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Сувп  пијанствп(манипулисаое свешћу)                                                  страна  1 дп  8 

мр  Радивпј  Ж.  Нинић                                                                          ппзитивне мисли 

                                                                                                                                             без предрасуда  

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                   СУВП  ПИЈАНСТВП 
                                      (МАНИПУЛИСАОЕ  СВЕШЋУ) 

                                                                                                

                                                                 „Felix qui  potuit  rerum cognoscere cauzas (благп o-    

                                                                            нпм  кпји је успеп да уппзна узрпке ствари);  Без- 

                                                                 брижнп срљамп у ппнпр, ппштп смп најпре ста- 

                                                                            вили нештп испред себе штп нас спречава да га 

                                                                            видимп;  Превиђаое једнпг  јединпг начела дпвп- 

                                                                            ди заблуди, птуда, ваља имати врлп јасна запа- 

                                                                            жаоа да би се упчила сва  начела, а затим ппуз-  

                                                                            дан дух да се не би дпнеп ппгрешан суд пп ппзна- 

                                                                            тим начелима; Они кпји суде пп псећаоу не при- 

                                                                            мају нештп у стварима расуђиваоа;  Дпстпјан- 

                                                                            ствп тражимп пд правилнпсти свпјих мисли.“ 

                                                                                                                                                   Блез  Паскал 

 

                                                                           „Свакп мпже да гпвпри п размишљаоу,али оиме 

                                                                           не  мпже да се  пвлада  акп се не зна шта та  реч  

                                                                           значи;  Акп  се  правилним  мислима активнпсти  

                                                                           правилнп  впде, сппљашое  ствари  не разбацују  

                                                                           светлпст,већ пна кружи у складу са свпјим закп- 

                                                                           нпм.“  

                                                                                                                            Кинеска  коига  живпта  

 

Свест јесте нпрмалнп буднп стаое, нпрмалнп стаое умa, разума и психе, у кпјем се 

исппљава мпгућнпст и сппспбнпст сазнаваоа, разумеваоа, тумачеоа, пдлучиваоа и 

делпваоа.    

 

      Живпт је пун стреспва разне прирпде.  Тешкпће у сналажеоу  пптерећују већ пптере- 

ћенп.  Стаое психе је нестабилнп.  Разум је у „расејаоу“.  Личнпст  је уздрмана.  Ппстпја- 

ое и живљеое у таквим пкплнпстима је птежанп.  Видљивпст  стварнпсти је сужена. Све 
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је наппакп и несређенп.  Сви су далекп.  Псећамп се усамљенп и напуштенп.  Нема разу- 

меваоа према нашим пптребама и жељема.  Сами смп.  Не маре за нас.  Не знају да пп- 

стпјимп.  Нисмп им битни и пптребни.  Не знамп шта ћемп са спбпм.  Све је птежанп и 

без разумеваоа.  Усамљенп гледамп у некакву будућнпст, кпја нам малп значи.  Терет 

стаоа је тешкп ппднпшљив.  Видимп самп испред себе,а тп је такп бледп и неуверљивп. 

Блискпсти су нам далеке.  Далекп је јпш даље.  Псећамп тескпбу душе и тела.  Све је те- 

рет.  Нисмп свпји.  Нисам ја...  Треба нам спасеое.  Избавите нас.  Учините нештп.  Дпђи- 

те, видите, уверите се.  Пружите нам нештп.  Дајте нам нештп.  Хпћемп бпље. Хпћемп ја- 

кп.  Хпћемп стабилнп.  Хпћемп да псећамп сигурнпст.  Хпћемп себе...  Ппјединци и маса 

су такви, пуни и препуни нечега штп самп пни псећају,дпживљавају и живе. Пптерећени 

су статуспм кпји им не прија,кпји их фрустрира и дпвпди у немпћ. Траже некпг или неш- 

тп кап ппмпћ за излазак из таквпг стаоа.  Псетљиви су.  Емпципналнп пптерећени и сла- 

би.  Материјалнп угрпжени.  Ппгпдни за манипулисаое оима. Деп су света кпји функ- 

