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Μανιφέστο
#343868375 :
Βγάλτε τη ζωή σας
από την τραγική της
μιζέρια ακολουθώντας τον απλό Οδηγό
Απο-Βαρετοποίησης
Ζωής του Filtig! Με
δέκα μόνο βήματα.

των πιθανών επιλογών.
σουν τόσο μέσα στο καλάθι
πολλαπλούς παίκτες:
** Παραλλαγή με ipod για
/ μια βδομάδα τα ipod
α
ανταλλάξτε για έναν μήν
ς το random κουένα
καθ
σας και πατώντας ο
ακούγοντας τις μουσιμπί περπατήστε στο δρόμο
λίγο, γίνετε οι άλλοι.
κές των άλλων. Και έτσι για
τουλάχιστον το τρίμηνο
ένα
Βάλτε στόχο να λέτε
αμπούρι σε διαφοκοινωνικά μη-αποδεκτό καλ
πρέπει να είστε καθώςρετικές καταστάσεις που
οδο σας στον τομέα
πρέπει. Σημειώνετε την πρό
όλο και πιο «ακοινώνηστε
και προσπαθείτε να γίνε
να εξηγήσετε στους προτοι». Κατόπιν, επιτρέπεται
ότι είναι τμήμα προσωσλάβοντες της καφρίλας
αφού έχετε δεχτεί στο
πικής έρευνας, αλλά μόνο
ιά τους και έχετε περάχθε
πετσί σας την αρχική απέ
άκς (αυτή είναι άλλωσει μια σειρά μίνι-πάνικ-αττ
προτάσεις: κάντε κάποιο
στε και η ουσία). Μερικές
η «των παίρνω» στο χριλογοπαίγνιο με την έκφρασ
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αγαπημένες/
γαπημένες, αγαπημένοι και
βρεθήκατε ανάοι, αρκετά! Αρκετές φορές
ς και έπρεπε
σει
ητή
μεσα σε βαρετές συζ
υν. Αρκεέρο
ιαφ
ενδ
σας
να προσποιηθείτε οτι
ίς αναπτυγεσε
κι
τε
έχε
ότι
ε
ξατ
τές φορές αποδεί
ετε πίσω για
κάν
ετε να
μένη κοινωνικότητα και ξέρ
ατέλειωτα
gs
etin
me
ετά
το «καλό της παρέας», αρκ
ακούς
ίφε
ταρ
υς
ένο
καμ
στη δουλειά, αρκετούς
ίες
αηδ
ς
ικιστικές του
σατε να αναμασάνε τις εθν
ήαφ
μ’
μη
ντήσω
και σκεφτήκατε «ας μην απα
αρκετές ταινίες που
ά»,
θεν
που
του
η
μέσ
στη
σει
ατε, αρκετά «όμως
είδ
»
κές
είναι «καλές για ελληνι
μα σας προξένεψαν...
είναι πολύ καλό παιδί» άτο
να το πολυκαταλάΜα τί μας συμβαίνει; Χωρίς
ις.
ς
δικέ μας βαρετές κολάσε
βουμε δημιουργήσαμε τις
.
μας
ω
βάνουν χώρα γύρ
Ένα κάρο επαναστάσεις λαμ
χή.
επο
νέα
σε
ς μπαίνουμε
Είναι πλέον δεδομένο πω
ήποτε κοινωνικές αλλαιεσδ
οπο
τις
από
α
Όμως πέρ
τελοσπάντων οι καθέουν
γές που θέλουμε (ή δε θέλ
ίστριες, you know who you
στοτε Θατσερικές καπιταλ
– ήμαστε έτοιμοι για την
are), η ερώτηση παραμένει
η; «Ποιος θέλει έναν κόσμο
εσωτερική μας επανάστασ
θα πεθάνουμε από πείνα
δε
στον οποίο η εγγύηση ότι
υμε από πλήξη;», γράσυνεπάγεται ότι θα πεθάνο
ς Raoul Vaneigem και τα
φει το 1967 ο καταστασιακό
εύστοχα απ’ ό,τι σήμερα.
λόγια του δεν ήταν ποτέ πιο
δούμε το τι και πώς.
να
Ε, λοιπόν αρκετά. Πάμε
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συγκεκριμένο αγαπηΑποφασίστε ότι έχετε ένα
από τους φίλους σας
μένο χρώμα και απαιτήστε
ροφορία. Μπορείτε
πλη
σαν
να το έχουν υπόψη τους
ρά, οπότε επιλέξτε προνα διαλέξετε ΜΟΝΟ μια φο
στε τα υπόλοιπα χρώσεκτικά. Σταδιακά αντιπαθεί
σας να νιώσει την ανωματα και αφήστε τον εαυτό
ής. [Μπορείτε να αντιλογ
τερότητα της δικής σας επι
αλλά όχι να τους επιτίθεπαθείτε τα άλλα χρώματα,
α συγκέντρωσης κλπ.]
