
Произнесеното слово    
  

   Словото е най-ефективният пропаганден инструмент за убеждаване и 

конвертиране.  За предпочитане е да се говори лице в лице.  И един на един.   

   Съобразете подхода си с аудиторията си!  Съсредоточете се върху 

основните й проблеми.  Не на собствените си идеологически предпочитания.  

   Листовките, плакатите, стикерите и 

т.н. не бива да се опитват да 

"обясняват" или да "убеждават".  

Тяхната цел е да привлекат 

вниманието, да създадат интерес и да 

предизвикат запитвания.  Или 

писмени запитвания, или интернет 

трафик.   

   Свастиката е изключително 

ефективна!  

   Периодичните издания са насочени 

предимно към съществуващите 

симпатизанти и поддръжници.  

Тяхната основна цел е не толкова 

"образованието", колкото 

превръщането на общото съгласие в 

конкретна подкрепа.   
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Бетонова поддръжка 

е равен на 

Активност, работа или пари 

  

   Само "морална подкрепа" просто не е достатъчна! 

   Книгите служат на образованието!  Ето защо издаваме стотици книги на 

повече от дузина езици. 

   За съжаление възходът на интернет отслаби традиционните медии.   

   Интернет обаче не е заменил другите средства за комуникация!   

   Интернет е ценен инструмент.  Но той не е универсално лекарство.   

   Представете си следния сценарий: 

  

Двадесет мъже се събират да строят къща.  Всеки носи по един трион.  

Никой не носи чук. Когато го питат защо не е донесъл чук, всеки мъж дава 

един и същ отговор: "Чукът е груб и старомоден.  Пилата е 

високотехнологична и модерна!" 

  

   Това се случва твърде често.  Прекаленото разчитане на интернет вреди на 

движението.  Точно както липсата на чук пречи на построяването на къщата в 

горния сценарий. 

  

   Дръжте пропагандния си инструментариум напълно зареден с всички 

инструменти.  И използвайте всеки инструмент по подходящ начин. 

  

   Запомнете това: 

  

Реалният свят е по-важен от виртуалния! 

  

Герхард Лаук    



 Одезията на Фред 
  

Част шеста 

Връзки с общността 
  

Подобно съоръжение се нуждае от умел директор за връзки с 

обществеността! 

  

Особено в селски окръг с малко население.   

  

Всеки познава всекиго.  Или поне познава някого, който познава.  Слуховете 

се разпространяват бързо. 

  

Контактът между персонала и местните хора не е проблем.  (Освен ако някой 

не прекали с алкохола и не започне да пее определени песни.) 

  

"Гостите" обаче често са доста ексцентрични.  Понякога те привличат 

нежелано внимание.   

  

Затова посещенията им в града се контролират отблизо.  Придружава ги 

обучен персонал.  Преструват се на загрижени членове на семейството.  Или 

приятели на семейството.   

  

Огнестрелните оръжия не са необходими.  Някои от служителите - мъже и 

жени - са големи и атлетични! 

  

За щастие, повечето инциденти са по-скоро забавни, отколкото вредни. 

  

Веднъж старият господин се отделил от спътника си.  Той попаднал на 

събрание на видни граждани.   Тези приятни хора просто се отнесли с 

чувство за хумор към него.  (По-късно писмото от адвоката им било само 

формалност.)    

  

Друг път се опитва да пусне обява в местния вестник.  Редакторът му 



отказал.  (Този път няма писмо от адвокат.) 

  

Група "загрижени граждани" дори решава да "разследва подозрителна 

дейност".  Не е изненадващо, че това "разследване" се оказало смешен фарс.  

(Без писмо от адвокат, но може би с номинация за най-добра непреднамерена 

комедия!)   

  

  

Нали знаете старата поговорка: 

  

Истината е по-странна от измислицата! 




