Проналазач Остоја Бранковић:

За још бољег Вучића

Шта овде значи овакав наслов?
1. Ја морам да се изборим за то да Александар Вучић постане Председник и
мени као аутору епохалног проналаска П-2452/78, тј. да држава Србија
престане да толерише ДРЖАВНУ ЛАЖ О ПРОНАЛАСКУ П-2452/78.

Србија не треба да буде ћорава кобила проналаску П-2452/78 већ треба
да постане јака и паметна за искоришћавање овог епохалног проналаска.

2. Aко Александар Вучић одлучи да постане Председник и мени као аутору
епохалног проналаска П-2452/78, биће тиме створени посебни повољни
услови за искоришћавање и осталих мојих проналазака. То ће омогућити
вишеструко увећавање процента годишњег привредног раста Србије.

Са једне стране, Вучић је носилац највећег могућег
поверења. Заслужено (то никако није могло доћи незаслужено)
и потребно. Ја сам, као творац првог српског епохалног
проналаска (епохални проналасци СрбинаТесле су амерички),
посебно обавезан и одговоран да се потпуно прилагодим том
заслуженом и потребном поверењу у Вучића.
Са друге стране, Вучићев режим је наследио ДРЖАВНУ ЛАЖ
О П-2452/78 чије јако штетно дејство толерише већ 4 и по
године. Из тога проистиче потреба За још бољег Вучића.
22 октобра 2017
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Следе раније написани одељци “За још бољег Вучића“.

За још бољег Вучића
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• 1980. могло је да почне искоришћавање проналаска П-2452/78.
• 1986. уместо законитог резултата
испитивања подметнута је ДРЖАВНА ЛАЖ да је проналазак П-2452/78
н е и з в о д љ и в . Тиме је моћ
државе употребљена за врло дуго
ш т е т н о з л о ч и н а ч к о
н е и с к о р и ш ћ а в а њ е
проналаска П-2452/78.
• Оптимално искоришћавање проналазака могуће је у условима које
даје јака и паметна држава, а Србија
може да буде таква захваљујући
највише државничкој моћи и мудрости Александра Вучића.
• Неће сва слава за резултате искоришћавања проналаска П-2452/78
припасти мени аутору. У већој мери
ће припасти држави. Дакле, подела
славе не треба да буде разлог за
наставак толерисања ДРЖАВНЕ
ЛАЖИ да је проналазак П-2452/78
н е и з в о д љ и в .
• Председник Вучић мора постати
још бољи: у Србији морају хитно
престати штетни злочиначки учинци ДРЖАНЕ ЛАЖИ да је проналазак
П-2452/78 н е и з в о д љ и в .
31. 08. 2017.

О. Б.

.
ДЕМОКРАТИЧНОСТ ЗАЛАГАЊА ЗА ЈОШ БОЉЕГ ВУЧИЋА
• Држава Србија постаје све више и више јака и паметна захваљујући највише
државничкој моћи и мудрости Александра Вучића. Посебну вредност представља убедљивост његове победе на председничким изборима из које (убедљивости) проистиче демократска обавеза посебног респектовања његовог
ауторитета и улоге у државним дешавањима.
• У току пет година власти Српске напредне странке - напоредо са свим оним
добрим дешавањима која је народ наградио врло убедљивом победом Вучића
на председничким изборима - извршава се и јако штетно злочиначко дејство
ДРЖАНЕ ЛАЖИ да је проналазак П-2452/78 н е и з в о д љ и в (наставак
штетног злочиначког дејства које је Вучићев режим наследио од претходних
режима).
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• Ја као аутор овог епохалног проналаска морам се борити (како сам навео у
првом пасусу на 1. страни) за то да Александар Вучић постане Председник и
мени као аутору епохалног проналаска П-2452/78, тј. морам се борити за то да
Вучић као Председник Србије постане још много бољи па да се његов режим
ослободи од наслеђене ДРЖАНЕ ЛАЖИ о проналаску П-2452/78.
Моје схватање демократске принципијелности (тј. здраве, патриотске, научно
исправне принципијелности): ја немам право на негативан став према Вучићу
Председнику Србије због тога што се његов режим није досад ослободио наслеђене ДРЖАНЕ ЛАЖИ о проналаску П-2452/78, већ је моја патриотска и демократска обавеза да се борим за то да Вучић као Председник Србије постане још
много бољи па да се његов режим сада ослободи од наслеђене ДРЖАНЕ ЛАЖИ
о проналаску П-2452/78.
10 09. 2017.

О. Б.
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