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Znienacka, apartament Grzesia odwiedziła delegacja złożona z Ann, jej 

męża Johna oraz ich wrednej - wiecznie poszczekującej - suki Dzikuski. 

Zakomunikowali mu reformy internetowe: otóż likwidują telefoniczną 

linię stacjonarną, podążając z duchem modernizmu komórkowego. 

 

Dotychczas hasał po sieci dzięki połączenieniu z modemem właścicieli 

wynajętego mieszkania, za co sumiennie płacił swoją dolę. Praktyczny 

dla niego układ trafiał szlag: albo zlekceważy kontakt ze światem 

multimedialnym, albo wykupi abonament na własną rękę. Nie 

przepadając za podpisywaniem jakichkolwiek kontraktów w RPA, 

stanął wobec trudnej sytuacji decyzyjnej. 

 

Poprosił grzecznie o wyjaśnienie powodów nagłej zmiany orientacji 

cybernetycznej. „My idziemy trzy dżi!” - zakomunikowała z 

wyższością Ann. Mróżąc pewniacko oczy, John potwierdził: „Tak! 

Idziemy trzy dżi!”. Dzikuska szczeknęła aprobująco parę razy. 

 

„Że co?!” - wykrztusił zbaraniałym głosem Grzesio. Ponownie usłyszał: 

idą trzy dżi („We are going 3G”). 

 

Słowem, starcy uradzili wykorzystać pakiet firmy komórkowej, co 

oznaczało nabycie smartfonów. Opłaty były tanie niczym barszcz, 

natomiast 24-miesięczna umowa zapewniała szybkie, bezprzewodowe 

połączenie typu 3G. Taniej, wygodniej, postępowo. 

 

Widzieli ulotkę, czytali informacje na witrynie, podjęli nieodwołalny 

werdykt: idą trzy dżi. Sąsiedzi idą trzy dżi! Świat idzie trzy dżi! 

Dzikuska ujada, wszyscy wniebowzięci, Grzesio smutny. 

 

Ostrożnie zauważył, iż połączenia tego typu oferują zazwyczaj skąpą 

przepustowość - za każdy dodatkowy megabajt przekazu danych trzeba 

słono płacić. Zapytał o pułap limitu. „Oczywiście: trzy gigabajty. 

Przecież proponują 3G!” - zaskrzeczała arogancko Ann. John 

przyklaskiwał jędzy, powtarzając idiotycznie: „Idziemy trzy dżi! 

Idziemy trzy dżi!”. 
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Grzesio delikatnie wyłożył znaczenie terminu „3G” - skrótu od „3
rd

 

generation”, technologii telekomunikacyjnej trzeciej generacji. Nie „3 

Gb” (trzy gigabajty), lecz „3G”. Przypuszczalnie wypada postudiować 

alternatywne źródła wiedzy na temat kontraktu, zanim obwiążą szyjki 

pętelkami na dwa lata? 

 

Następne „trzy dżi” zamarło na wargach Johna. Dzikuska zamknęła 

mordę. 

 

Pobici grzesiowymi rewelacjami, pomaszerowali z powrotem na górę 

do swojego lokum by zgłębić zagadnienie. 

 

Po paru godzinkach ktoś zapukał do drzwi - w progu stała 

zdecydowanie mniej entuzjastyczna Ann. Wymruczała: postanowili nie 

iść trzy dżi, ino kontynuować utylizację linii stacjonarnej. Po tym 

poniekąd kapitulacyjnym obwieszczeniu, bezszelestnie zniknęła. 

 

Zachodził w głowę, dlaczego małżeństwo w podeszłym wieku nabrało 

apetytu - ni z gruchy, ni z pietruchy - na smartfony obarczone 

długaśnym abonamentem, rezygnując z dogodnego na ich warunki, 

kablowego ADSL plus zwykłych telefonów komórkowych? Krótka 

dyskusja sugerowała, że kombinowali obniżyć koszta związane z 

użyciem internetu. Nie wspominali o komunikacji audiowizualnej na 

życzenie (kluczowej zalecie 3G) - nie podkreślili takowej potrzeby. Nie 

przypominali zapalonych serfiarzy, chociaż kto wie?  

 

Pozory mylą... Może obserwuje zboczoną parę, uwielbiającą seanse 

porno, oglądającą erotyczne kawałki w towarzystwie Dzikuski? 

Satelitarna logistyka pozwoli na rozpustę także w terenie, w okresie 

wspólnych wyjazdów wakacyjnych... 

 

A nuż wchodzą w skład brygady rebeliantów, gustując w filmach czy 

wiadomościach natury anarchistycznej, pałając ochotą wymiany zdań 

na bieżąco z pozostałymi buntownikami, rozsianymi po globie? 

