
Propaganda Conversacional 
  

Primeiro passo 

  

Estabelecer algum tipo de relação com o público.  Encontre algo que tenha em co-

mum.  Identidade étnica ou regional.   Profissão.   Interesse partilhado pela histó-

ria, política ou filosofia.  Qualquer coisa. 

  

  

Segundo passo 

  

Contar uma história interessante.  De uma forma neutra.  Digamos que a história 

vem de um livro ou de uma conversa.  

Talvez comente que não sabe se a histó-

ria é ou não verdadeira.  No entanto, a 

história é interessante.   

  

Terceiro passo 

  

Dê a impressão de que é razoável, obje-

ctivo, conhecedor, e - o mais importante 

(!) - interessante!  As pessoas devem 

gostar da conversa.  Não sentir que 

estão a ouvir uma palestra aborrecida ou 

um sermão ou discurso de vendas.  
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Interesse = Entretenimento = 

Emoção Positiva 

  

Este sentimento positivo só por si os faz gostar de si.  Eles são mais receptivos.  E 

mais abertos aos seus próprios pensamentos e sentimentos.  Isto dá-lhe feedback.  

Ajuda-o a ajustar a sua abordagem. 

  

A primeira impressão deve ser de que é uma fonte de factos fascinantes.   Não é 

um "simpatizante nazi" óbvio. 

  

Mesmo que mais tarde se revele ser um nacional-socialista, lembre-se que o objec-

tivo não é convertê-los e recrutá-los imediatamente.   

  

O objectivo inicial é convencê-los de que os nacional-socialistas são seres huma-

nos decentes e racionais.  E que a lógica e o senso comum estão do nosso lado.   

  

Não somos os lunáticos delirantes que os meios de comunicação retratam.  (A me-

nos que haja lua cheia). 

  

Esta abordagem funciona bem para os dois temas mais comuns: A Segunda Guerra 

Mundial e os problemas actuais. 

  

Considerem isto: Enquanto estava sentado numa cela de prisão na Alemanha, li 

um artigo na revista de notícias alemã Der Spiegel que me fez rir em voz alta.  E 

sorriso de orelha a orelha.   

  

O presidente da câmara da minha pequena cidade descreveu-me como um 

"cidadão modelo"! 

  

Gerhard Lauck 



A Odessy de Fred 
  

Parte Sete 

Terapia 
  

Até as editoras de ficção científica rejeitam manuscritos com base em conversas 

de investigadores. 

  

No entanto, os profissionais da saúde mental apreciam as minhas notas! 

  

Pôr os lunáticos a trabalhar é terapêutico! 

  

Faz sentido do ponto de vista económico.   

  

E é definitivamente melhor do que o tratamento tradicional: empregos governa-

mentais! 

  

Um investigador foi informado de que não tinha nascido.  O seu pai engenheiro 

tinha-o construído no seu laboratório.  As partes incluíam a cabeça de um crimino-

so de guerra, o corpo de um monstro, e os pés de um esquiador norueguês.  (esquis 

incluídos.) A sua mãe contestou isto.  Mas ele era demasiado novo para se lembrar.  

Por isso, havia ainda um elemento de dúvida.  

  

Outro investigador afirmou ser um rapaz robô.  O seu cérebro de computador 

tornou isto difícil de desmentir.  Tornou-se um perito em computadores.   E trabal-

hou em "inteligência artificial".  

  

O maior desafio são os gestores. 

  

O tratamento tradicional para pessoas que são demasiado estúpidas para fazer 

qualquer trabalho real - mas demasiado honestas para a política (!) - é colocá-las 

na gestão.   

  

Infelizmente, a sabedoria de colocar lunáticos a cargo de um manicómio tem sido 



posta em causa.  (Apesar da lógica óbvia).  

  

Os executivos não querem perder os seus empregos! 

  

Ou ser oficialmente classificado como louco.  (Não-oficialmente é tolerável.) A sa-

nidade real ou insanidade não desempenha um papel.  

  

Não surpreendentemente, as nossas instalações têm um pessoal médico impressio-

nante! 




