
Како раскринкати Милана Тарота?

Пише: Ненад Дукић
четвртак, 04 јун 2009 01:14

  

Први пут сам Милана Тарота, који је до јуче гостовао на телевизијама "Дуга", "Обн",
"Мелос", а сад му је РРА забранила телевизијски рад код нас, гледао на свемогућој
Интернет страници "Youtube". И ту сам видео овог дипломираног таротолога, тј. човека
загледаног у тарот карте, којих има 78 и на основу којих тумачи судбину. Нисам тада
обратио пажњу на његове речи, јер у сва та прорицања из пасуља, кугле, карата,
датума рођења, не верујем. Брзо сам угасио ту страницу тада, има томе годину дана.

  

Али, пре неки дан сам га опет погледао на "Youtube"-у и пажљиво саслушао нека његова
прорицања. И почео сам да се смејем. Па сам отворио други његов видео, па трећи,
четврти, даље да не причам. Ево неколико бисера:

  

1. Гледалац: Шта ми можете рећи за мајку?

  

Милан: Мајка вам је умрла!

  

Гледалац: Није, жива је!

  

Милан: Умреће.

  

2. Гледалац: Кад ћу упознати жену?

  

Милан: Кад будете куповали пљескавицу, она ће вам рећи шта да стављате од
прилога,зове се Љиљана Петровић.

  

3. Више гледатељски: За кога ћу се удати?
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Миланови одговори:

  

- За Микија Рубирозу.

  

- За Живковић Петра званог Zix, упознајете га сутра, кафана код Мила, конобар, црн,
мршав.

  

- За грчког милијардера, зовите од један до четири да вам кажем да ли је мулти или
само милијардер.

  

- За Ружицу Јаковљевић, упознајете се за десет сати у ћевабџиници .

  

На основу ових речи, неко би помислио: "Овај човек је к`о Сократ, својим збуњујућим и
апсурдним одговорима помаже људима да схвате своје мане и ограничености". Тј, на
неки чудан начин лечи их од вере у видовњаке и врачаре. Али, онда сам погледао у угао
екрана и видео да један минут разговора са њим кошта око 85 дин, а његове сеансе
трају три сата. А људи зову не само из Србије, већ и из других земаља Европе, где су
тарифе још веће. Ту се дакле, врте велике паре.

  

Значи, човек није Сократ. У то сам се још више уверио кад сам чуо повремене изливе
захвалности гледалаца којима је он све погодио, а мени сумњичавом се учинило као да
су то његови сарадници. И онда схватим да он није љубитељ људи, већ проницљиви
љубитељ новца који се никад не смеје. Намргођен је, хипнотички понавља тарот, често и
подвикне те тако ствара свој лажни ауторитет код психички нестабилних, лабилних
гледалаца, који га највише позивају. А ти гледаоци, који Миланове речи слепо прихватају
хипнотисани његовим наступом и изгледом који се стално мења, растерећени спуштају
слушалицу.

  

Да будемо начисто, многи не зову само из радозналости, типа "кад ћу наћи посао" или
"кад ће ми се ћерка удати", већ због тешких мука. Колико је он таквих људи довео у
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заблуду и преварио својим лажним виђењима или, још горе, навео на погрешне
поступке?

  

А шта он сам каже о себи, на своја три сајта? Па, на пример, да је Милана Тарота послао
Бог. Као и сви лажни, самозвани пророци и исцелитељи, он је мегаломан. Ево шта све
нуди: чишћење станова, кућа и локала уз помоћ космичких сила; скидање црне магије;
енергетске талисмане за срећу, здравље, удају (100%), женидбу (100%), игре на срећу
(100% добитак – враћа оне који не погоде). Он за себе још каже да је јединствени,
непоновљиви чаробњак, који говори све језике.

  

Али, тај чаробњак и велики маг изгледа да је и мали предузетник. За јачање свог имиџа
међу наивним светом служе и подлога миша Милан Тарот, тарот слагалица Милана
Радоњића, упаљачи, шоље, мајице Милан Тарот итд, које на сајту нуди захвалним
муштеријама. За књигољупце, ту је и његова књига "Тарот поетика духа", која би
требало да нам открије мале тајне овог великог таротолога.

  

У интервјуима, Милан Тарот игра улогу доброчинитеља људи којима даје енергију и
савете како да нешто измене у свом животу. Те тако он каже:

  

"Сваки човјек треба да се бори за себе, а ко год да дође на власт, изманипулисат ће
народ, злоупотребити своју функцију, лагати и красти."

  

И ово:

  

"Неки кажу да су људи глупи па ме зову у емисију. То није тачно. Људи нису глупи, они
су изгубљени јер тешко живе, слуђени су и не знају како да се изборе са проблемима."

  

Па и ово:

  

"Ја сам аутор, хуманиста, човјек који је помогао маси људи, али ја нерадо причам о томе
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јер то спада у маркетинг или рекламу и тиме се добро дјело поништава. Ја сам таротолог
зато што се бавим таротом и чаробњак јер могу сваку жељу да претворим у стварност",
изјавио је Милан Тарот у интервјуу Интернет порталу Sarajevo-x.com .

  

Овај самозвани чаробњак и даље делује. Додуше, не више на нашим станицама, већ на
једној хрватској ТВ. И даље збуњује свет мешавином апсурдних, блесавих савета и
проницљивих констатација о животу и човеку. А нико од психолога, психијатара, људи
из верских заједница, да подигне свој глас и каже му: доста твојих обмана! Доста
колективне хипнозе маса!

  

Зато Милана Радоњића Тарота треба раскринкати. Због масовности његовог култа.
Морамо признати да он није обичан лажни видовњак који вара људе, већ бистар и
интелигентан профитер на људским мукама. Корак у том правцу је учињен тиме што
његових наступа нема на нашим ТВ, али он, ипак, свој медијски простор добија у шоу
програмима на ТВ Пинк и на ТВ Fox ("Амиџи шоу" и "Фајронт република").

  

Ако већ не сноси кривичне последице за своје надрилекарство, бар нека га јавно мњење
у Србији бојкотује и прекине да му се клања. Јер вишегодишње медијско експонирање
овог таротолога оставило је последице које би требало санирати. Један од начина је
позивање људи да избегавају његове видео записе на "Youtube"-у, којих има на десетине
и који су веома гледани (неки и више од 400.000 пута) .Тако ће бар многи лаковерни
одустати од сеанси код овог сурфера на људским душама, каменоликог циника и
подсмевала пуног буђелара.
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