофициално е допустимо.) 

Действителната вменяемост или невменяемост не играе роля.  

  

Не е изненадващо, че нашето лечебно заведение разполага с впечатляващ 

медицински персонал! 




