
Runātais vārds    
  

   Vārds ir mūsu visefektīvākais propagandas līdzeklis, lai pārliecinātu un 

pievērstu.  Vislabāk, ja tas notiek aci pret aci.  Un viens pret vienu.   

   Pielāgojiet savu pieeju auditorijai!  Koncentrējieties uz tās galvenajām prob-

lēmām.  nevis savas ideoloģiskās preferences.  

   Skrejlapās, plakātos, uzlīmēs u.c. ne-

vajadzētu pat mēģināt "izskaidrot" vai 

"pārliecināt".  To mērķis ir pievērst uz-

manību, radīt interesi un radīt 

pieprasījumus.  Vai nu rakstiskus 

pieprasījumus, vai interneta plūsmu.   

   Svastika ir ļoti efektīva!  

   Periodiskie izdevumi galvenokārt ir 

domāti esošajiem simpātistiem un at-

balstītājiem.  To galvenais mērķis ir ne 

tik daudz "izglītot", cik pārvērst 

vispārēju piekrišanu konkrētā atbalstā.   

  

Betona atbalsts 

ir vienāds ar 

Aktīvisms, darbs vai nauda 

  

   Ar "morālu atbalstu" vien nepietiek! 
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   Grāmatas kalpo izglītībai!  Tāpēc mēs izdodam simtiem grāmatu vairāk nekā 

desmit valodās. 

   Diemžēl interneta izplatība ir vājinājusi tradicionālos plašsaziņas līdzekļus.   

   Tomēr internets nav aizstājis citus saziņas līdzekļus!   

   Internets ir vērtīgs rīks.  Taču tas nav universāls līdzeklis.   

   Iedomājieties šādu scenāriju: 

  

Divdesmit vīri pulcējas, lai celtu māju.  Katrs atnes zāģi.  Neviens neatnes āmuru. 

Uz jautājumu, kāpēc viņš nav paņēmis āmuru, katrs atbild vienādi: "āmurs ir rupjš 

un vecmodīgs.  Zāģis ir augsti tehnoloģisks un moderns!" 

  

   Tas notiek pārāk bieži.  Pārmērīga paļaušanās uz internetu kaitē kustībai.  Gluži 

tāpat kā āmura trūkums kavē mājas būvniecību iepriekš minētajā scenārijā. 

  

   Saglabājiet savu propagandas rīku kasti, kurā ir visi nepieciešamie rīki.  Un iz-

mantojiet katru rīku atbilstošā veidā. 

  

   Atcerieties šo: 

  

Reālā pasaule ir svarīgāka par virtuālo pasauli! 

  

Gerhards Lauks    

  



Freda Odesija 
  

Sestā daļa 

Attiecības ar sabiedrību 
  

Šādam objektam ir nepieciešams prasmīgs sabiedrisko attiecību direktors! 

  

Īpaši lauku apgabalā ar mazu iedzīvotāju skaitu.   

  

Visi visus pazīst.  Vai vismaz zina kādu, kas to zina.  Baumas izplatās ātri. 

  

Darbinieku kontakti ar vietējiem iedzīvotājiem nav problēma.  (Izņemot gadīju-

mus, kad kāds ir pārāk daudz iedzēris un sāk dziedāt noteiktas dziesmas.) 

  

Tomēr "viesi" bieži vien ir diezgan "ekscentriski".  Dažreiz viņi piesaista 

nevēlamu uzmanību.   

  

Tāpēc viņu vizītes pilsētā tiek rūpīgi uzraudzītas.  Viņus pavada apmācīts per-

sonāls.  Izliekas par ģimenes locekļiem.  Vai ģimenes draugiem.   

  

Šaujamieroči nav nepieciešami.  Daži darbinieki - gan vīrieši, gan sievietes - ir lie-

li un atlētiski! 

  

Par laimi, vairums incidentu ir vairāk amizanti nekā kaitīgi. 

  

Reiz vecais kungs šķīrās no sava pavadoņa.  Viņš ieklīdis ievērojamu pilsoņu 

sapulcē.   Šie jauki cilvēki viņu vienkārši uzņēma ar humoru.  (Vēlākā vēstule no 

viņu advokāta bija tikai formalitāte.)    

  

Citā reizē viņš mēģināja publicēt sludinājumu vietējā laikrakstā.  Redaktors at-

teicās.  (Šoreiz nebija jurista vēstules.) 

  

"Nobažījusies pilsoņu grupa" pat nolēma "izmeklēt aizdomīgas darbības".  Nav 

pārsteidzoši, ka šī "izmeklēšana" bija smieklīgs farss.  (Nav jurista vēstules. Bet, 



iespējams, nominācija par labāko netīšu komēdiju!)   

  

  

Jūs zināt veco teicienu: 

  

Patiesība ir svešāka par izdomājumu! 