 

Obsługują szalenie aktywne konta na Facebooku? 
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John strzela sobie fotkę w ogrodzie. Odpala WhatsApp, wysyła 

selfie do X, załącza tekst:  

JOHN: Czyszczę basen. Stara w robocie. Co u ciebie? 3maj się! 

X: Hej Misiu! Zmieniam majteczki. Chcesz zobaczyć? 

JOHN: :D 

X: 4U! 

JOHN: Cool! Zajebisty wzorek! Co pod spodem :P 

X: Brzydal! Później zobaczysz ;) Wpadniesz o 4? 

JOHN: Nie. qrwa zarządziła kolację z dziećmi :/ 

X: :( 

... 

X: Odwieczna, zdarta płyta! Mam dosyć! 

JOHN: Pracuję nad tym. 

X: Albo qrwa, albo ja! 

JOHN: Spokojnie, maleńka. Czekam na odpowiedni moment. 

X: Przez ostatnie 3 lata?! 

JOHN: :) 

X: Przestań czarować! Nad grobami stoimi! Czasu nie mamy! 
 

 

Nie, nie... Prawda jest prostsza: John i Ann wegetują w sterowalnym 

społeczeństwie, co wykrył na początku zeszłego wieku niejaki Edward 

Bernays. 

 

Szczycił się on pokrewieństwiem z nie byle kim - z samym Zygmuntem 

Freudem, ojcem psychoanalizy. Edzio zaaplikował ogrom erudycyjnej 

spuścizny wujka w celach zarobkowych - stworzył podwaliny 

nowoczesnej promocji. 

 

Mniemał mianowicie, że elektorat przystoi indoktrynować poprzez 

niewidzialne - uprzywilejowane - zastępy, zapobiegając erupcjom 

nieokiełznanych, inheretnych ludzkich popędów. Ślepe żądze sieją 

destrukcję, więc gwoli bezkonfliktowego bytu populacji należy 

narzucić trendy, przekonania, wartości, sposoby zachowania - 
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inteligentnie spreparowana, otumaniająca mieszanka, oblepiająca lud 

skorupą pragnień i wzorów do naśladowania, pod czujnym nadzorem 

sfer oświeconych. 

 

Prawidłowy tytuł dla opisanego scenariusza brzmi „Propaganda”. Ze 

względu na negatywne skojarzenia terminu, Edzio zmienił go na lepszy 

do strawienia: public relations (kształtowanie wizerunku firmy, linii 

politycznej rządu, zapatrywań organizacji itd. dla obywateli). 

 

Na dobitkę przypadł mu do gustu rosyjski uczony Iwan Pawłow, 

protagonista oduchu warunkowego. Pies zaślinia mordkę na zapach 

pokarmu (odruch bezwarunkowy), jednak gdy jedzonko wcześniej 

zasygnalizuje dzwonek, ślinka poleci ostatecznie na dźwięk dzwonka 

(odruch warunkowy: sobaka kuma nadchodzące żarcie z 

wyprzedzeniem). 

 

 
 

Powiązując spostrzeżenia wybitnych mózgów - Freuda w duecie z 

Pawłowem - Edzio skonstruował sprytne metody sterowania 

namiętnościami (czytaj: odruchami) ciżb. 



Idziemy trzy dżi! grzesiopolak.com 
 

5 

Na przykład, kobiety zaczęły palić w miejscach publicznych po 

zorganizowaniu nowojorskiego marszu w 1929 roku, w ciągu którego 

dziewczyny (na polecenie Edka) dzierżyły w ustach papierosy Lucky 

Strike, nazwane buńczucznie „pochodniami wolności”. Zadziorny gest 

nie zaskarbił im krztyny ekstra autonomii, za to mogły zajarać 

gdziekolwiek (wzorem facetów). Sprzedaż fajek, bezspornie, 

wystrzeliła w górę. Ponadto manifestację uwiecznili zaproszeni 

dziennikarze - potencjał oddziaływania sensu stricto reklamy zwiądł, 

wobec newsów na czołowych szpaltach gazet. 

 

Chcesz wyzwolenia? Leci ślinka na swobodę? 

 
Pokaż „pochodnię wolności”, przeto peta (sygnał) w toku manifestacji 

na rzecz emancypacji niewiast (utożsamienie) 

 
Ślinotok na widok (myśl o zakurzeniu) papieroska (obiecuje 

wyzwolenie) 

 

Fortel zakrzepł w strategiach agitacyjnych do dzisiaj, wabiąc nęcącymi 

frazami: „Decyduj sam!”; „Bądź niezależną!”; „Ster przeznaczenia w 

twoich rękach!”; „Ty wybierasz!” itd. 

