
 Puhuttu sana    
  

   Puhuttu sana on tehokkain propagandavälineemme vakuuttamisessa ja 

käännyttämisessä.  Mieluiten kasvokkain.  Ja kahdenkeskisesti.   

   Räätälöi lähestymistapasi yleisösi mukaan!  Keskity sen ensisijaisiin huolenai-

heisiin.  Ei omiin ideologisiin mieltymyksiisi.  

   Esitteillä, julisteilla, tarroilla jne. ei 

pitäisi edes yrittää "selittää" tai 

"voittaa".  Niiden tavoitteena on herät-

tää huomiota, herättää kiinnostusta ja 

saada aikaan kyselyjä.  Joko kirjallisia 

tiedusteluja tai Internet-liikennettä.   

   Hakaristi on erittäin tehokas!  

   Aikakauslehdet on suunnattu ensisi-

jaisesti olemassa oleville kannattajille ja 

tukijoille.  Niiden ensisijaisena tavoit-

teena ei ole niinkään "koulutus" vaan 

pikemminkin yleisen yhteisymmär-

ryksen muuttaminen konkreettiseksi 

tueksi.   

  

Betoninen tuki 

on yhtä kuin 

Aktivismi, työ tai raha 
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   Pelkkä "moraalinen tuki" ei yksinkertaisesti riitä! 

   Kirjat palvelevat koulutusta!  Siksi julkaisemme satoja kirjoja yli kymmenellä 

kielellä. 

   Valitettavasti Internetin yleistyminen on heikentänyt perinteisiä tiedotusvälineitä.   

   Internet ei kuitenkaan ole korvannut muita viestintävälineitä!   

   Internet on arvokas väline.  Se ei kuitenkaan ole yleislääkitys.   

   Kuvittele seuraava skenaario: 

  

Kaksikymmentä miestä kokoontuu rakentamaan taloa.  Jokainen tuo mukanaan 

sahan.  Kukaan ei tuo vasaraa. Kun heiltä kysytään, miksi he eivät ole tuoneet 

vasaraa, jokainen mies antaa saman vastauksen: "Vasara on raaka ja vanhanai-

kainen.  Saha on huipputekniikkaa ja modernia!" 

  

   Näin tapahtuu aivan liian usein.  Liiallinen riippuvuus Internetistä vahingoittaa 

liikettä.  Aivan kuten vasaran puute estää talon rakentamisen edellä esitetyssä ske-

naariossa. 

  

   Pidä propagandatyökalupakki täysin varustettuna kaikilla työkaluilla.  Ja käytä 

jokaista työkalua asianmukaisella tavalla. 

  

   Muista tämä: 

  

Todellinen maailma on tärkeämpi kuin virtuaalinen maailma! 

  

Gerhard Lauck    

  



Fredin Odessia 
  

Kuudes osa 

Yhteisön suhteet 
  

Tällainen laitos tarvitsee taitavan yhteiskuntasuhteiden johtajan! 

  

Etenkin maaseudulla, jossa on vähän asukkaita.   

  

Kaikki tuntevat kaikki.  Tai ainakin tuntee jonkun, joka tuntee.  Huhut leviävät 

nopeasti. 

  

Henkilökunnan ja paikallisten asukkaiden välinen yhteydenpito ei ole ongelma.  

(Paitsi jos joku on juonut liikaa ja alkaa laulaa tiettyjä lauluja.) 

  

Vieraat ovat kuitenkin usein melko "eksentrisiä".  Joskus he herättävät ei-toivottua 

huomiota.   

  

Siksi heidän vierailujaan kaupungissa valvotaan tarkasti.  Koulutettu henkilökunta 

seuraa heitä.  Teeskennellään huolestuneita perheenjäseniä.  Tai perheen ystäviä.   

  

Ampuma-aseet eivät ole tarpeen.  Osa henkilökunnasta - miehistä ja naisista - on 

isoja ja urheilullisia! 

  

Onneksi useimmat tapaukset ovat enemmän huvittavia kuin haitallisia. 

  

Erään kerran vanha herrasmies joutui erilleen seuralaisestaan.  Hän eksyi erääseen 

näkyvien kansalaisten kokoukseen.   Nämä mukavat ihmiset vain kohtelivat häntä 

huumorilla.  (Heidän asianajajansa myöhemmin lähettämä kirje oli vain 

muodollisuus.)    

  

Toisella kerralla hän yritti julkaista mainoksen paikallisessa sanomalehdessä.  

Päätoimittaja kieltäytyi.  (Tällä kertaa ei asianajajan kirjettä.) 

  



Ryhmä "huolestuneita kansalaisia" päätti jopa "tutkia epäilyttävää toimintaa".  Ei 

ole yllättävää, että tämä "tutkimus" oli hulvaton farssi.  (Ei asianajajan kirjettä. 

Mutta ehkäpä ehdokkuus parhaasta tahattomasta komediasta!)   

  

  

Tiedättehän vanhan sanonnan: 

  

Totuus on fiktiota oudompi! 

   