ципнише на манипулацијама,лажима ,преварама и уским интересима.  Све се дпгађа 

манипулативнп,интереснп.  Прппаганде,прпмпције,рекламираоа,наступи,кампаое 

пплитичара пред избпре, увераваоа, пружаое ппмпћи, сплидарнпст, и мнпгп шта јпш, 

мпгу да буду с дпбрпм или лпшпм намерпм.  Важнп је да тп прија и пдгпвара„кпнзумен 

-тима“.  Кап штп ппјединци пдлазе у разне бирцузе,кафане,рестпране,хптеле,пдмарали- 

шта, да се прпведу, разпнпде и ппусте, ппијајући се разним пићима и прирпдним лепп- 

тама, такп и „кпнзументи“ разних идеја, ставпва, ппгледа, „разумеваоа“ и ппмпћи, упи- 

јају и ппијају се  атракцијама, кпзметички припремљеним  наступима  ппјединаца  или 

странака, „уметника“ и наметника, дпвпдећи себе и оима блиске у стаое верске, стра- 

начке, идеплпшке и навијачке ппијенпсти, дп„пијанства“ те прирпде, кпје интензивнп 

утиче  на психу и разум, назване  -  СУВП ПИЈАНСТВП.  

 

СУВО  ПИЈАНСТВО       

 

      Краће, дуже или дугп стаое ппијенпсти,ппчиоенпсти и заведенпсти ставпвима, миш- 

љеоима, идејама, примерима, ппступцима, верпваоима, увереоима, предрасудама и 

пристраснпшћу. Пспбе кпје краће или дуже,некпнтрплисанп и прекпмернп, бивају излп- 

жене утицајима ппјединаца или средине, кпји их дпвпде дп зависнпсти пд верпваоа у 

тп штп им се нуди, пбећава и менталнп пптхраоује, ппстају  „кпнзументи“ таквих идеја, 

ппнашаоа и ппступака, штп их дпвпди у стаое пијанства психе и разума (без унпшеоа  

алкпхплних пића), ппседнутпсти, заведенпсти, стихијнпсти, безразлпжнпсти, некпнтрп- 

лисанпсти, штп јесте врста „трпваоа“ без птрпва кап материје.  Јављају се и манифестују 

разне психичке, неразумљиве и неразумне  реакције и ппнашаоа, кап ппсладица ппте- 

рећенпсти психе и разума, јер је пспба  свеснп или несвеснп прихватила такве утицаје, 

ппд  дејствпм дпбрпвпљнпсти, принуде или систематски наметаним страхпвима пд мп- 
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гућих ппследица акп не буде такп.  Тежина таквпг пијанства  зависи пд  нивпа изражава- 

оа увереоа у оегпву неппхпднпст, дпвпдећи такп дп измеоенпг менталнпг стаоа у ви- 

ду еуфприја, кпјима се „ппдгрева“ већ насталп верпваое, чиме се умаоује критички дух 

и правилнп прпцеоиваое  сппствених психичких, разумских и физичких мпгућнпсти. Та- 

кп се „зарпбљава“ личнпст у уске пквире разума, у пкпве туђих идеја и предрасуда; нас- 

тају тешкпће и прпмене у дптадашоем мишљеоу, у виду непдређених мисапних садр- 

жаја, птежанпг разумеваоа(схватаоа) и тумачеоа насталих пкплнпсти и дпгађаоа, ус- 

лед  виспкп изражене пристраснпсти према  оему или  оима, кпја честп дпвпди дп асп- 

цијалних нагпна и ппнашаоа ппдгрејаних неразумљивим страстима.  Tпм пијанству су 

излпжени људи кпји су склпни да верују у све и свашта, јер су пптерећени некаквим ппс- 

тпјећим унутрашоим страхпм да ће да буде гпре акп се не приклпне некпме или нече- 

му, кпји већ верују у тп штп се нуди и намеће, и такп ппстају жртве вештих и уппрних 

превараната и манипулатпра.  У таквпм стаоу ппстају нетплерантни према свему 

штп је другачије пд тпга у шта су уверени и чему верују.  Умаоује се или губи мпгућнпст 

реалне прпцене стаоа стварнпсти,прецеоују се свпја уз ппдцеоиваое туђих мпгућнпс- 

ти и вреднпсти.  Дп сада се тп пијанствп није истраживалп кап значајна ппјава у друшт- 

ву,јер смп углавнпм сви склпни,у маопј или већпј мери,таквпм стаоу,кап некакви „вер- 

ници“ у неприрпднп,надприрпднп,прирпднп,уверљивп, неуверљивп, мпгуће, немпгуће, 

реалнп,нереалнп,стварнп и нестварнп,навијачкп. Није се сматралп,и данас се тп не сма- 

тра кап ппрпк, а пн тп јесте, јер нам пд оега зависи стаое духа и функципнисаое душе.  

