
Propaganda konwersacyjna 
  

Krok pierwszy 

  

Nawiąż jakiś rodzaj rapportu z publicznością.  Znajdź coś, co was łączy.  

Tożsamość etniczna lub regionalna.   Zawód.   Wspólne zainteresowanie historią 

lub polityką czy filozofią.  Cokolwiek. 

  

  

Krok 2 

  

Opowiedz ciekawą historię.  W neutralny sposób.  Powiedz, że historia pochodzi z 

książki lub rozmowy.  Możesz skomen-

tować, że nie wiesz, czy ta historia jest 

prawdziwa, czy nie.  Niemniej jednak, 

historia jest interesująca.   

  

Krok trzeci 

  

Sprawiaj wrażenie, że jesteś rozsądny, 

obiektywny, posiadasz wiedzę i - co 

najważniejsze (!) - jesteś interesujący!  

Ludzie powinni czerpać przyjemność z 

rozmowy.  Nie powinni mieć wrażenia, 

że słuchają nudnego wykładu, kazania 
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lub informacji handlowej.  

  

Odsetki = Rozrywka 

Pozytywne emocje 

  

Już samo to pozytywne uczucie sprawia, że cię lubią.  Są bardziej otwarci.  I bar-

dziej otwarci na temat własnych myśli i uczuć.  To daje ci informację zwrotną.  

Pomaga ci dostosować swoje podejście. 

  

Pierwsze wrażenie powinno być takie, że jesteś źródłem fascynujących faktów.   A 

nie oczywistym "sympatykiem nazistów". 

  

Nawet jeśli później ujawnisz, że jesteś narodowym socjalistą, pamiętaj, że celem 

nie jest ich natychmiastowe nawrócenie i zwerbowanie.   

  

Początkowym celem jest przekonanie ich, że narodowi socjaliści to porządne i 

racjonalne istoty ludzkie.  I że logika i zdrowy rozsądek są po naszej stronie.   

  

Nie jesteśmy szalonymi szaleńcami, których przedstawiają media.  (Chyba, że jest 

pełnia księżyca). 

  

Takie podejście sprawdza się w przypadku dwóch najczęstszych tematów: II 

wojny światowej i problemów współczesnych. 

  

Rozważ to: Siedząc w celi więziennej w Niemczech, przeczytałem w niemieckim 

magazynie informacyjnym Der Spiegel artykuł, który wywołał u mnie głośny 

śmiech.  I uśmiech od ucha do ucha.   

  

Burmistrz mojego małego miasteczka określił mnie jako "wzorowego 

obywatela"! 

  

Gerhard Lauck 



Odessy Freda 
  

Część siódma 

Terapia 
  

Nawet wydawcy science fiction odrzucają rękopisy na podstawie rozmów z 

badaczem. 

  

Jednak specjaliści od zdrowia psychicznego doceniają moje notatki! 

  

Zmuszanie szaleńców do pracy jest terapeutyczne! 

  

To ma sens ekonomiczny.   

  

I jest zdecydowanie lepszy niż tradycyjne leczenie: posady rządowe! 

  

Pewnemu badaczowi powiedziano, że się nie urodził.  Jego ojciec inżynier 

zbudował go w swoim laboratorium.  Części zawierały głowę zbrodniarza wojen-

nego, ciało potwora i stopy norweskiego narciarza.  (Wliczając narty.) Jego matka 

kwestionowała to.  Ale on był zbyt młody, by pamiętać.  Więc wciąż istniał ele-

ment wątpliwości.  

  

Inny badacz twierdził, że jest chłopcem-robotem.  Jego komputerowy mózg 

sprawiał, że trudno było to obalić.  Został ekspertem komputerowym.   I pracował 

nad "sztuczną inteligencją".  

  

Największym wyzwaniem są menedżerowie. 

  

Tradycyjnym sposobem traktowania ludzi, którzy są zbyt głupi, by wykonywać 

jakąkolwiek prawdziwą pracę - ale zbyt uczciwi, by zajmować się polityką (!) - 

jest umieszczanie ich w kierownictwie.   

  

Niestety, zakwestionowano mądrość stawiania szaleńców na czele zakładu dla 

obłąkanych.  (Mimo oczywistej logiki.)  



  

Kadra kierownicza nie chce stracić pracy! 

  

Albo być oficjalnie sklasyfikowanym jako niepoczytalny.  (Nieoficjalnie jest 

tolerowany.) Rzeczywista zdrowość lub szaleństwo nie odgrywa roli.  

  

Nie dziwi więc fakt, że nasza placówka posiada imponującą kadrę medyczną! 

    




