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Życie masy ludzi jest życiem cichej desperacji. 

Stereotypowa, ale nieświadoma rozpacz uk1·ywa się nawet 

pod tym co nazywamy grami i zabawami ludzkiego ga

tunku. 

Henry David Thoreau 

„Walden" rok 1850 

„„.Słuchaj, nikomu tego nie powtarzaj ... ja nigdy w życiu 

nie zrobiłem niczego, czego bym naprawdę chciał... 

„.Rodzinka będzie próbowała Cię złamać i oswoić. Powiedz 

im żeby poszli do diabła . Będę po Twojej stronie. Nie bój 

się nikogo .. . Swiat jest Twój . 

Sinclair Lewis 

George Babbit 

rok Hl30 

Dzisiaj rozpa~z nie jest już cicha. Kultura popularna stara 

się przepędzić demona brzękiem i hukiem. 

Może aby ją stłumić trzeba jeszcze więcej hałasu„ . 

Ale rady dla jednostek muszą być indywidualne. 

Ernest Van Dcn Haay 

The Fabric of Society 

rok 1957 

Daj się lubić! Zwiększ swoje· zarobki! 

Miły uśmiech jest atrybutem wdzięku! 

Aby to osiągnąć ćwicz górną wargę następującą metodą: 

1) Wyciągnij górną wargę pokrywając zęby . Powiedz 

M-u-u-u ... 

2) Trzymaj wargę między zębami i uśmiechaj się . 

3) Połącz wargi i ściągnij je w dół i próbuj uśmiechu. 

4) Opuść dolną szczękę i staraj się dotknąć nosa górną 

wargą. 

Miesiące codziennej praktyki są konieczne, aby usumić 

wysiłek przy tej nowej metodzie, ale można zdobyć taką 

wprawę, że twój uśmiech będzie naturalny i uroczy. 

New Yorkcr 

21.I.1957 

Czerwone i zielone światło nakazuje zatrzymywać się i ru

szać, i choć zdaje się nam, że prowadzimy samochód, jesteś

my prowadzeni. 

Ernest Van Dcn !lana 

Tt>e Fabric uf Snck-t,. 

rok 1957 