στε, να φτιάχνετε στρατόπεδ
ε χωρίς να σκεΤρώτε πάντα όπως νιώθετ
φτεί/πει ο σύντροσκε
να
φτείτε ποτέ τι μπορεί
οι κλπ. Αποκτήστε ερωφός σας, οι γονείς και φίλ
∆εν υπάρχει κανείς άλλος
τική σχέση με το φαγητό.
ίς και το πιάτο. [Αν χρειόταν τρώτε παρά μόνο εσε
ση μ’ αυτό, ακούσχέ
άζεστε έξτρα οδηγίες σε
των The Books]
t”
Ou
y
Wa
στε το album “The
random κουμπί στο cd
Χρησιμοποιείτε συχνά το
και ακούτε αυστηρά όλα
player, ipod, winamp κλπ
οποία εκείνα αποτην
με
τα τραγούδια με τη σειρά
ύδας στην Κίνα) να παίφασίζουν (μέσω της πεταλο
φακέλους που δε σας αρέ
ξουν. Βάλτε επίτηδες και

να βαλετε και κάτι
Το έξι το άφησα κενο για
σα νούμερο.
δικό σας, δε μ’ αρέσει και
ε ακόμα τηλεόΣε περίπτωση που βλέπετ
σως. Το επιχείραση, καταργήστε την αμέ
και καμιά καλή ταιις
ύχε
πετ
ρημα οτι «μπορεί να
οποιαδήποτε ταινία» δεν παίζει πια, βρείτε
ν μια ενδιαφέρουσα
νία online. Η τηλεόραση ήτα
γαμήθηκε, ασ’το.
εφεύρεση κάποτε, τώρα πια
ριο αντικείμενο κάθε
νού
και
Χρησιμοποιείτε ένα
έπε εικόνα). Αυτά τα
φορά που κάνετε sex (βλ
σώματα είναι από
γραφικά περί του ότι τα δυο
τε τα κατά μέρους
βάλ
ια
μόνα τους τέλεια και τέτο
οργιάσει λίγο. Α,
να
σας
σία
και αφήστε τη φαντα
έψετε μια περιουσία σε
και μην τυχόν πάτε και ξοδ
καταφέρατε με τους gay
ειδικά shops. Ωραία μας τα
ίες, μας τρώτε τα gay
αηδ
γάμους και άλλες τέτοιες
και το τι θα πει sexy
ε
σετ
ορί
λεφτά μας, δε θα μας
απ’ τους συντηρητισμούς.
τώρα! Άντε να ξεκολλάμε
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αναμασείστε κακό σεξιστουγεννιάτικο τραπέζι ή
ς σε παρέα με αναρχιστικό ανέκδοτο με ξανθιέ
αν είστε η ίδια αναρχική
κι
κές φεμινίστριες (εκτός
οποιείστε καθρέφτη για
φεμινίστρια, οπότε χρησιμ
αταστροφικές στιγμές!..).
Lacan/Artaud-ικές αυτο-κ
«υψηλής» και «ποπ»
Ξεχάστε τη διάκριση μεταξύ
σε οτιδήποτε γύρω
κουλτούρας και ανοιχτείτε
γετε, είτε πιο «εύκολο»
σας συνηθίζετε να αποφεύ
αλλιώς τί είναι τελικά
είτε πιο «δύσκολο»! Έτσι κι
ας;! Πρωταθλητισμός;
η εκτίμηση της δημιουργί
έθους πέους; Όχι λοιμεγ
η
Εφηβική αναμέτρησ
Ναι, Πισωγλέντη, μποπόν, αρκετά το «ψάξατε».
σιντι της Καίτης Γαρρείς πλέον να φορέσεις τα
α, λες και είναι η Kate
μπής σημαία σου μια φούστ
στο κάτω-κατω.
Bush – Καιτούλες και οι δυο
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σοχή γιατί ενέχει κινΑυτό θέλει χρήση με προ
την επόμενη φορά
δύνους μόνιμης βλάβης:
σας να γελάει ή να
που θα πιάσετε τον εαυτό
να αλλάξετε απότε
κλαίει έντονα, προσπαθήσ
, να ξεκινήσετε να κλαίτε
τομα και αν μεν γελούσατε
γμα των συναισθημάτων
και το αντίστροφο. Το μεί
ία είναι πρωτόγνωρο.
μετά από μια τέτοια εμπειρ
ή ένα κάποιο γκοάκι
Αρπάξτε το γκομεν σας
τογραφηθείτε
μενάκι τελοσπάντων και φω
σα θείες) με background
να φιλιέστε (κανονικά, όχι
τη σπάει. Πολιτικές επικάτι που πραγματικά σας
ολεία, εκκλησσάκι, τσοριπ
λογές, όπως μπατσο-πε
τα καλύτερα αισθητικά
λιάδες κλπ. θα έχουν και
χουν ένα άλφα ρίσκο.
αποτελέσματα, αν και ενέ
∆οκιμάστε τα! F
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