 

Jajeczko z boczkiem o świcie nie wynika z fizjologicznych nagabywań 

organizmu, jeno z wydajności kampanii Edka. Po przeprowadzeniu 

sondażu 5000 lekarzy wyniknął wniosek niezaprzeczalny: otóż treściwe 

śniadanko stanowi o niebo zdrowszą opcję niż lżejsze warianty! 

 

Osąd bandy doktorów - bez dwóch zdań - przekona najbardziej 

zatwardziałych niedowiarków. Zastąpiono jedynie zwrot „syte 

śniadanie” na obrazek jaja z bekonem, naginając tym samym 

niegramotne masy do wcinania wysokotłuszczowych, 

wysokocholesterolowych, wysokokalorycznych potraw na dzień dobry. 
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Chcesz zdrowia? Leci ślinka na witalność? 

 
Pokaż zdjęcie jajecznicy z boczkiem (sygnał) z opinią medyków na 

temat zalet tuczącego śniadania (niepodważalny autorytet) 

 
Ślinotok na widok (myśl o spałaszowaniu) jaj z bekonem (gwarantują 

zdrowie) 

 

W telewizji popularyzują przeróżne strawy (niektóre wyjątkowo 

posilne), wsparte dowodami naukowymi na korzyść ich konsumowania. 

Plejada jędrnych, hożych, nad wyraz urodziwych osobników młóci 

kopami dane wiktuały. Grzesio pałaszował faworyzowaną żywność z 

przeświadczeniem o rychłym pozyskaniu aparycji kulturysty. 

Opamiętanie nastąpiło dopiero po utuczeniu do wagi 96 kg. 

 

Edzio nie wiedział, acz przypadkowo strzelił w dziesiątkę na bazie 

empirii, o ośrodku nagrody w mózgu, automatycznie 

przyzwyczajającym człowieka do wielorakich czynności. 

 

Działanie układu przyjemności, w dużym skrócie, zależy od 

współdziałania dwóch neuroprzekaźników: dopaminy i serotoniny. 

 

Wzniecające zadowolenie zajęcia powodują wydzielanie dopaminy, 

upamiętniającej ekstatyczne doznania. Szepcze nam ona namiętnie w 

ucho: „To było dobre! Zrób to raz jeszcze! No dalej, proszę cię!”. 

 

Serotonina, dla odmiany, alarmuje o nasyceniu - mamrocze przestrogi 

w postaci: „Już dosyć! Koniec z tą rozpustą! Ostrzegam!”. Anioł stacza 

codzienną walkę z szatanem o nasze względy, nawołując do ograniczeń, 

ale przegrywa z reguły sromotnie. 

 

Dopamina zalewa mózg podczas palenia, picia alkoholu, zażywania 

kokainy, jak również w trakcie wsuwania sytego schabowego z 

kartoflami, polowania na gadżety, oglądania telewizji - nawet 

odbierania SMS-a. Naturalne bodźce (spacerek, pogawędka z mamą, 
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lektura, lekkie jedzonko) wyzwalają neuroprzekaźnik w przerażająco 

zwolnionym tempie, padając na starcie w konkurencjach z 

czynnościami, które otwierają dopaminowe wodospady: grą 

komputerową, popcornem w kinie, aktualizacjami z Facebooka, 

zakupem na kredyt obiektu ponad możliwości finansowe. 

 

Chęć powtarzania kojących rytuałów nazywamy nawykiem, co brzmi 

łagodnie, ponieważ od maniery można odstąpić po napomnieniu, 

pogrożeniu paluszkiem, refleksji w zaciszu. Frazeologiczne pląsy 

zagrzebują prawdę o uzależnieniu, zagwozdce dalece poważniejszej... 

 

Grzesio wykrył terror nałogu, kiedy podjął starań porzucenia 

przekąszania czekoladką. 

 

1. Po dobie odczuwał nieokreślony niepokój, przygnębienie, 

rozdrażnienie, brak koncentracji, pustkę - typowe objawy głodu 

cukrowego, ustępujące natychmiast po spożyciu klina w postaci 

batona. 

 

2. Zmiana stylu życia na zdrowszy (powolne wyparcie przesłodzonego 

asortymentu ćwiczeniami, przechadzkami, lekturą, 

niskokalorycznymi posiłkami, regularnymi kontaktami z rodziną w 

Polsce) pociągnęła pozytywne zmiany na dalszych frontach: 

adekwatny wypoczynek nocny, spadek napięcia mięśniowego, 

zaostrzona koncentracja, zwolnienie tętna, obniżenie ciśnienia, 

wzrost krzepy, okiełznanie rozdrażnienia w sytuacjach stresujących, 

generalne samozadowolenie, chęć wspierania bliźnich. 

