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среда, 15 април 2015 14:35

  

У Србији је данас свечано отворена нова мењачаница свести, хиљадита по реду.
Најновија у низу ових установа отвореног типа окупила је око стотину полазника курса
који траје неограничено, односно по потреби сваког од полазника посебно.

  

Иако је био најављен долазак премијера Александра Вучића, он се није појавио на
свечаној церемонији због, како је образложено, нагло искрслих обавеза. Врпцу на улазу
у велелепни објекат пресекао је др Небојша Стефановић, доскорашњи министар
унутрашњих послова који је палицу првог полицајца наше земље пре неколико дана
заменио челним местом у тек основаном министарству за промену народне свести.

  

  

„Част ми је што сам први министар у овом по много чему посебном и, рекао бих,
јединственом министарству у свету. Отварамо ево већ хиљадиту мењачницу свести, али
наш задатак ни данас није нимало лак. Путем новог министарства координисаћемо рад
свих тих установа, отвараћемо нове и усавршавати њихов рад. Дуг пут је још пред нама“,
рекао је др Стефановић новинарима, а затим пожурио да се обрати полазницима нове
мењачнице свести. Извињавајући се што премијер није успео да дође на церемонију,
министар је полазницима најпре прочитао кратко писмо које им је, како је нагласио, 
премијер лично упутио.

  

„Драги пријатељи! Цео свет нам већ сада одаје признање да идемо правим путем, цео
свет је задивљен нашим реформама на путу у будућност у коју верујемо. Немојте
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схватати ово као такмичење, јер ово је наша велика игра. Ово је наша заједничка игра у
којој је важно учествовати и зато је небитно ко ће на крају бити добитник, а ко губитник
наше транзиције. Небитно је, јер, ако буде требало, ја ћу поднети сваку казну, већу
дужност од те немам: да примим сваку казну да ви не би живели у казни. Зато, драги
пријатељи, приступите слободно, високо уздигнутог чела у наше мењачнице свести.
Добродошли!“, наведено је у премијеровом писму које је министар прочитао, праћен
аплаузима полазника.

  

А затим се и сам др Стефановић обратио полазницима, истичући значај курса који ће
похађати и улогу предавача, посебно расветљивача будућности, утеривача наде,
истеривача сумњи и илузиониста.

  

„Можда ће звучати нескромно, али желим да истакнем да су мењачнице свести данас
наше највеће богатство и можда најважније установе наше данашњице. Огроман броја
младих људи и оних мало старијих представљају чудесан спој напредне младости и
вишедеценијског искуства. Наши вредни расветљивачи будућности, као што им име
каже, до детаља ће вам расветлити сваки кутак будућности у коју верујемо који вам се
учини мрачним, а који вам наши малобројни самозвани критичари и противници приказују
горим од самог пакла. Наши упорни утеривачи наде у светлу будућност разјасниће вам
сваку дилему коју наши противници вештачки стварају не би ли вас отерали у безнађе из
ког спаса нема. А ви добро знате у каквом сте безнађу живели пре нас и зато сада
слободно отворите ваше душе и ваша срца да у њих поново утерамо наду у будућност у
коју верујемо.
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  Наши изванредни истеривачи сумњи растераће сваку вашу сумњу коју сеју нашизаједнички противници, желећи да посеју семе раздора и тако изазову сукобе међу намаи зауставе нашу заједничку будућност у коју верујемо. Под опасним изговором да јесумња здрава за расуђивање, они своју болесну сумњу шире на вас само да би васизнутра разјела, како никада не бисте постали слободан човек који верује у нашу светлубудућност. Али, ви не треба уопште да бринете и размишљате, јер ту су и наши вештиилузионисти, који ће вам открити сваки од провидних трикова којима се служе нашималобројни самозвани критичари и противници у намери да вас врате у мрачнупрошлост. Живела наша светла будућност у коју верујемо!“, узвикнуо је на крају свогобраћања др Стефановић. А затим се обратио полазницима, интересујући се да ли некомеђу њима има питања. Јавио се само један полазник.  „Премудри докторе, гледао сам онај чувени интервју са нашим премијером у емисији 'Уздрав мозак', па ме занима зашто је премијер рекао да се осећа старачки, и то два пута.Да ли то значи да је премијер изгубио ону своју добро препознатљиву виталну снагу дабудућност у коју верујемо учини што ближом?“, упитао је знатижељни полазник.  „Иронија, драги пријатељу, иронија! Наш премијер је одлично знао какве интервјуе правиновинар те тобоже популарне емисије 'У здрав мозак', која, што је најважније, долазе изземље у којој о премијеру не мисле све најбоље. И знајући да је назив те емисијеироничан, јер ту, заправо, нема ништа здраво, премијер је одлучио да и сам даје сасвимобрнуте одговоре. Тиме је вешто успео да завара онога који је хтео њега да превари, ито на пристојан начин, а не ратоборним изјавама, какве су сигурно очекивали од његановинар и његова публика. Једноставно речено, нису успели да га испровоцирају!Дакле, када он каже да се осећа старачки, и то каже два пута, он тако само наглашавада је у пуној животној снази да оствари визију будућности у коју верујемо.  Ја, као премијеров блиски сарадник, могу да вам посведочим да он никада као данасније био снажнији, пунији животног елана и истрајнији на путу ка нашој светлојбудућности. А ти, драги пријатељу, видим да си овде дошао под јаким утицајем нашихпротивника и самозваних критичара који су своју болесну сумњу утерали у твоје срце.Али, не брини, истераћемо је, а најважније је што видим да и ти желиш да се избориш сатом тескобом у себи, за коју ти ниси крив. И зато знам да си на добром путу да убудућевише никада не постављаш себи таква питања, јер после курса у нашој мењачницисвести ти ћеш, као и сви остали полазници, аутоматски добити одговоре на свако таквои друго слично питање. Видећеш, одговори ће сами доћи и ти више никада нећеш моратисебе да мучиш таквим питањима“, закључио је др Стефановић у одговору на питањеједног од полазника најновије мењачнице свести која је данас отворена у Србији.  (Богољуб Дражић)
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