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E
ве, актуелно во не-
дос таток на "вистин-
ски" вести, гледам ка-
ко ме диумите, дип ло-
мат ски  те компли мен-
ти меѓу претсе дате -
лите на САД и на Ма-
кедонија, се прене-

суваат како ВЕСТ. И замислете, 
ако навистина ние граѓаните им 
веруваме на стран  ските дипло-
мати! Дека меѓуна род ната заед-
ница е потребно да ни се извини 
поради приемот во Обе ди нетите 
нации под името ФИРОМ. Дека 
имаме "страшен" напредок во ре-
формите, дека "Охридскиот" е оли-
цетворение на успех на "раз лич-
ните", во една иста држава! Што 
тогаш ние сите се жалиме? Па, 
ние сме биле СУПЕЕЕР!!! 

Постепено навлегуваме во пе-
риодот кога обичната кому ника-
ци ја го губи своето значење. Нав-
ле гуваме во период кога обич но-
то однесување, исто така, го губи 
свое то значење. Така, секое одне-
су ва ње е со цел, секое зборување 
е со цел, што значи се подготвува 
те рен за МАНИПУЛАЦИЈА. Овие 
ме сеци направеното, кажаното и 
она што ќе се направи, што ќе се 
каже и ќе се планира, добива свое 
сим болично и моќно значење. Би-
деј ќи, оној што ќе успее да нè убе-
ди дека сè што зборува е вистина, 
ќе... ОСВОИ ВЛАСТ. Не е битно 
што ќе НАПРАВИ, туку што и кого 
ќе УБЕДИ. 

Како и да е, во овој период 
сите ќе бидеме сведоци на чудна 
ко му никација, чудни рекон струк-
ции, кон струкции и здружувања. 
Секој од учесниците ќе ја гледа 

својата страна од вистината, а дру-
гите вис тини ќе се обидува да ги 
потисне или, пак, воопшто да не 
покажува интерес за нив... како 
да не пос тојат. 

Ако не ја гледам (вистината), 
значи не постои. Ова дури и може 
да биде конкурентна реченица 
на античките мудрости од типот  
"МИС  ЛАМ ЗНАЧИ ПОСТОЈАМ"! 

Во врска со ова има и приказна 
за четирите слепци од Индија, 
кои од различни страни го "напи-
пу ва ат" слонот и го опишуваат раз  -
лич но. Во овој случај, оние кои ќе 
ја запоставуваат вистината нема 
да бидат слепци. Слепци ќе бидат 
оние кои веруваат во нив ното "до-
жи ву вање" на... висти ната.

Ако не разбравте, говорам за 
предизборниот период. Во овој 
пе риод сигурно ќе нема војна, би-
деј ќи протагонистите ќе водат 
друг вид војна. Единствена жртва 
во овој период, или единствено 
раселено лице, или колатерална 
штета ќе би де ВИСТИНАТА. 

Вистината постепено доаѓаше 
до израз, се пробиваше низ маг-
лите на разните производители, 
за на крај освестувачки да нè пре п-
лави и низ свежината и суровоста 
на фактите кои произлегуваа, мо-
жев ме да видиме дека освен тоа 
што сме настрадале ние самите, 
нас традала и таа - вистината. 

Сега, вака опоравена и ис пра-
вена пред нас, ние како да сакаме 
да дојдат други да ја преуредат и 
да ни при кажат некоја друга вис-
тина, поу бава од оваа. 

Некако й вртиме гла ва на оваа 
НАША ВИС ТИНА како да нè "фаќа 
грев од неа", бидејќи таа нè илус-

трира нас и нашите пос тиг нува ња. 
Начинот на кој ја транс форми-

раме вистината за поубаво да ја 
примат "потрошувачите", при тоа 
неводејќи сметка за соговор ни ци-
те, ниту за фактите, туку само за 
процесот на прифаќање на пону-
дената вистина, се нарекува МА-
НИПУЛАЦИЈА.

Оние кои страдаат поради це-
лата активност на затскривање на 
вистината, можеме да ги на ре че-
ме изманипулирани лица, а оние 
кои ја изведуваат целата актив-
ност се манипулатори. Главната 
"мо не та" во ваквата претстојна 
пред из борна активност може да 
биде она што е сезонски хит: 
прием во ЕУ; прием во НАТО; 
прием во "ИМЕТО" ни; сиро маш-
тија; социјална прав да; нацио нал-
но чувство; земјо де лие; одмазда; 
етничка загрозеност; инвестиции 
и... може еве и тука најпосле и 
"грипот од птиците".

Од каде е потребата на луѓето 
да бидат изманипулирани? Пра-
почетокот, се разбира, е во на-
шето ДЕТСТВО. Подлогата за тоа 
секако лежи во нашиот ран раз-
вој, кога нè убедуваа: "Ништо, ниш -
то ќе по мине... не боли!" ... А... бо-
лелоооо! 

Или, "ако не ја изедеш супата, 
ене го чичко полицаец!" (А што ќе 
ни направел. Ќе ни барал возачка 
дозвола?). Или, "ако ги имаш сите 
петки, мама и тато ќе ти купат сè 
што ќе посакаш!" Најпосле, убаво 
е човек да е дете, друг ја презема 
одговорноста. Но, доколку дру-
 го дете ја презема одговор нос-
та, ни кој нема да порасне. А 
ние си те ќе мораме во градинка. 
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