
Mluvené slovo    
  

   Mluvené slovo je naším nejúčinnějším propagandistickým nástrojem k 

přesvědčování a obracení na víru.  Nejlépe tváří v tvář.  A jeden na jednoho.   

   Přizpůsobte svůj přístup svému publiku!  Zaměřte se na jeho hlavní problémy.  

Ne na své vlastní ideologické preference.  

   Letáky, plakáty, samolepky apod. by 

se neměly ani snažit "vysvětlovat" nebo 

"získávat".  Jejich cílem je upoutat po-

zornost, vyvolat zájem a vyvolat poptá-

vky.  Buď písemné dotazy, nebo inter-

netový provoz.   

   Hákový kříž je mimořádně účinný!  

   Periodika jsou určena především stá-

vajícím sympatizantům a příznivcům.  

Jejich primárním cílem není ani tak 

"vzdělávání", jako spíše přeměna 

obecného souhlasu v konkrétní podporu.   

  

Podpora betonu 

se rovná 

Aktivismus, práce nebo peníze 

  

   Pouhá "morální podpora" prostě nes-
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tačí! 

   Knihy slouží vzdělávání!  Proto vydáváme stovky knih ve více než tuctu jazyků. 

   Vzestup internetu bohužel oslabil tradiční média.   

   Internet však nenahradil jiné komunikační prostředky!   

   Internet je cenný nástroj.  Není však univerzálním lékem.   

   Představte si následující scénář: 

  

Dvacet mužů se sejde, aby postavili dům.  Každý si přinese pilu.  Nikdo nepřinese 

kladivo. Na otázku, proč si nepřinesl kladivo, odpovídá každý muž stejně: 

"Kladivo je hrubé a staromódní.  Pila je špičková a moderní!" 

  

   To se stává až příliš často.  Přílišné spoléhání na internet hnutí škodí.  Stejně ja-

ko nedostatek kladiva brání stavbě domu ve výše uvedeném scénáři. 

  

   Mějte svůj propagační kufřík plně vybavený všemi nástroji.  A každý nástroj 

používejte vhodným způsobem. 

  

   Pamatujte si toto: 

  

Skutečný svět je důležitější než ten virtuální! 

  

Gerhard Lauck    



Fredovy ódy 
  

Část šestá 

Vztahy s komunitou 
  

Takové zařízení potřebuje šikovného ředitele pro vztahy s komunitou! 

  

Zvláště ve venkovském okrese s malým počtem obyvatel.   

  

Každý zná každého.  Nebo alespoň zná někoho, kdo ho zná.  Fámy se šíří rychle. 

  

Kontakt mezi zaměstnanci a místními obyvateli není problém.  (Pokud se někdo 

nenapije a nezačne zpívat určité písně.) 

  

"Hosté" jsou však často poměrně "výstřední".  Někdy přitahují nežádoucí pozor-

nost.   

  

Proto jsou jejich návštěvy ve městě pod přísným dohledem.  Doprovází je 

vyškolený personál.  Předstírají, že jsou znepokojení členové rodiny.  Nebo ro-

dinnými přáteli.   

  

Střelné zbraně nejsou nutné.  Někteří zaměstnanci - muži i ženy - jsou velcí a atle-

tičtí! 

  

Většina incidentů je naštěstí spíše zábavná než škodlivá. 

  

Jednou se starý pán od svého společníka oddělil.  Zabloudil na setkání výz-

namných občanů.   Tito milí lidé ho jednoduše pohostili.  (Pozdější dopis od jejich 

právníka byl jen formalitou.)    

  

Jindy se pokusil podat inzerát v místních novinách.  Redaktor ho odmítl.  

(Tentokrát bez dopisu právníka.) 

  

Skupina "znepokojených občanů" se dokonce rozhodla "vyšetřit podezřelou čin-



nost".  Není divu, že toto "vyšetřování" bylo směšnou fraškou.  (Žádný dopis prá-

vníkovi. Ale možná nominace na nejlepší nechtěnou komedii!)   

  

  

Znáte to staré přísloví: 

  

Pravda je podivnější než fikce! 




