
Cuvântul vorbit    
  

   Cuvântul rostit este cel mai eficient instrument de propagandă pentru a convinge 

și converti.  De preferință, față în față.  Și unul la unul.   

   Adaptează-ți abordarea la publicul tău!  Concentrați-vă asupra preocupărilor 

sale principale.  Nu pe propriile preferințe ideologice.  

   Pliantele, afișele, autocolantele etc. nu 

ar trebui să încerce să "explice" sau să 

"convingă".  Scopul lor este de a atrage 

atenția, de a crea interes și de a produce 

cereri de informații.  Fie cereri scrise, 

fie trafic pe internet.   

   Svastica este extrem de eficientă!  

   Publicațiile periodice se adresează în 

primul rând simpatizanților și susținăto-

rilor existenți.  Scopul lor principal nu 

este atât de mult "educația", ci mai de-

grabă transformarea acordului general 

în sprijin concret.   

  

Suport de beton 

este egal cu 

Activism, muncă sau bani 
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   Doar "sprijinul moral" nu este suficient! 

   Cărțile servesc educației!  Acesta este motivul pentru care publicăm sute de cărți 

în peste o duzină de limbi. 

   Din păcate, ascensiunea internetului a slăbit mass-media tradiționale.   

   Cu toate acestea, internetul nu a înlocuit alte mijloace de comunicare!   

   Internetul este un instrument valoros.  Dar nu este un remediu universal.   

   Imaginați-vă următorul scenariu: 

  

Douăzeci de oameni se adună pentru a construi o casă.  Fiecare aduce un 

fierăstrău.  Nimeni nu aduce un ciocan. Când este întrebat de ce nu a adus un cio-

can, fiecare om dă același răspuns: "Un ciocan este rudimentar și demodat.  Un 

fierăstrău este de înaltă tehnologie și modern!" 

  

   Acest lucru se întâmplă mult prea des.  Dependența excesivă de internet dău-

nează mișcării.  La fel cum lipsa unui ciocan împiedică construcția casei în 

scenariul de mai sus. 

  

   Păstrați-vă cutia de instrumente de propagandă complet echipată cu toate 

instrumentele necesare.  Și folosiți fiecare instrument în mod corespunzător. 

  

   Țineți minte asta: 

  

Lumea reală este mai importantă decât cea virtuală! 

  

Gerhard Lauck    



Odiseea lui Fred 
  

Partea a șasea 

Relații comunitare 
  

O astfel de instituție are nevoie de un director de relații comunitare priceput! 

  

Mai ales într-un județ rural cu o populație mică.   

  

Toată lumea cunoaște pe toată lumea.  Sau, cel puțin, cunoaște pe cineva care o 

cunoaște.  Zvonurile se răspândesc rapid. 

  

Contactul dintre personal și populația locală nu reprezintă o problemă.  (Cu 

excepția cazului în care cineva a băut prea mult și începe să cânte anumite 

cântece). 

  

Cu toate acestea, "oaspeții" sunt adesea destul de "excentrici".  Uneori, aceștia 

atrag o atenție nedorită.   

  

Prin urmare, vizitele lor în oraș sunt supravegheate îndeaproape.  Personalul ins-

truit îi însoțește.  Pretindeți că sunteți membri de familie îngrijorați.  Sau prieteni 

ai familiei.   

  

Armele de foc nu sunt necesare.  Unii dintre membrii personalului - bărbați și 

femei - sunt mari și atletici! 

  

Din fericire, majoritatea incidentelor sunt mai mult amuzante decât dăunătoare. 

  

Odată, bătrânul domn s-a despărțit de însoțitorul său.  Acesta s-a rătăcit la o 

întâlnire a unor cetățeni importanți.   Acești oameni amabili l-au umilit pur și 

simplu.  (Scrisoarea ulterioară de la avocatul lor a fost doar o formalitate).    

  

Altă dată a încercat să dea un anunț în ziarul local.  Editorul a refuzat.  (De data 

aceasta nu a primit nicio scrisoare de la avocat). 



  

Un grup de "cetățeni îngrijorați" a decis chiar să "investigheze activitatea 

suspectă".  Deloc surprinzător, această "investigație" a fost o farsă hilară.  (Fără 

scrisoare de avocat. Dar poate o nominalizare pentru cea mai bună comedie 

neintenționată!)   

  

  

Cunoașteți vechea zicală: 

  

Adevărul este mai ciudat decât ficțiunea! 




