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Czy komu mo e zale e

na tym, by by gruby?

Z

astanawiae si kiedy, czy bycie grubym jest czym naturalnym? W sumie mo na by je uzna za naturalne, przecie
mamy na naszej planecie miliony grubasów. Skoro jest ich a
tylu, to co w tym nienaturalnego? Otó nic bardziej mylnego
— gdybymy zostali stworzeni do bycia grubymi, to bylibymy
inaczej zbudowani. Mielibymy grubsze i bardziej wytrzymae
koci, olbrzymie nogi, by mogy nosi wiksze ci ary. Co wicej, ludzie grubi nie mieliby problemów ze stawami. Nie dochodzioby do sytuacji, w których skrajna otyo przykuwa ludzi
do ó ka, bo nie s w stanie si porusza. Bycie grubym nie jest
naszym naturalnym stanem. Naszym naturalnym stanem jest
szczupa sylwetka. W naszej naturze jest te sprawno fizyczna.
Takimi zostalimy stworzeni, bymy mogli w ogóle przetrwa
w naturze. Czowiek gruby nie dogoni i nie upoluje szybko uciekajcej zwierzyny. Czowiek gruby w naturze nie przetrwa. Bo
czowiek gruby to sztuczny twór stworzony przez rozwinit
cywilizacj, która umo liwia przetrwanie grubym. Nie tylko, e
umo liwia, ale robi wszystko, bymy byli grubi. Cywilizacja daa
nam komputer — cudowny wynalazek. czymy si za jego pomoc z caym wiatem, mo emy pisa, rysowa, tworzy animacje, montowa filmy i inne cuda. Jednak ten cudowny wynalazek
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ma jedn wad. U ywa si go, siedzc! Podobnie jest z drugim
cudownym wynalazkiem — telewizorem. Przed nim te siedzimy. Zastanawiae si kiedy, dlaczego tak wielu ludzi ma taki
problem z bólem pleców albo dlaczego tak wielu ludzi nie potrafi sobie dobra dobrego fotela do pracy biurowej? Bo siedzenie te nie jest nasz naturaln pozycj. Nie zostalimy stworzeni do tego, eby siedzie. Jednak wikszo ycia spdzamy
wanie w tej pozycji. W restauracji, w pracy, w kinie, ogldajc
mecz itp., itd. Cywilizacja przyniosa nam jeszcze wiele innych
rzeczy, które nie do, e s nienaturalne, to jeszcze s nam zupenie niepotrzebne. Wiesz, e czowiek bez jedzenia mo e przey du o du ej ni bez wody. Wiesz te , e bez wody jestemy
w stanie prze y zaledwie kilka dni. A syszae kiedy, eby
czowiek nie móg prze y bez coca coli? Albo bez czekoladek?
I tak od dziecka caa otaczajca nas cywilizacja robi wszystko,
ebymy byli grubi. Atakuje nas reklamami, ebymy kupowali
batoniki i objadali si hamburgerami. Co wicej, w reklamach
tych batoników czy hamburgerów nikt nie jest gruby.
Musisz na nich zacz uwa a, w kocu nie s gupi. Prowadz swoje fastfoodowe interesy od pokole i precyzyjnie wiedz,
jak ci podebra. Mylisz, e oni nie stosuj filozofii maych kroków? Oczywicie, e tak. „Mo e jeszcze malutki deserek” — pyta ci kelner w restauracji. „Czy do tego rachunku dorzuci hot
doga?” — pyta ci pani na stacji benzynowej. „A mo e odrobina
grappy na dobre trawienie?” — zagaduje waciciel twojej ulubionej woskiej restauracji. Czy to nie s mae kroki? Ka dy
may ks, ka dy wrzucony naprdce hamburger, ka da paczka
chipsów sukcesywnie i konsekwentnie ci urabia. Powoli i z wielk precyzj. Chodzi o to, by si nie opiera, by maymi kroczkami przyzwyczaja si do dro d ówki na podwieczorek, bo jak
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ju osigniesz odpowiednie rozmiary, nie bdziesz bez tej dro d ówki móg y. A czy mo e by lepsza wiadomo dla waciciela stoiska z dro d ówkami, które mijasz co dzie, idc do pracy? I niestety ta skierowana przeciwko tobie filozofia maych
kroków towarzyszy ci od dziecistwa. W szkole stawiaj nam
automaty z gazowanymi napojami, w których jest taka ilo cukru, e mo na by posodzi popoudniow herbatk dla caej
brytyjskiej armii. Wiesz, e w jednej puszce coli czy pepsi jest
a 7 kostek cukru? Zrób sobie teraz herbat i wrzu do niej te
siedem kostek. Trudno wypi, prawda? A pijc swój ulubiony
napój gazowany, wanie tyle tego cukru przyjmujesz z ka d
opró nion puszk. Ale reklamy z modymi, umiechnitymi
i — obowizkowo — szczupymi ludmi ka dego dnia namawiaj ci na orzewiajc rozkosz. Kupujesz wic te napoje, udzc si, e mo na nimi ugasi pragnienie, a tu niespodzianka.
Ich receptura jest tak pomylana, eby wanie nie gasi pragnienia. Wanie po to, by sign po nastpny. Bo musisz kupowa, musisz wydawa pienidze. Bycie grubym na dzisiejszym