 

3. Powrót do pralinek prowokował wyzwolenie symptomów, które 

drążyły go przed okresem zbalansowanej egzystencji, aliści bardziej 

nasilonych, wręcz chorobowych: poszarpany sen, kołatanie serca, 

znużenie, zdenerwowanie, niechęć do aktywności fizycznej, 

podejżliwość, redukcja skupienia. Zjawisko razi identycznością z 

fenomenem narastania reperkusji alkoholizmu bądź narkomanii 

wraz z powtórnymi epizodami nadużywania. 
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Tak jak osobnik przedawkowujący wódkę lub heroinę nie postrzega 

groteski swojego świata, tak i konsument, zatopiony w wyścigu 

poszukiwania wciąż świeższych podniet (rozpowszechnianych 

legalnie), pozostaje obdarty z możliwości porównania syntetycznej 

rzeczywistości z normalnością - aż do momentu prób porzucenia 

schematyzmu (ślęczenia w czeluściach internetu, wypełniania godzin 

telewizorem, pochłaniania przetworzonej karmy, kompulsywnego 

drałowania po supermarketach, odruchowego odpowiadania na teksty 

itd.). 

 

Eksperyment odejścia od złudnie niezłośliwych rutyn doprowadza 

zazwyczaj do porażki, odzwierciedlonej w tłumaczeniach, 

pertraktacjach, wymówkach - spektrum śmiesznych wyjaśnień, 

charakterystycznych dla uzależnionych od substancji chemicznych 

(etanolu, nikotyny, kofeiny, kokainy), tudzież dla nieboraków 

przejawiających zachowania wysoce destrukcyjne (hazard, pedofilia, 

kleptomania, psychopatia). 

 

Wybiórcze propagowanie szkodliwości papierosów, narkotyków oraz 

zboczeń napawa nieodpartym wrażeniem zasłony dymnej, gubiącej 

kwestię szkodliwości plejady pospolitych uzusów. 

 

Nastolatek, pałający chęcią posiadania nowego cudu techniki, 

szantażuje rodziców: wiecznie nagabuje; ględzi o dobrodziejstwach 

płynących z dysponowania zabawką; wskazuje, że „każdy kolega ‚to’ 

ma”; wytyka durnowatość starych; okazuje wściekłość; traktuje 

chłodno; pochmurnieje; w buncie bagatelizuje zajęcia szkolne. Fiasko w 

zawładnięciu przedmiotem pożądania znajduje często epilog w 

przehandlowaniu wartościowej rzeczy na „to”, kradzieży „tego”, 

związku z partnerem będącym w stanie zapewnić „to”, przynależności 

do bandy wyznającej „to”. Ukojenie zalewa serce nie prędzej, niż po 

przytuleniu do piersi „tego”. 

 

Postępowanie młodzieńca ochrzcimy definicją wybryczków, fazy 

dorastania, głupoty małolata itd. W przypadku ćpuna adaptujemy 

odmienny punkt widzenia: bliźniaczy komplet behawioralny określamy 
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mianem niepohamowanego głodu narkotykowego, zanikającego z 

sukcesywną dawką. 

 

Różnica polega na sile manifestacji zamroczenia: używki wyzwalają 

wyraźnie widoczne, kolektywnie nieakceptowalne oznaki haju: 

 

 otępienie; 

 euforia; 

 bełkotanie niezrozumiałości; 

 nieodpowiedzialne kroki. 

 

Objawy odsunięcia substancji cechuje podobna skrajność (panika, 

agresja, wymioty, drgawki, zawał serca, śmierć). Bez dwóch zdań, 

chemikalia oszołomią skutecznie, błyskawicznie i dostrzegalnie, 

modyfikując bezpośrednio funkcjonowanie centralnego układu 

nerwowego. 

 

Zbliżone, mniej zintensyfikowane efekty dopaminowe, osiągalne są 

drogą pośrednią, bez konieczności bombardowania receptorów 

mózgowych związkami syntetycznymi. Wynikające oszołomienie - na 

poziomie półprzytomności o półkę niższym niż morfinisty czy pijaka - 

jest kompatybilne z wykształconą, publiczną normą, zatem nie 

zasługuje na patos patologii. W użycie wchodzą sformułowania 

zastępcze, podkreślające przyzwolenie: 

 

 otępienie - rozanielenie; 

 euforia - radocha; 

 bełkotanie niezrozumiałości - trajkotanie o sukcesie; 

 nieodpowiedzialne kroki - ryzykowne posunięcia. 