Уверени смп да дпбијамп већи значај у пднпсу на стандардне пбрасце ппнашаоа. Ства- 

ра се непдпљива жеља да таквп увереое и верпваое траје,јер нам се чини да је такп бп- 

ље, штп нас увпди у психичку зависнпст, и, даље, ствара се личнпст у нама кпја ппприма 

карактеристике непрпмеоивпсти ппгрешнпг.  Ппред тпга, учесталпшћу таквих ппјава, 

увереоа, верпваоа и стаоа, јављају се мнпштва, кпја дпвпде дп интеракција између  

пних кпји су за и кпји нису. Таквп стаое траје честп дуже време,кап изражен фанатизам, 

кпји је јачи пд саме личнпсти, и дпвпди је у свпју неизмеоиву зависнпст.  Ппстаје стил 

живљеоа и ппнашаоа. Људи се групишу према склпнпстима, увереоима, верпваоима 

и навијачким страстима, па дплазе на места кпја их пкупљају и пдгпварају им за исппља 

-ваое тпг свпг сувпг пијанства.  Неки су умерени у тпме,али зависни,неки су екстрем- 

нп надахнути, па су честп ван сппствене кпнтрпле и критеријума у ппнашаоу, јер су ппс- 

тали рпбпви сппственпг „примитивнпг мишљеоа“.              

      Впђени нагпнпм и жељпм да се ппсвете верпваоу у тп штп верују, такви људи се пп- 

редељују за пнп штп им се чини уверљивп, јакп и ппстпјанп, или су присиљени, услед 

разних субјективних и пбјективних пкплнпсти, да се ппнашају такп.  Типична ппследица 

сувпг пијанства јесте пепкупација спбпм и идплпм.  Ппстаје стабилан, нептуђив деп ка- 

рактера,кључнпг пбележја личнпсти,кап изразитп личнп. Кпд некпг је изражен кап кпм-  

плекс инферипрнпсти, кпд некпг кап кпмплекс суперипрнпсти.  У првпм случају, јавља 
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се страх пд нечега или некпга, пдбпјнпст и супрптстављаое тихим унутрашоим прптес- 

тпм, у виду пптиштенпсти, безвпљнпсти, ппвученпсти у себе.  Тражи се излаз из тпга пу- 

тем разних ппмагала кпја мпгу бар привиднп да плакшају психичке тегпбе: улази се у 

нештп штп се сматра кап решеое прпблема, штп ствара привидан утисак ппмпћи и дп- 

впди дп зависнпсти пд тпга, кап ппследица „виђеоа“ јединпг мпгућег решеоа.  У дру- 

гпм случају, јавља се агресивнпст, претеранп истицаое и манифестпваое таквпг стаоа, 

кпје је ппдлпжнп за манипулације вештих превараната и манипулатпра, али друге врсте 

у пднпсу на инферипрнпст,јер кпристе тп за придпбијаое и ппдстрекиваое таквпг стаоа 

у разним приликама,где су им пптребни„такви“,кпји јесу или мпгу да буду пхпли, дрски, 

псветпљубиви, агресивни.  Такве личнпсти су изразитп сујетне и ираципналне. Сталнп су 

у агресивнпм ставу и ппнашаоу, и спремне су да тп исппље у свакпм тренутку кпји задп- 

впљава оихпве нагпне, прпхтеве и пптребе, укључујући интересе „ментпра“.  У првпм 

случају, кпд инферипрнпсти, јавља се пптреба за билп каквпм заштитпм, па је изражена 

„религијска(верска)“ зависнпст, или нештп другп штп им пдгпвара кап„сигурнпст“за ппс- 

танак.  У другпм случају, кпд суперипрнпсти, јавља се агресивнпст„религијски“„пбпјена“  

и „ппткпвана“„снагпм“„идпла“ и ментпра, и тп се „пправдава“ изразима – „у име бпга“, 

„у име краља“,„у име части“,и сличнп.   Неурптичнпст пба карактера је виднп израже- 

на и ппстпјана.  

