
Sakytinis žodis    
  

   Žodis yra veiksmingiausia propagandos priemonė įtikinti ir atversti.  Geriausia - 

akis į akį.  Ir vienas prieš vieną.   

   Pritaikykite savo požiūrį auditorijai!  Sutelkite dėmesį į pagrindines jos prob-

lemas.  Ne savo ideologines nuostatas.  

   Lankstinukais, plakatais, lipdukais ir 

pan. net nereikėtų bandyti "paaiškinti" 

ar "įtikinti".  Jų tikslas - atkreipti 

dėmesį, sukelti susidomėjimą ir sukelti 

užklausas.  Rašytinių užklausų arba in-

terneto srauto.   

   Svastika yra labai veiksminga!  

   Periodiniai leidiniai pirmiausia skirti 

esamiems simpatikams ir rėmėjams.  

Pagrindinis jų tikslas - ne tiek "šviesti", 

kiek paversti bendrą pritarimą konkrečia 

parama.   

  

Betoninė atrama 

lygus . 

Aktyvizmas, darbas ar pinigai 

  

   Vien "moralinės paramos" nepakanka! 
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   Knygos tarnauja švietimui!  Todėl leidžiame šimtus knygų keliolika kalbų. 

   Deja, interneto plėtra susilpnino tradicinę žiniasklaidą.   

   Tačiau internetas nepakeitė kitų bendravimo priemonių!   

   Internetas yra vertinga priemonė.  Tačiau jis nėra universalus vaistas.   

   Įsivaizduokite tokį scenarijų: 

  

Dvidešimt vyrų susirenka statyti namo.  Kiekvienas atsineša pjūklą.  Niekas 

nesineša plaktuko. Paklausti, kodėl neatsinešė plaktuko, visi atsako vienodai: 

"Plaktukas yra primityvus ir senamadiškas.  Pjūklas - tai aukšto lygio technologija 

ir modernumas!" 

  

   Taip nutinka pernelyg dažnai.  Pernelyg didelis pasitikėjimas internetu kenkia 

judėjimui.  Lygiai taip pat kaip plaktuko trūkumas trukdo pastatyti namą pirmiau 

aprašytame scenarijuje. 

  

   Turėkite propagandos įrankių dėžutę su visais įrankiais.  Ir kiekvieną įrankį nau-

dokite tinkamai. 

  

   Atminkite tai: 

  

Tikrasis pasaulis yra svarbesnis už virtualųjį! 

  

Gerhardas Lauckas    



 Fredo odesija 
  

Šeštoji dalis 

Ryšiai su bendruomene 
  

Tokiai įstaigai reikia sumanaus ryšių su bendruomene direktoriaus! 

  

Ypač kaimiškoje apygardoje, kurioje gyvena nedaug gyventojų.   

  

Visi visus pažįsta.  Arba bent jau pažįsta ką nors, kas pažįsta.  Gandai sklinda grei-

tai. 

  

Darbuotojų ir vietos gyventojų kontaktai nėra problema.  (Nebent kas nors per 

daug išgeria ir pradeda dainuoti tam tikras dainas.) 

  

Tačiau "svečiai" dažnai būna gana ekscentriški.  Kartais jie sulaukia nepageidauja-

mo dėmesio.   

  

Todėl jų apsilankymai mieste yra atidžiai prižiūrimi.  Juos lydi apmokyti darbuo-

tojai.  Apsimeskite susirūpinusiais šeimos nariais.  Arba šeimos draugais.   

  

Šaunamieji ginklai nėra būtini.  Kai kurie darbuotojai - vyrai ir moterys - yra 

stambūs ir atletiški! 

  

Laimei, dauguma incidentų yra labiau juokingi nei žalingi. 

  

Kartą senolis atsiskyrė nuo savo kompaniono.  Jis užklydo į žymių piliečių susirin-

kimą.   Šie malonūs žmonės paprasčiausiai su juo pasišnekučiavo.  (Vėliau gautas 

jų advokato laiškas buvo tik formalumas.)    

  

Kitą kartą jis bandė įdėti skelbimą į vietos laikraštį.  Redaktorius atsisakė.  (Šį 

kartą advokato laiško nebuvo.) 

  

"Susirūpinusių piliečių" grupė netgi nusprendė "ištirti įtartiną veiklą".  Nenuosta-



bu, kad šis "tyrimas" buvo juokingas farsas.  (Jokio advokato laiško, bet galbūt no-

minacija už geriausią netyčinę komediją!)   

  

  

Žinote seną posakį: 

  

Tiesa yra keistesnė už fikciją! 




