
Утицај масовних медија на живот савременог човјека 

 

     Када сте се задњи пут запитали: ,,Да ли је ово истинито? Да ли нам се пласирају тачне 

информације? Да ли некоме одговара чињеница да знамо, и ако знамо, да ли можемо то да 

искористимо како бисмо раскринкали модерну манипулацију звану медији?ʻʻ 

Дао сам себи времена да мало истражујем, и дошао сам до неких веома занимљивих 

података. Познати британски психолог Фридрих Ланифер је изјавио: ,,Ако вас људи сматрају 

поузданим, уважаваће информације које им ви пласирате без икаквог претходног 

провјеравања.ʻʻ  

Ми смо већ одавно престали да размишљамо својом главом, марионете смо и одраз 

туђих мишљења и ставова. Људи на вишим позицијама све контролишу, више немамо свој 

став, а опет то називају демократијом. То је најлакше објаснити примјером пастира и оваца. 

Један пастир води овце, у томе му помажу пси овчари (медији), а ко су овце? – Ми. Има једна 

ствар коју овце не знају, пастир их чува од вука, а на крају ће их сам појести. Вјерујемо у оно 

што нам се пласира, док ..- .--. .-. .- ...- --- / ... - . / .. --.. -- .- -. .. .--. ..- .-.. .. ... .- -. .. (ERROR  

autocorrect: полако губимо контакт са реалношћу, а тиме управо радимо оно што медији 

желе.)  

Како се осјећате ујутро када устајете знајући да је цијела наша планета постала 

симулација у којој смо ми објекти, шаховска партија у којој смо пијуни који слијепо прате 

вјеровања која можда нису исправна? Ми смо људи, имамо право да мислимо и то мишљење 

изнесемо, да устанемо на ноге и супротставимо се овој модерној тиранији. Провјери 

информације прије него што их прихватиш, јер никоме не можеш да вјерујеш, никоме. 

      Занимљиво је то што, док си читао есеј на тему манипулације, бивао си манипулисан, 

а да то не знаш. Као прво, Фридрих Ланифер не постоји, ја сам га измислио, а ти си био 

манипулисан изјавом коју сам управо навео као његов цитат, вјеровао си ми. Као друго, није 

се десила грешка у систему, оне цртце и тачке су заправо текст написан Морзеовом азбуком, 

али ти си одмах повјеровао да је грешка, ниси истражио, покушај да преведеш.  

И за крај бих навео да постоје методе дупле манипулације, тако што се неки појам 

наведе као тачан, а затим као дезинформација, те људи аутоматски повјерују у то. Примјер је 

то што си ми повјеровао да сам измислио Фридриха Ланифера, а он је стварна личност. 

Хвала на пажњи. 
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