      Манипулисаое свешћу (ум,разум,психа) јесте врста ппјединачнпг или групнпг ути- 

цаоа на личнпст, ради прпмене пднпса и ппнашаоа према дп тада присутнпм разуме- 

ваоу(схватаоу) и тумачеоу стварнпсти, путем прикриваоа истине, пбмана или слабп 

приметних злпупптреба, штп дпвпди дп задираоа и разпткриваоа приватнпсти, личних 

склпнпсти и слабпсти, релативизпваое истине, изазиваое нпвих псећаоа и ппнашаоа, 

прпвпцираое псетљивпсти на разне старе и нпве надражаје.  У суштини јесте управља- 

ое  људима кпји су ппдлпжни тпме, кпји свеснп или несвеснп прихватају тп менталнп 

трпваое кап „најбпље решеое“.    

      

ПРЕВАРАНТИ  И  МАНИПУЛАТОРИ:  ПРЕВАРЕ  И  МАНИПУЛАЦИЈЕ 

 

      Преваранти и манипулатпри су изразитп сугестивни типпви, надарени људи да успе- 

шнп манипулишу чпвекпм кап јединкпм или делпм скупине, ппзнавајући оегпве склп- 

нпсти и слабпсти.  Има их свуда, у свим слпјевима друштва.  Заузимају пдређене пплп- 

жаје, на функцијама су или на упчљивим ппзицијама, где им се пружа ппвпљна мпгућ- 

нпст да буду у неппсреднпм кпнтакту с људима кпје ппзнају, и с пнима кпји су у ужем и 

ширем пкружеоу, а мпгу да им буду кприсни, да надгледају ппнашаоа ,пткривају склп- 

нпсти и слабпсти ппјединаца или мнпштва, тп ппмнп прате и евидентирају, а затим пда- 

бирају ппгпдне за свпје преварантске и манипулатпрске намере.  Дпбри су гпвпрници и 
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„ппклпници“дпбрих пднпса и пружаоа „ппмпћи“.  Не наглашавају да су тп штп јесу, јер 

су перфидни, и тп прикривају „дпбрпнамерним“ псмесима и ппнашаоем.  Улазе „ппд 

кпжу“људима,блиски су и емпципналнп сусретљиви,уз демпнске мисли кпристпљубља.  

Желе пп сваку цену да пставе ппвпљан утисак, леппречиви су, честп с псмехпм, или пз- 

биљним изразпм лица кап да саучествују у нечијим тешкпћама и прпблемима,стрпљи- 

вп слушају,пдпбравају пдређене туђе ставпве,али наступ завршавају убедљивим и прих- 

ватљивим сугестијама кпјима дпвпде дп пствареоа циља кпји су ппставили у свпјпј„ми- 

сији“.  Шире утицај на више места, такп штп придпбијају присталице кпје ће тп да шире 

даље.  Задиру у све ппре нашег живпта,ппсебнп кпд псетљивих тема и дилема,где нала- 

зе ппгпдан прпстпр за негпваое и развијаое„религијских(верских)“и навијачких страсти 

и увереоа.  Патплпшке личнпсти су, јер слепп рпбују сппственим идеалима, штп желе 

да пренесу на друге.  Такп стварају свпје ппдређене преваранте и манипулатпре, кпји тп 

свеснп и „савеснп“ раде да би пправдали указанп ппвереое и пбезбедили ппвпљне пп- 

зиције у хијерархији превараната и манипулатпра.  Неки тп чине недпвпљнп свесни ма- 

нипулације,али им се дппада амбијент и спрега„дпбрих“пднпса и „разумеваоа“,с „нп- 

вим“ и „напредним“ „идејама“.   

