
Hovorené slovo    
  

   Hovorené slovo je naším najúčinnejším propagandistickým nástrojom na pres-

viedčanie a konvertovanie.  Najlepšie tvárou v tvár.  A jeden na jedného.   

   Prispôsobte svoj prístup svojmu publiku!  Zamerajte sa na jeho hlavné problémy.  

Nie na svoje vlastné ideologické preferencie.  

   Letáky, plagáty, nálepky atď. by sa ne-

mali snažiť "vysvetľovať" alebo 

"presvedčiť".  Ich cieľom je upútať 

pozornosť, vzbudiť záujem a vyvolať 

dopyty.  Buď písomné dopyty, alebo 

návštevnosť internetu.   

   Hákový kríž je mimoriadne účinný!  

   Periodiká sú určené predovšetkým ex-

istujúcim sympatizantom a podpo-

rovateľom.  Ich primárnym cieľom nie 

je ani tak "vzdelávanie", ako skôr 

premena všeobecného súhlasu na 

konkrétnu podporu.   

  

Betónová podpora 

sa rovná 

Aktivizmus, práca alebo peniaze 
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   Samotná "morálna podpora" jednoducho nestačí! 

   Knihy slúžia vzdelávaniu!  Preto vydávame stovky kníh vo viac ako desiatich 

jazykoch. 

   Rozmach internetu, žiaľ, oslabil tradičné médiá.   

   Internet však nenahradil iné komunikačné prostriedky!   

   Internet je cenný nástroj.  Nie je však univerzálnym liekom.   

   Predstavte si nasledujúci scenár: 

  

Dvadsať mužov sa zhromaždí, aby postavili dom.  Každý si prinesie pílu.  Nikto 

neprinesie kladivo. Na otázku, prečo si nepriniesol kladivo, každý muž odpovie 

rovnako: "Kladivo je hrubé a staromódne.  Píla je špičková a moderná!" 

  

   To sa stáva príliš často.  Prílišné spoliehanie sa na internet škodí hnutiu.  

Rovnako ako nedostatok kladiva bráni stavbe domu vo vyššie uvedenom scenári. 

  

   Majte svoju propagandistickú škatuľu s náradím plne vybavenú všetkými 

nástrojmi.  A každý nástroj používajte vhodným spôsobom. 

  

   Pamätajte si toto: 

  

Skutočný svet je dôležitejší ako virtuálny svet! 

  

Gerhard Lauck    

  



Fredova óda 
  

Šiesta časť 

Vzťahy s komunitou 
  

Takéto zariadenie potrebuje šikovného riaditeľa pre vzťahy s komunitou! 

  

Najmä vo vidieckom okrese s malým počtom obyvateľov.   

  

Každý pozná každého.  Alebo aspoň pozná niekoho, kto ho pozná.  Fámy sa šíria 

rýchlo. 

  

Kontakt medzi zamestnancami a miestnymi obyvateľmi nie je problém.  (Pokiaľ 

niekto nepreháňa s pitím a nezačne spievať určité piesne.) 

  

"Hostia" sú však často dosť "výstrední".  Niekedy vzbudzujú neželanú pozornosť.   

  

Preto sú ich návštevy v meste pod prísnym dohľadom.  Sprevádza ich vyškolený 

personál.  Predstierajú, že sú znepokojení členovia rodiny.  Alebo rodinnými 

priateľmi.   

  

Strelné zbrane nie sú potrebné.  Niektorí zamestnanci - muži aj ženy - sú veľkí a 

atletickí! 

  

Našťastie je väčšina incidentov skôr zábavná ako škodlivá. 

  

Raz sa starý pán oddelil od svojej spoločníčky.  Zatúlal sa na stretnutie 

významných občanov.   Títo milí ľudia ho jednoducho pohostili.  (Neskorší list od 

ich právnika bol len formalitou.)    

  

Inokedy sa pokúsil uverejniť inzerát v miestnych novinách.  Redaktor ho 

odmietol.  (Tentoraz bez listu právnika.) 

  

Skupina "znepokojených občanov" sa dokonca rozhodla "vyšetriť podozrivú 



činnosť".  Nie je prekvapujúce, že toto "vyšetrovanie" bolo smiešnou fraškou.  

(Žiadny list právnika. Ale možno nominácia na najlepšiu neúmyselnú komédiu!)   

  

  

Poznáte to staré príslovie: 

  

Pravda je zvláštnejšia ako fikcia! 