konsumpcyjnym rynku to raj dla wikszoci producentów rzeczy dobrych, a jednoczenie niezdrowych. Przecie gruby mo e
wicej wypi i zje. Gruby przynosi wiksze zyski, bo kupuje
wicej. Stwórzmy ich zatem wszystkich grubymi, a bdziemy zarabiali wicej. Wicej nie tylko ze r i wypij, ale te bd potrzebowali wicej materiau na T-shirty i gacie. Bd si poci
w tych gaciach, wic trzeba je czciej wymienia. Grubi s bogosawiestwem dla rynkowej gospodarki.
Co wicej, grubi s tak fantastycznymi klientami z jeszcze
jednego powodu. Poniewa 90% grubasów nie poprzestaje na
osigniciu jakiej jednej stabilnej wagi. Ich waga wci i konsekwentnie ronie. S po prostu coraz grubsi, z miesica na miesic,
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z roku na rok. Wic potrzebuj nowych ciuchów, zanim jeszcze
te stare si zu yj. Potrzebuj nowych, wikszych foteli. Nowych,
wikszych gaci. Nowych, wikszych… — tutaj mo esz wpisa
dowoln rzecz, któr znasz z wasnego zakupowego dowiadczenia. Dla biznesu grubi klienci to po prostu raj na ziemi!
W Stanach Zjednoczonych policzono, e gdyby przecitny
Amerykanin zmniejszy dzienn porcj przyjmowanych kalorii
jedynie o sto, to amerykaski przemys rocznie straciby 30 miliardów dolarów! Wic mylisz, e producentom ywnoci zaley, by ludzie chudli? Nie, bo w przeciwnym razie strac zyski.
Jest tylko jeden may kruczek. System dziaa tylko wtedy, kiedy
sprzedawca nie mówi grubemu, e jest gruby. Nie sprzedasz facetowi kolejnego pczka, kiedy mu powiesz, e ledwo si zmieci w drzwiach. Obudzisz w nim w ten sposób czujno i wyrzuty sumienia. Pójdzie obra ony gdzie indziej. U ciebie ju tych
pczków nie kupi. Kupi je tam, gdzie mu powiedz, e dzisiaj
fantastycznie i szczupo wyglda i aden tam jeden may pczek
na pewno mu nie zaszkodzi. Jeli masz jakie wtpliwoci, to wybierz si do najbli szej restauracji, zamów kaw i zapytaj przy
tym zamówieniu kelnera, czy jego zdaniem przy twojej wadze
mógby zje do tej kawy oferowane w menu ciastko? W 99
przypadkach na 100 odpowie, e wygldasz wietnie, a ich ciastko na pewno ci tego wygldu nie zepsuje, a co najwy ej mo e
jedynie poprawi humor. W tym jednym pozostaym przypadku
nic nie powie i po prostu przyniesie ciastko.
Biznes, eby czerpa zyski z grubych, za adne skarby nie moe powiedzie swoim klientom, e… s grubi. Kiedy dostaem
w prezencie oryginalny amerykaski polar Harleya Davidsona.
Wprawdzie je d  na motocyklu innej marki, bo na HD si jako
nie mieszcz, ale darowanemu koniowi nie zaglda si w zby.
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Otworzyem torb i poczuem si lekko zawiedziony, bo polar
i owszem by liczny, tyle e mia rozmiar L. Ju chciaem zrezygnowa z przymierzania, bo wtedy ledwo mieciem si w XXL,
ale jednak spróbowaem. Polar le a jak ula, a nawet byo jeszcze troch luzu. Bo w USA maj inne miary. Po to, by grubi nie
wiedzieli, e s grubi. Jeli nosz XXXL, to wiem, e jestem gruby, ale jeli pasuje na mnie XL, to przecie jeszcze nie tragedia.
A jak nie bd uwa a, e jestem gruby, to bd ze spokojnym
sumieniem dalej paaszowa te hamburgery i popija col.
To jeszcze nic. Wiedziae o tym, e w cigu ostatnich pidziesiciu lat porcje w restauracjach podwoiy swoj objto?
To, co dzisiaj jest tak zwan porcj dziecic, dawniej stanowio
normalne, dorose danie. Czy te zmiany zostay spowodowane
jakimi wa nymi zmianami w naszych organizmach? Czy w cigu pidziesiciu zaledwie lat mutowalimy genetycznie w inne
istoty? Nie, dalej mamy dokadnie takie same ywieniowe potrzeby. A w restauracjach wcinamy dwa razy tyle. I to, e tak si
dzieje, uczyniono nie inaczej jak wanie metod maych kroczków. Gdyby pokaza dzisiejszy rozmiar restauracyjnej porcji
naszym dziadkom, to pytaliby, czy to zamówienie dla plutonu
wojska. Ostatnio widziaem w TV reporta o najmodniejszych
restauracjach w Miami, w których rozanielony recenzent kulinarny zachwyca si stekiem wielkoci frisbee. Dawniej taki kawa misa mógby wy ywi kilkuosobow rodzin. Nie dalej jak
kilka miesicy temu z moimi kolegami motocyklistami (chopy
jak dby z brzuchami jak piki lekarskie) odwiedzilimy jedn
z kultowych przydro nych knajp, eby si nieco posili. Wprawdzie uprzedzano nas, e nale y tam zamawia po jednym daniu
na twarz, ale i tak wikszo moich kompanów po skonsumowaniu zaledwie poowy porcji popuszczaa pasa w spodniach
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