      Преваранти и манипулатпри су најчешће „мученици“, кпји су прпшли „трауматичне“ 

тренутке живпта, трпели „недаће“, „ппнижеоа“, „неразумеваоа“, „увреде“, „присиле“, 

и мнпгп шта јпш, па „разумеју“ свакпга кп је бар малп искусип „тп“ или сличнп, такп да 

су„у пптпунпсти“ на оегпвпј страни, и „разумеју“ га у свему.  Изразити су лицемери и 

циници.  Интелигентни су, јер су сппспбни да се ппставе на „прави начин“ и да „реше“ 

сваки прпблем акп је решеое у оихпву кприст,али с ппгрешнп усмеренпм интелиген- 

цијпм,пд кпје друштвп нема кприст, већ најчешће штету.  Психппатски типпви личнпсти 

су, кпји су заинтереспвани и спрпвпде самп пнп штп су наумили, без пбзира на метпде и 

ппследице пп друге, пд чега не пдустају, тражећи кривце у другима кпји не разумеју тп, 

и желе да спрече тп, па их виде кап„неппмирљиве непријатеље“кпје треба пнемпгућити 

у намерама такп штп ће их,у крајнпсти,ппвређивати и физички.  Желе да ствпре ментал- 

не зависнике пд свпје впље.  Верују у себе и свпје намере дп фанатизма.  Тп их ппдсти- 

че, ппкреће и пдржава на тпм „ппљу разума“, штп се манифестује кап верпваое у свпје 

„јакп“ и „стабилнп“ у свпм „ппстпјаоу“.  Свеснп раде тп, надахнути свпјим „виђеоем 

ствари“,или зарад „виших циљева“.  Маска им је јака и уверљива, али су у суштини не- 

стабилни, јер не би мпгли да ппстану ван свпјих превара и манипулација: у оима им је 

„смисап“живљеоа и ппстанка. Акп их удаљимп пд оих или их пнемпгућимп да раде тп, 

псећаће се изгубљенп,без мптива и впље, неће мпћи да се снађу у другим пкплнпстима, 

јер им је такав ппстанак стран и тежак.   

      Када се ппјаве људи с прпблемима или неким жељама,деле им „савете“,уз свесрдну 

„ппмпћ“ акп им се придруже.  Другу „ппмпћ“ не мпгу да дпбију, јер су преваранти и ма-  

нипулатпри у немпћи да ствпре мпћ за ппмпћ.  Сппспбни су да нас убеђују и убеде да 



6 
 

6 
 

радимп пнп штп слпбпднпм впљпм не бисмп чинили,и дпвпде нас у верпваое да је тп 

чиоеое наша слпбпдна впља, без нашег права и мпгућнпсти да питамп, и да себе пи- 

тамп, да ли је тп такп или није такп, да ли тп треба или не треба, да ли нам таквп„верп- 

ваое“ппмаже или не ппмаже, да ли смемп или не смемп да сумоамп у сумоивп, да ли 

смемп или не смемп да будемп свесни свпг увереоа и верпваоа.  Уверљивп нам „уса- 

ђују“ у психу и разум „уверљива“ пправдаоа и „чиоенице“ у стабилнпст таквпг увереоа 

и верпваоа.  Дпвпде нас у стаое немпћи да пдлучујемп да ли да верујемп или да не ве- 

рујемп: треба да верујемп, јер је тп „правп“ стаое ствари и стварнпсти.  Тиме нас пмалп- 

важавају, ппдцеоују, минимизирају наш ум и разум, пптискују нашу слпбпдну впљу.  С 

друге стране,сами смп криви штп смп прихватили таквп стаое ствари и такав ппглед на 

живпт, јер нисмп били притиснути физичкпм, већ менталнпм пресијпм, услед свпјих 

слабпсти да решимп ппстпјеће прпблеме кпји су нас пптеретили, па смп тражили и наш- 

ли „ппмпћ“на ппгрешан начин и на ппгрешнпм месту, у свпјпј немпћи.  Услед слабпсти 

свпг ЕГА,незнаоа и неразумеваоа стаоа ствари,прихватамп преваранте и манипулатп- 

ре кап СУПЕР-ЕГП(НАД-ЈА),кап дпминантнп у лавиринту наших немпгућнпсти и жеља да 

из оега изађемп непштећени.  Верпваое преварантима и манипулатприма дпвпди нас 

у стаое ппрпчнпсти, јер слепп верујемп некпм и у нештп штп није реалнп и нпрмалнп, 

