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Milá Kudlanko, nejsem z tÄ›ch, co by mÄ›ly nÄ›jaké velké trápení, jak se zde Ä•asto doÄ•tu, nicménÄ› po&scaron;tÄ›stilo se mi
provdat do .. eh, Å™eknÄ›me, Å¾e svérázné rodiny... ManÅ¾ela je velký fanda jisté multi-level marketingové firmy se sídlem v
Spokojených státech amerických (nebudu jmenovat, nazvÄ›me ji pracovnÄ› tÅ™eba firma X), pÅ™iÄ•emÅ¾ stejnÄ› postiÅ¾eni
tchán i tchýnÄ› a také oba &scaron;vagÅ™i.
AÄ• se taková záliba zdá být pÅ™eváÅ¾nÄ› ne&scaron;kodná, pro nÄ›koho, kdo jí na rozdíl od svého okolí neholduje, to
znamená jemnou, av&scaron;ak neustávající manipulaci a masáÅ¾ mozku ve smyslu, Å¾e výrobky firmy X jsou naprosto
úÅ¾asné, lep&scaron;í neÅ¾ v&scaron;echny ostatní, a je&scaron;tÄ› k tomu levnÄ›j&scaron;í a to se pÅ™ece vyplatí, no ne? J
tÅ™eba: pomáhám tchýni mýt nádobí a ona najednou odnÄ›kud vytáhne zázraÄ•nou drátÄ›nku, kterou ten kastrol, co právÄ›
drhnu, umyju pÅ™ece nejlíp ... a rovnou si drátÄ›nkou projede po nových hedvábných punÄ•ochách (samozÅ™ejmÄ› také od
firmy X), aniÅ¾ by pustily jediné oÄ•ko, Ä•ímÅ¾ je dokázáno, jak je drátÄ›nka &scaron;etrná k pokoÅ¾ce.
U toho nezapomen
poukázat na to, Å¾e jsem pÅ™ece rozumná holka, takÅ¾e mi ji mÅ¯Å¾e klidnÄ› svÄ›Å™it. A Å¾e jsem to teda já, mÅ¯Å¾u si j
úplnÄ› zdarma (a dal&scaron;í si mám asi koupit za peníze, za které takových drátÄ›nek v drogerii na rohu dostanu plnou
ta&scaron;ku).
Doma máme vÄ›t&scaron;inu vÄ›cí dvakrát (od kafe, pÅ™es &scaron;ampón aÅ¾ po prací prá&scaron;ek) manÅ¾el pÅ™inese nové le&scaron;tidlo do myÄ•ky, i kdyÅ¾ je tam je&scaron;te plná lahev toho starého, to ale koupeno v
bÄ›Å¾ném obchodÄ› a jistÄ› není tak dobré jako to od firmy X. Brání se tím, Å¾e 'pÅ™ece kupuje jenom to, na co je zvyklý z do
A to v&scaron;echno je je&scaron;te okoÅ™enÄ›no Å™eÄ•ma o tom, jak tatínek také zprvu firmÄ› X nevÄ›Å™il a dnes uÅ¾ s to
velkou &scaron;Å¥astnou rodinou vesele bohatne. Jiná pÅ™íbuzná zase objednávala kafe jenom z Itálie, protoÅ¾e ty blafy
co prodávaji v Ä•eských zemích se nedají pít a aÅ¾ to od firmy X jí pÅ™i&scaron;lo srovnatelnÄ› dobrý. Firma X má dokonce nÄ
na zpÅ¯sob vlastní telefonní sítÄ› (kterou samozÅ™ejmÄ› vÄ›t&scaron;í Ä•ást manÅ¾elovy rodiny aktivnÄ› vyuÅ¾ívá), ve které
'oveÄ•ky' mÅ¯Å¾ou navzájem telefonovat doslova za hubiÄ•ku...
&Scaron;tve mnÄ› to, protoÅ¾e mám pocit, Å¾e je mnou
manipulováno. A aby taky ne, tyhle manipulaÄ•ní techniky jak prodat naprosto bÄ›Å¾né zboÅ¾í za pÅ™ehnanou cenu a
je&scaron;tÄ› pÅ™esvÄ›dÄ•it okolí o tom, Å¾e je fakt to nejlep&scaron;í na trhu a opravdu se vyplatí, se vyuÄ•ují na tÄ›ch semin
la náboÅ¾enské shromáÅ¾dÄ›ní v obÅ™ích sportovních halách, kam manÅ¾elova rodina pravidelnÄ› dochází (na&scaron;tÄ›s
sebou netahají).
Najednou jako bych uÅ¾ nemÄ›la takovou svobodu rozhodnout sama o tom, co chci koupit a co ne, a to
toho dÅ¯vodu, Å¾e nátlaku nejbliÅ¾&scaron;ích (aÅ¥ je mínÄ›ný sebelépe) se odolává mnohem hÅ¯Å™, neÅ¾ tÅ™eba reklamÄ
rádiu nebo televizi. Rádio/televizi mÅ¯Å¾u vypnout, reklamní letáky pouÅ¾ívat jako podloÅ¾ku, kdyÅ¾ &scaron;krábu
brambory, ale kdyÅ¾ mi manÅ¾el resp. tchýnÄ› neustále nenápadnÄ› podsouvají výrobky firmy X (samozÅ™ejmÄ› oni z toho m
provize) ... no kupujte pak nÄ›co jiného bez pocitu, Å¾e vy jste ta jediná, co to 'je&scaron;tÄ› nepochopila'.
RozvádÄ›t se
kvÅ¯li takový ptákovinÄ› rozhodnÄ› nebudu, ale copak jsem sama, komu vý&scaron;e uvedená spoleÄ•nost pÅ™ipadá jako
sekta, která svým oveÄ•kám vymyla mozky a pod maskou Å™eÄ•í o splnÄ›ných snech a finanÄ•ní nezávislosti je nutí vnucovat
svým pÅ™íbuzným a známým nic-moc &scaron;mejdy a dÄ›lat z nich samce hovÄ›zího dobytka, zbaveného svého
rozmnoÅ¾ovacího orgánu? Docela by mnÄ› zajímalo, co si o podobných MLM firmách myslí ostatní Kudly a
Kudlánci... JezinkaHedgeHog
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