 

Trans po wchłonięciu dragu ma niewspółmiernie większą amplitudę niż 

ekstaza po sesji smartfonowej, pomimo sztucznego sfabrykowania 

rezultatów w obu przypadkach. Analogicznie kontrastuje uniesienie 

multimedialne z przyjemnością przechadzki po lesie: kolosalny rozziew 

w przeżyciach, gdyż wędrówka pod koronami drzew koreluje ściśle z 
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procesami biologicznymi, łagodnie doprowdzając do rozprężenia. Na 

skali upojenia, spacer nie ma szans rywalizacji z szałem telefonów 

komórkowych: świat mobilny kusi pigułką, otwierającą bramy 

neuroprzekaźnikowe na ościerz. 

 

W tym sensie, biorąc pod uwagę istną powódź odmóżdżających 

produktów, komuną łatwo manipulować - równorzędnie gładko 

przekupimy alkoholika setką, zaś narkomana tabletką. Wypracowana 

sytuacja pasuje perfekcyjnie do marzeń Edwarda Bernaysa, oficjalnie 

głoszącego imperatyw kurateli nad pospólstwem bez stwarzania 

podejrzeń. 

 

Edek zdawał sobie sprawę z bezproblemowości dyrygowania 

kluczowymi instynktami za pomocą apelowania do kardynalnych 

potrzeb przeciętnego śmiertelnika (zdrowie, wolność, przyjaźń, sukces, 

sława, siła, aparycja, bogactwo, demokracja). Jego technikę rychło 

urozmaicono, w konsekwencji poznania przez naukowców skłonności 

rasy homo sapiens do notorycznego drażnienia ośrodka błogości - 

bezustannego wynagradzania się czym popadnie. 
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Autentyczna przydatność przeszła do historii - firmy konkurują o 

zmajstrowanie wyrobów lub usług efektywniej nasączających mózg 

neuroprzekaźnikiem. Stąd konsumenci nierzadko argumentują wybór 

bezensownych praktyk frazesem „bo sprawia mi to przyjemność”. 

 

Koncerny, z drugiej strony, tłumaczą swoje działania popytem. Zaiste, 

nie istnieje lepszy rynek niż biochemiczny. Dobrze zinternalizować 

osobliwość nabijania kasy wielmożom z racji pokupności wytrysków 

dopaminy - nie z powodu niezbędności wydatków. 

 

Reklama domu starców lansuje zdjęcie pary w podeszłym wieku, 

mknących na rowerze promenadą nadmorską: on pedałuje, natomiast 

ona... siedzi na kierownicy! Cyrkowiec uważałby sztuczkę za wyczyn, z 

kolei Grzesio runąłby z hukiem na bruk (jeżeli w ogóle hycnąłby na 

kierownicę, przysiadając na niej z gracją sroki). Obydwoje szczerzą 

śnieżnobiałe ząbki; opalone członki przyobleka nieskazitelna garderoba 

przednich marek; wiatr rozwiewa włoski w kolorze bynajmniej nie 

siwym. 

 

Raj! Szczęście! Relaks! Toż starcy w kompleksach opieki uprawiają 

kolarstwo akrobatyczne, demonstrują smykałki atletów, kumulują 

przyzwoite zasoby pieniężne, afiszują fizjonomie gwiazd filmowych. 

Spadek Edwarda Bernaysa: jeżeli pragniesz dla ojca sylwetki Jamesa 

Bonda, dla matki zręczności Spidermana, a dla obojga rozkoszy, 

swobody i zamożności, wsadź ich do zakładu dla seniorów. Dopamina 

wali, petenci łykają haczyk. 

 

Plaża.. Tło tysięcy posterów, ukazujących pary pędzące przez fale 

(obligatoryjnie sprzęgnięte dłońmi), względnie rodziny skaczące do 

góry z rozczapierzonymi ramionami plus nogami zgiętymi w kolanach. 

Pomijając potworny wysiłek, wymagany do biegu po miałkim piasku w 

tandemie, ewentualnie do poszybowania na wysokość pierwszego piętra 

ze stawami w teatralnych pozycjach, werbujący statyści mają 

wyrażające radość, szeroko otwarte mordki z uzębieniem o jaskrawości 

słońca. 
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Właśnie takie sceny zawsze widujemy na plażach - naród kica pod 

chmury, w przerwach galopując z uśmiechem - nieprawdaż? Łakniesz 

wesołości, dziarskości, kwitnienia, jędrności? Tak?! Kup więc to, 

siamto, owamto (olejek do opalania, rozpuszczalną witaminkę, wakacje 

w Pucku, seans terapeutyczny, limuzunę danej marki...), opcjonalnie 

zaciągnij kredyt w banku. Dopamina buzuje, krocie chętnych spiętrza 

duperele, Edward Bernays rechocze w grobie. 