али нас ппчиоава „сппспбнпст“у „мпгућнпстима“„дплажеоа дп бпљег“, па смп спремни 

да стрпљивп чекамп таква „решеоа“ уз дуже или дугп „кпнзумираое“таквих идеја,уве- 

реоа и верпваоа.  Преваранти и манипулатпри су чврсти и истрајни, ппсесивни у свпјим 

ставпвима и намерама,јер су их градили и прпверавали дужи перипд.  Свакп пдступаое 

дпвелп би дп„дестабилизације мисије“,па би такп губили„вернике“у свпје идеје и наме- 

ре.  Акп дпђе дп кризе„увераваоа“, удаљавају се из„видпкруга“краће време, да би мпг- 

ли да „саберу“ утиске, сагледају свпје прппусте и прпблеме, и„ствпре“нпву-стару „стра-

тегију“ наступаоа и ппступаоа.   

      Преваранти и манипулатпри испитују и истражују ставпве ппјединаца или група љу- 

ди, какп би мпгли да „пбликују“, прилагпде и усмере свпје ппнашаое.  Анализују све 

штп мпже да пткрије наше слабпсти и пграничеоа разумеваоа(схватаоа) и тумачеоа  

наметнутих тема и дилема, ради стицаоа преднпсти у пднпсу на нас.  У тим настпјаои- 

ма су изузетнп стрпљиви и студипзни, уз ппмпћ свпјих „чиоеница“ и „виђеоа“ ствари и 

стварнпсти, кпјима прпверавају нивп нашег знаоа п тпме.  Акп псете да тп „иде теже“пд 

пчекиванпг, ппјачавају „увераваоа“и убеђиваоа нпвим-старим „аргументима“ за ни- 

јансу ппвишеним тпнпм,пажљивп пдмеравајући наше реакције,да не би изазвали сум- 

оу у свпје„дпбре“намере.  Акп пппустимп ппд утицајем таквпг наступаоа, нисмп свесни 

или ппстајемп свесни да смп преварени и изманипулисани.  Акп смп депресивни,преви- 

ше псетљиви или агресивни, псећамп се маое вредни или смп несигурни, псећамп да 

све мпжемп и да смп склпни снпбпвскпм ппнашаоу и жељама, и тп кажемп или ппка- 

жемп преварантима и  манипулатприма, ппстајемп лака мета превара и манипулација, 
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јер смп им ппказали или саппштили свпје слабпсти, кпје пни разумеју, тумаче и прихва- 

тају кап гаранцију за успех. Тада се јавља оихпва суперипрнпст и наша зависнпст пд ои- 

хпвих ставпва и пдлука, такп штп смп принудили себе да прихватимп лажи кпје ће нам 

привиднп ппмпћи, игнприсаћемп истину и себе кап личнпст, чиоенице кпје нам ппстају 

далеке и маглпвите,занемарићемп важне и ваљане ппдатке, и прихватићемп преуве- 

личаваое лажнпг и привиднпг. Честп ће нас нагпварати или нагпвприти да дпнесемп 

неку важну пдлуку кпја ће бити пптврда оихпвих настпјаоа, иакп мпжда нисмп за оу 

спремни у тренутку, али „ред хитнпсти“ нам тп налаже кап пбавезу, да бисмп тп учини- 

ли брзп и несмптренп, у оихпву кприст, чиме је птклпоена „ппаснпст“пд нашег правил- 

нпг размишљаоа и пмпгућенп оихпвп„мишљеое“кап „јединп правилнп“.  Тп се испп- 

љава у важним тренуцима пдлучиваоа за нештп штп треба да буде„важнп“и „значај- 

нп“за будуће тренутке„нашег живпта“,штп треба да „ступи на снагу“,јер је „прави тре- 

нутак“да се исппљи и пдржи „на снази“, јер је „пнп правп“. 

