
Samtalepropaganda 
  

Første trin 

  

Skab en form for kontakt med publikum.  Find noget, I har til fælles.  Etnisk eller 

regional identitet.   Erhverv.   Fælles interesse for historie, politik eller filosofi.  

Hvad som helst. 

  

  

Trin to 

  

Fortæl en interessant historie.  På en neutral måde.  Sig, at historien stammer fra 

en bog eller en samtale.  Kommentér 

eventuelt, at du ikke ved, om historien 

er sand eller ej.  Ikke desto mindre er 

historien interessant.   

  

Trin tre 

  

Giv indtryk af, at du er fornuftig, 

objektiv, vidende og - vigtigst af alt (!) - 

interessant!  Folk skal nyde samtalen.  

De skal ikke føle, at de hører et kedeligt 

foredrag, en kedelig prædiken eller en 

salgstale.  

#1016                                                                                                                                        04.09.2022 (133) 

 



  

Renter = Underholdning = 

Positive følelser 

  

Alene denne positive følelse gør, at de kan lide dig.  De er mere modtagelige.  Og 

mere åbne om deres egne tanker og følelser.  Det giver dig feedback.  Hjælper dig 

med at justere din tilgang. 

  

Det første indtryk skal være, at du er en kilde til fascinerende fakta.   Ikke en 

åbenlys "nazisympatisør". 

  

Selv hvis du senere afslører dig selv som nationalsocialist, skal du huske, at målet 

ikke er at omvende og rekruttere dem med det samme.   

  

Det første mål er at overbevise dem om, at nationalsocialisterne er anstændige og 

rationelle mennesker.  Og at logikken og den sunde fornuft er på vores side.   

  

Vi er ikke de rablende galninge, som medierne fremstiller os.  (Medmindre der er 

fuldmåne.) 

  

Denne fremgangsmåde fungerer godt for de to mest almindelige emner: Anden 

Verdenskrig og nutidige problemer. 

  

Tænk på følgende: Mens jeg sad i en fængselscelle i Tyskland, læste jeg en artikel 

i det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel, som fik mig til at grine højt.  Og grinede 

fra øre til øre.   

  

Borgmesteren i min lille by beskrev mig som en "mønsterborger!" 

  

Gerhard Lauck 



Freds Odessy 
  

Syvende del 

Terapi 
  

Selv science fiction-forlag afviser manuskripter baseret på forskersamtaler. 

  

Men fagfolk inden for mental sundhed sætter pris på mine noter! 

  

Det er terapeutisk at sætte sindssyge i arbejde! 

  

Det giver økonomisk mening.   

  

Og det er helt sikkert bedre end den traditionelle behandling: offentlige job! 

  

En forsker fik at vide, at han ikke var blevet født.  Hans ingeniørfar havde bygget 

ham i sit laboratorium.  Delene omfattede hovedet af en krigsforbryder, kroppen af 

et monster og fødderne af en norsk skiløber.  (Inklusive ski.) Hans mor anfægtede 

dette.  Men han var for ung til at huske det.  Så der var stadig et element af tvivl.  

  

En anden forsker påstod, at han var en robotdreng.  Hans computerlignende hjerne 

gjorde det svært at modbevise dette.  Han blev computerekspert.   Og arbejdede på 

"kunstig intelligens".  

  

Den største udfordring er lederne. 

  

Den traditionelle behandling af folk, der er for dumme til at udføre noget rigtigt 

arbejde - men for ærlige til politik (!) - er at sætte dem i ledelse.   

  

Desværre er der blevet sat spørgsmålstegn ved det fornuftige i at sætte sindssyge i 

spidsen for en sindssygeanstalt.  (På trods af den indlysende logik.)  

  

Lederne ønsker ikke at miste deres job! 

  



Eller blive officielt klassificeret som sindssyg.  (Uofficielt er det acceptabelt.) 

Faktisk forstandighed eller sindssyge spiller ingen rolle.  

  

Det er ikke overraskende, at vores facilitet har et imponerende medicinsk 

personale! 