 

Grzesio-wizjonarz teoretyzował sklepy odzieżowe, oferujące konfekcję 

bez żadnego oznakowania, z równoczesnym uchwaleniem ustawy o 

zakazie pokazów mody. Doświadczenie ukazałoby zaawansowanie 

dominacji istruktaży marketingowych nad niezawisłością wyboru: czy 

bylibyśmy w stanie wyselekcjonować ciuch wedle osobistego 

upodobania? Azaliż Bernays miał rację? 

 

Koncypował odizolowane plemię, nieskalane koncepcjami Edzia. 

Emigranci do mekki musieliby przejść długą odwykówkę pod okiem 

psychoterapeutów - wszak nagły zanik stymulacji dopaminowej 

doprowadziłby do zespołu absencyjnego, połączonego z wybuchami 

agresji wobec pokojowych tubylców. Szyderczym oskarżeniom o 

ascetyzm, zacofanie, nudziarstwo itd. nie byłoby końca, jako że 

równowaga mentalna nosi obecnie szyld drętwości. Jednostki potrafiące 

zwalczyć presję otoczenia (zrodzoną w fanfarach mass mediów) to 

odszczepieńcy, zagrażający rozdopinowanej ferajnie, która chce 

lewitować na bezustannym rauszu bez wyrzutów sumienia. 

 

Ferajna tymczasem winna uskuteczniać ostrożność, bowiem renegaci 

odstąpią w finale od prób wskazywania oczywistych objawów 

konspirowania, niesprawiedliwości, wyzysku. Skoro przywoływanie 

oficjalnych publikacji nie odnosi namacalnego skutku, dochodzą do 

konkluzji o słuszności odkryć Freuda, Pawłowa, Bernaysa. Wnioskują, 

iż nie ma racjonalniejszego wyjścia oprócz odgórnego pilotowania 

nierozgarniętą gawiedzią, następnie dołączają do kontrolującej 

śmietanki. Czarne owce, znienawidzone przez ogłupione 

neuroprzekaźnikami tłumy, zostają paniskami: ostatni zostają... 

pierwszymi. 
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Świat można zmienić wyłącznie poprzez zainicjowanie transformacji na 

własnym podwórku - oto słowo niemocarnego Grzesia. Jedna osoba 

dysponuje potęgą wpływu na 10 omamionych. Krótko mówiąc, 10% 

nacji wystarcza na rozpętanie bezkrwawej rewolucji. 

 

Co robi? Szpera w literaturze, roztrząsa, dedukuje. Deliberuje - zanim 

sięgnie do portfela, zaangażuje się w przedsięwzięcie, złoży podpis pod 

dokumentem. 

 

Czy dane zamierzenie zaowocuje, w dowolnym sensie, pożytkiem? Jak 

wpłynie na jego rozwój? Faktycznie zaoszczędzi pieniądze, godziny, 

nerwy?  

 

Przedkłada synowi: 

 

1. Nie idź trzy dżi dlatego, że stada zasuwają trzy dżi. Musztruj 

wyrafinowanie: elity nie idą trzy dżi - nigdy. 

 

2. Nie toń w wirach „złych nawyków”, de facto nałogów, byś nie 

naraził psychiki na bolesną rehabilitację. 

 

3. Przynajmniej przeczytaj dostępne za darmo książki, opisujące 

dlaczego świat wygląda tak, a nie inaczej. Nie snuj przypuszczeń - 

zawierz solidnej edukacji. 

 

4. Potem uosabiaj drogowskaz ku poczytalności: więcej ludzi twojego 

pokroju oznacza rosnące bogactwo wspólnoty, słabszy wpływ 

demagogów, dewaluację przesłanek środków masowego przekazu. 

 

Utopia? Nie utopia, lecz bezdopaminowy standard - tak straszny dla 

wielu... 
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Postscriptum 

 

Na przełomie ostatnich 100 lat marketing poczynił niewiarygodne 

postępy, transformując populację ziemską w wiecznie przeżuwającą 

krowę. Na tle tej ekspasji, Edward Bernays wygląda niczym niemowlę 

w pieluszkach, aczkolwiek należał do liderów eksploatacji ludzkich 

instynktów gwoli napędzania popytu. 

 

W miejsce rozwlekłych opisów taktyk, stosowanych w kampaniach 

reklamowych najnowszej generacji, zapraszam do obejrzenia 

doskonałego, 3-odcinkowego dokumentu BBC „The men who made us 

spend” (w wolnym tłumaczeniu: „Faceci, którzy zmusili nas do 

wydawania”), dostępnego na wielu witrynach. Nie znalazłem, niestety, 

polskiej wersji reportażu. 