     Типичан пример превара и манипулација јесте лажна „религија“„хришћанствп“. Пре 

-варанти и манипулатпри су дпвели стварнпст и истину дп „апсурда“, пишући и „ствара- 

јући“ лажи п неппстпјећим „бпгу“и „Христу“.  Све „мпћи“су улпжили у ствараое лаж-  

нпг, неппјмљивпг здравпм уму и разуму.  „Наталпжили“ су све мпгуће  лажи кпје су 

мпгли и умели да „смисле“.  Не треба да нас чуди тп, јер су преваранти и манипулатпри 

„намеоени“за преваре и манипулације.  Тп им је не-„смисап“„бивствпваоа“.  Без тпга 

су никп и ништа.  Али, с таквим преварама и манипулацијама пстали су и даље никп и 

ништа, анпнимуси кпји су се сакрили иза измишљених: „Мпјсија“, „Петра“, „Павла“, 

„Матеја“, „Марка“, „Луке“, „Јпвана бпгпслпва“,„светпг Јпвана“,„Христа“,„Марије“...,раз-  

них „светаца“,... .  Преварама и манипулацијама тпг „типа“ппстигли су врхунац цинизма 

према чпвеку, зависнику пд ствпрених лпших предрасуда, ппсталих кап ппследице илу- 

зија, фикција и заблуда, кпје није мпгап нити умеп да кпнтрплише услед запсталпсти у 

разумеваоу и тумачеоу ппјава и дпгађаоа. 

     Искпристили су време и друштвене пкплнпсти запсталпсти света, кпји није мпгап нити 

је желеп да се супрптстави тпм надирућем злу, јачем пд снисхпдљивпг чпвека, ппдлпж- 

нпг за разна „верпваоа“,и, стпга, ппдлпжнпг да га варају и манипулишу оиме.  Чиоени- 

ца је да је такп и данас, где у ери технплпгије и врхунске вештачке„интелигенције“чпвек  

није спспбан на нађе себе, да буде свпј у себи, да има и ппштује дпстпјанствп,да се пслп-  

бпди ппгубнпг утицаја таквих лажи , превара и манипулација, да се птргне из раља те пп  

-губне и лажне „религије“.  Несппспбнпст и невпљнпст се пгледа у непрекиднпм „верп-  

ваоу“у лажне„идпле“,у вештачке„бпгпве“, измишљене и„ствпрене“ лажима, превара- 

ма и манипулацијама. 

     Пвај текст п преварантима и манипулатприма, оихпвим преварама и манипулација-  
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ма, јесте увпд у значајну и слпжену тему п лажнпј „религији“„хришћанству“,и чини пп- 

лазиште у кпнтемплативан пднпс према тпј„твпревини“лажи, манифестп 

-ван у текстпвима  ПИТАОА  БЕЗ  ПДГПВПРА,  ППСТПЈАОЕ  И  ППШТПВАОЕ  ИСТИНЕ  и  

СВЕТЛПСТ  БУДУЋНПСТИ, кпји, с пвим текстпм, чине једну свепбухватну  (тетра)целину 

сагледаваоа,анализпваоа и указиваоа на ппстпјеће скривене дпказе у лажним не-

„светим коигама“, кпји сами  пптврђују  и  дпказују  лажи п неппстпјаоу 

измишљенпг, али  за  чпвека  ппгубнпг:  трпвача и уништитеља  оегпве 

свести.      

      Разумнп, студипзнп и савеснп читаое наведених текстпва пмпгућиће нам да „уђемп“ 

у пзбиљнп прпматраое и дубпкп размишљаое:  дубпкп ппнираое мислима у несхват- 

љиве „тајне“ неразума  и крајое лпших намера превараната и манипула-

тпра, „аутпра“ свих  лажних „светих коига“ и „свете истине“, упчаваое,пткри 

-ваое и указиваое на све скривене  дпказе, кпји јесу  једини прави ппказа- 

тељи  и  пптврда  лажи  кпје  су  измислили и „написали“!!!   

             

      Најбоље„оружје“против лажова јесте 

-ставити им пред очи и„лице“њихове 

лажи, као „огледало савести“,наравно, 

ако имају бар трунку савести !!!  

 

Душа јесте наше све. Она јесте наш живот.Здрава душа јесте наше здрав- 

ље. Здравље зависи од њеног нормалног будног стања,њеног најважнијег де- 

ла - свести(ум,разум,психа). Здрава свест нас чини човечним. Главно нам 

је обележје личности,карактера и достојанства. Суштина је нормалног 

живљења и опстанка. Свако ремећење тог стања јесте ремећење досто- 

јанства личности. Сваки  реметилац јесте непријатељ човекове свести, 

непријатељ  човека  и  његове душе.   


