
 Słowo mówione    
  

   Słowo mówione jest naszym najskuteczniejszym narzędziem propagandowym do 

przekonywania i konwersji.  Najlepiej twarzą w twarz.  I jeden na jeden.   

   Dostosuj swoje podejście do swojej publiczności!  Skoncentruj się na jej pod-

stawowych problemach.  Nie na swoich własnych preferencjach ideologicznych.  

   Ulotki, plakaty, naklejki itp. nie 

powinny nawet próbować "wyjaśniać" 

czy "przekonywać".  Ich celem jest 

zwrócenie uwagi, stworzenie zainteres-

owania i wytworzenie zapytań.  Albo 

pisemne zapytania, albo ruch w Inter-

necie.   

   Swastyka jest niezwykle skutecznie!  

   Periodyki skierowane są przede 

wszystkim do istniejących sympatyków 

i zwolenników.  Ich podstawowym 

celem jest nie tyle "edukacja", co raczej 

zamiana ogólnej zgody na konkretne 

poparcie.   

  

Betonowe wsparcie 

równa się 

Aktywizm, praca czy pieniądze 
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   Samo "wsparcie moralne" to po prostu za mało! 

   Książki służą edukacji!  Dlatego wydajemy setki książek w kilkunastu językach. 

   Niestety, rozwój Internetu osłabił tradycyjne media.   

   Internet nie zastąpił jednak innych środków komunikacji!   

   Internet jest cennym narzędziem.  Nie jest jednak uniwersalnym lekarstwem.   

   Wyobraź sobie następujący scenariusz: 

  

Dwudziestu mężczyzn zbiera się, aby zbudować dom.  Każdy przynosi piłę.  Nikt 

nie przynosi młotka. Na pytanie, dlaczego nie przyniósł młotka, każdy mężczyzna 

udziela tej samej odpowiedzi: "Młotek jest prymitywny i staromodny.  Piła jest 

zaawansowana technologicznie i nowoczesna!" 

  

   To właśnie dzieje się zbyt często.  Nadmierne poleganie na Internecie szkodzi 

ruchowi.  Tak jak brak młotka uniemożliwia budowę domu w powyższym 

scenariuszu. 

  

   Utrzymuj swój propagandowy tool-box w pełni zaopatrzony we wszystkie 

narzędzia.  I używaj każdego narzędzia w odpowiedni sposób. 

  

   Pamiętaj o tym: 

  

Świat realny jest ważniejszy od wirtualnego! 

  

Gerhard Lauck    



 Odessy Freda 
  

Część szósta 

Stosunki wspólnotowe 
  

Taki obiekt potrzebuje sprawnego dyrektora ds. relacji ze społecznością! 

  

Szczególnie w powiecie wiejskim o małej liczbie mieszkańców.   

  

Każdy zna każdego.  Albo przynajmniej zna kogoś, kto zna.  Plotki szybko się 

rozchodzą. 

  

Kontakt personelu z miejscową ludnością nie jest problemem.  (Chyba, że ktoś za 

dużo wypije i zacznie śpiewać pewne piosenki). 

  

Jednak "goście" są często dość "ekscentryczni".  Zdarza się, że zwracają na siebie 

niepożądaną uwagę.   

  

Dlatego ich wizyty w mieście są ściśle nadzorowane.  Towarzyszy im 

przeszkolony personel.  Udają zaniepokojonych członków rodziny.  Lub przyjaciół 

rodziny.   

  

Broń palna nie jest konieczna.  Część kadry - męskiej i żeńskiej - jest duża i 

wysportowana! 

  

Na szczęście większość incydentów jest bardziej zabawna niż szkodliwa. 

  

Pewnego razu starszy pan odłączył się od swojego towarzysza.  Zawędrował na 

spotkanie prominentnych obywateli.   Ci mili ludzie po prostu go upokorzyli.  

(Późniejszy list od ich prawnika był tylko formalnością).    

  

Innym razem próbował zamieścić ogłoszenie w lokalnej gazecie.  Redaktor 

odmówił.  (Tym razem nie było listu od prawnika). 

  



Grupa "zaniepokojonych obywateli" postanowiła nawet "zbadać podejrzaną 

aktywność".  Nie dziwi więc, że to "śledztwo" okazało się przezabawną farsą.  

(Żadnego listu prawniczego, ale może nominacja dla najlepszej niezamierzonej 

komedii)!   

  

  

Znasz to stare powiedzenie: 

  

Prawda jest dziwniejsza niż fikcja! 