 

Poniżej lista protagonistów strategii rozkręcających spiralę 

konsumeryzmu, streszczająca ich kombinacje. Włos się jeży na głowie, 

chociaż wciąż nie uwzględniamy najgłębszej manipulacji, opartej o 

wiedzę ściśle naukową na poziomie molekularnym (fizjologicznym, 

biochemicznym). 

 

Pamiętajmy: wymienione metody stanowią wyłącznie sztuczki, 

trącające struny bazalnych popędów (zaspokojenie pragnień 

indywidualizmu, wyższości, seksowności, nieustającej młodości, 

przynależności do grupy itd.), przytłumiając symultanicznie wyższe 

funkcje mózgowe kory szarej (obiektywna analiza korzyści płynącej z 

nabytku). 

 

Spójrzmy, ile energii zostało roztrwonione w celu nabicia kieszeni, bez 

śladu myśli o rozkwicie ludzkości. 

 

Edward Barnays 

 

Autor książki „Propaganda” (1928). Maleńki cytat mistrza: „Przytomna 

i inteligentna manipulacja zorganizowanymi nawykami oraz opiniami 

mas stanowi ważny element demokratycznego społeczeństwa. Ci, którzy 



Idziemy trzy dżi! grzesiopolak.com 
 

15 

trzymają w kontrolujących dłoniach ten niewidzialny ster, konstytuują 

ukryty rząd, dzierżą prawdziwą władzę nad państwem
(
*

)
”. Dla 

niedowiarków: doktryny są praktykowane. Globalnie, 1500 gazet, 1100 

magazynów, 1500 stacji telewizyjnych i 2400 wydawnictw kontroluje 

(redaguje, cenzuruje) 6 korporacji!
(
**

)
 Komunizm w przebraniu! 

(
*

)
 - Tłumaczenie własne 

(
**

)
 - Źródło: Natural Society 

 

William Meinhardt 

 

Dyrektor niemieckiej firmy Osram, montującej żaróweczki. Za jego 

namową, parę koncernów z branży (m.in. Philips i General Electric) 

stworzyło kartel o wdzięcznej nazwie Phoebus (Phoebus cartel). 23 

grudnia 1924, przedstawiciele kartelu podpisali w Genewie umowę, 

standardyzującą ceny plus charakterystykę techniczną produktu. 

Najważniejszym punktem było postanowienie, że przeciętna żarówka 

nie ma prawa świecić dłużej niż przez 1000 godzin. Spisek ochrzczono 

z czasem terminem „built-in obsolescence” („wbudowane starzenie się” 

albo „planowe starzenie się”), czyli inżynieryjne skracanie żywotności 

wyrobu (abyśmy musieli kupić nowy na wymianę). Koncept w użyciu 

do dzisiaj: tysiące przedmiotów wokół nas ulega intencjonalnemu 

rozpadowi, ewentualnie przestannie spełniać przypisane funkcje dzięki 

elektronicznemu kodowi. Na nic myśli o oszczędzaniu! 

 

Alfred P. Sloan 

 

Dyrektor General Motors w latach 1920-1950.  Ojciec segmentacji 

rynku oraz kreacji niezadowolenia („creation of dissatisfaction”). 

Zamiast podążać drogą Henry Forda (składanie samochodów o 

identycznym wyglądzie czy kolorze), montował bryki dla każdej klasy 

społecznej (od tanich do bardzo drogich). Ponieważ trik nie pracował na 

dłuższą metę, wprowadził coroczne alteracje barwy, sylwetki tudzież 

nazwy modelu, rozpoczynając nurt nabywania obiektów materialnych 

dla fasonu (nie z powodu potrzeby). O ile William Meinhardt 

inkorporował degenerację w sam towar, o tyle Alfred P. Sloan 

wyczarował przedawnienie produktu w... głowie klienta! Prekursor 
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częstej modyfikacji (nabywanie nowego wariantu, okrzyczanego w 

reklamach mianem „modnego”). 

 

Antony Fisher 

 

W latach 70. pośpieszył z pomocą rządowi brytyjskiemu, sklecając 

przesławną frazę „free market” („wolny rynek”). Utożsamienie 

konsumeryzmu z wolnością porwało serca otumanionych Anglików i 

całego świata: odtąd wszyscy  wydawali w celu poczucia... 

niezależności wyboru, a dodatkowo znienawidzili socjalizm za brak 

podobnej swobody. Jednym sformułowaniem osiągnięto dwa cele: 

polityczny (preferencja kapitalizmu) plus ekonomiczny (kontynuacja 

wzbogacania arystokracji). 

 

Mike Riddle 

 

Twórca programu komputerowego AutoCAD (1982), potrafiącego za 

grosze projektować wymyślne formy opakowań bądź obudowań. 

