
Konverzační propaganda 
  

První krok 

  

Navažte s publikem určitý druh kontaktu.  Najděte něco, co máte společného.  Et-

nickou nebo regionální identitu.   Profese.   Společný zájem o historii, politiku ne-

bo filozofii.  Cokoli. 

  

  

Druhý krok 

  

Vyprávějte zajímavý příběh.  Neutrálním způsobem.  Řekněte, že příběh pochází z 

knihy nebo z rozhovoru.  Možná poz-

namenejte, že nevíte, zda je příběh pra-

vdivý, nebo ne.  Nicméně příběh je za-

jímavý.   

  

Třetí krok 

  

Působte dojmem, že jste rozumní, obje-

ktivní, znalí a - což je nejdůležitější (!) - 

zajímaví!  Lidé by si měli konverzaci 

užít.  Ne mít pocit, že poslouchají nu-

dnou přednášku, kázání nebo prodejní 

akci.  
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Zájem = zábava = 

Pozitivní emoce 

  

Už jen díky tomuto pozitivnímu pocitu si vás oblíbí.  Jsou vnímavější.  A ote-

vřeněji hovoří o svých vlastních myšlenkách a pocitech.  Tím vám poskytují zpět-

nou vazbu.  Pomůže vám upravit váš přístup. 

  

První dojem by měl být, že jste zdrojem fascinujících faktů.   Ne zjevný "příznivec 

nacismu". 

  

I když se později ukáže, že jste nacionální socialista, pamatujte, že cílem není oka-

mžitě konvertovat a verbovat.   

  

Prvotním cílem je přesvědčit je, že národní socialisté jsou slušní a rozumní lidé.  A 

že logika a zdravý rozum jsou na naší straně.   

  

Nejsme blázni, jak nás líčí média.  (Pokud není úplněk.) 

  

Tento přístup dobře funguje u dvou nejčastějších témat: Druhá světová válka a 

současné problémy. 

  

Vezměte si toto: Když jsem seděl ve vězeňské cele v Německu, četl jsem v 

německém zpravodajském časopise Der Spiegel článek, který mě rozesmál nahlas.  

A úsměv od ucha k uchu.   

  

Starosta mého malého města mě označil za "vzorného občana"! 

  

Gerhard Lauck 

  



Fredovy ódy 
  

Část sedmá 

Terapie 
  

I vydavatelé science fiction odmítají rukopisy na základě rozhovorů s výzkumníky. 

  

Odborníci na duševní zdraví však mé poznámky oceňují! 

  

Dávat bláznům práci je terapeutické! 

  

To dává ekonomický smysl.   

  

A je rozhodně lepší než tradiční léčba: státní zaměstnání! 

  

Jednomu výzkumníkovi bylo řečeno, že se nenarodil.  Jeho otec inženýr ho 

sestrojil ve své laboratoři.  Součásti byly hlava válečného zločince, tělo monstra a 

nohy norského lyžaře.  (Včetně lyží.) Jeho matka to zpochybnila.  Ale byl příliš 

malý, aby si to pamatoval.  Takže tu stále byl prvek pochybností.  

  

Další výzkumník tvrdil, že je robotický chlapec.  Jeho mozek podobný počítači to 

jen těžko vyvracel.  Stal se z něj počítačový expert.   A pracoval na "umělé inteli-

genci".  

  

Největší výzvou jsou manažeři. 

  

Tradiční léčba lidí, kteří jsou příliš hloupí na to, aby dělali skutečnou práci - ale 

příliš poctiví na politiku (!) - spočívá v jejich dosazení do vedení.   

  

Bohužel se zpochybňuje moudrost toho, že by se do čela blázince měli postavit 

blázni.  (Navzdory zjevné logice.)  

  

Vedoucí pracovníci nechtějí přijít o práci! 

  



Nebo být úředně klasifikován jako šílenec.  (Neoficiální je tolerovatelné.) 

Skutečná příčetnost nebo nepříčetnost nehraje roli.  

  

Není divu, že naše zařízení má působivý lékařský personál! 