Powierzchowność zaczęła udawać różnorodność: analogiczny szampon 

przybiera plejadę odmian (ze względu na melanż kształtów butelek czy 

kompozycji graficznych etykietek). 

 

Swatch 

 

Znana marka szwajcarska. Złamali reguły gry na targowisku 

czasomierzy, inicjując taśmowe bicie milionów plastikowych bubli. Z 

uwagi na znaczny obrót (pojedynczy petent zaopatrywał się przeciętnie 

w 12 sztuk swatchów na rok), zgarnęli kolosalne dochody, uśmiercając 

jednocześnie ideę pierwszorzędnego chronometru na całe życie. 

Zainaugurowali erę zegarka-bransoletki, selekcjonowanego w 

zależności od dąsów, okazji, garderoby. 

 

Ingvar Kamprad 

 

Założyciel IKE-i. Zrewolucjonizował dekorację i umeblowanie wnętrz, 

namawiając do wywalenia starych rupieci, porzucenia emocjonalnych 
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więzi z paroletnimi gratami, modernizacji poprzez urządzenie mieszkań 

sprzętem szwedzkim. „Wszystko jest jednorazowe” - oto motto IKE-i. 

Nawet trendy. Postulat uskrzydlił ciżby, opróżniające konta w zamian 

za poczucie progresywności. 

 

Steve Jobs 

 

Szef Apple. Champion celebracyjnych promocji, nieustannych 

aktualizacji, praktycznej utylizacji kompletu poglądów wyżej 

wymienionych gości. Credo: „Troszeczkę nowsze, troszeczkę lepsze, 

troszeczkę wcześniej”. Oczywiście, zero filozofii użyteczności. 

 

Clotaire Rapaille 

 

Psycholog, antropolog, mocarz marketingowy, wykorzystujący 

prymitywne odruchy człowiecze do opylenia czegokolwiek. Włamuje 

się do podświadomości, wzniecając obawy (na przykład przed 

wypadkiem drogowym), aby sprzedać rozwiązanie (powiedzmy 

samochodzik typu SUV: ogromny, nieekonomiczny, iluzorycznie 

solidny, aczkolwiek bardziej wywrotowy niż zwykły sedan, zatem... 

mniej bezpieczny). 

 

Listerine 

 

Płyn do płukania ust, słynny z reklamy w latach 50., obiecujący 

skuteczną ochronę przed halitozą. „Halitoza” brzmi przerażająco, 

tymczasem oznacza jedynie brzydki zapach z ust, niwelowany 

skutecznie przegryzieniem jabłuszka. Listerine otworzyła wrota strachu 

przed tajemniczymi patologiami, pociągającymi za sobą konsekwencje 

praktyczne (panienka ze śmierdzącą buzią nie znajdzie za cholerę 

partnera, chyba że wymoczy codziennie paszczę w magicznej 

zawiesinie). 
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Henry Gadsden 

 

Dyrektor giganta farmaceutycznego Merck. Marzyciel, pragnący 

upłynniać leki bezpośrednio do klientów, jak gumę do życia. W sukurs 

pośpieszyli spece kiermaszowi z Saatchi & Saatchi. Przekomponowali 

oni symptom zgagi na zjawisko o super profesjonalnej nazwie: 

„gastroesophageal reflux disease”, w skrócie GERD (po polsku 

„refluks żołądkowo-przełykowy” - wyraz „disease”, czyli „choroba”, 

prawidłowo pominięto w naszej nomenklaturze). Agresywna 

propaganda wszczepiła w niegramotne masy lęk przed poważnym 

problemem zdrowotnym, chociaż pieczenie w żołądku należy 

wyłącznie do subiektywnej dokuczliwości po przeżarciu, ustępującej 

samoistnie po godzince. Sztucznie spreparowano „pacjentów” ze 

zdrowych obywateli, a sprzedaż tabletek Zantac wystrzeliła w 

stratosferę: roczne przychody koncernu wzrosły z tego tutułu o... 3,5 

miliardów dolarów (3 500 000 000 USD). 

 

 

 

 

 

Adam Ciesielski (ur. 1964) jest lekarzem, pracującym 

obecnie w Kapsztadzie, RPA. Egzystencja w izolacji od 

Polski nauczyła go ufaniu wewnętrznym instynktom 

oraz wiary w siebie. Dzieli się swoimi emigracyjnymi 

wrażeniami, doświadczeniami z tytułu wychowania 

syna poza granicami kraju, przygodami z lat młodości i 

swoistą filozofią życia na witrynie „Nierówna walka z 

naturą” - GrzesioPolak.com - gdzie można poczytać 

satyryczno-filozoficzne teksty jego autorstwa. 

 

 

http://grzesiopolak.com/

