
Forbrugeren er Gud: 
 

- Forbrugeren ser, hører, tåler og tilgiver alt 
- Forbrugeren har altid ret 
- Uden forbrugeren var du uden den kærlighed, der gør dig til den du er 
- Forbrugeren er efterspørgsel 
- Gud har brug for dig 
- Værdien er efterspørgsel, de kærlige øjne som gør dig til den, du er 
- Uden efterspørgsel, ingen omsætning, ingen værdi 
- De eneste, der aldrig bliver for mange af, det er forbrugere 
- Efterspørgslen på det guddommelige kan aldrig blive for stor 
- Efterspørgslen på det at være efterspurgt er efterspørgsel 
- Gud er alt 
- Efterspørgslen på efterspørgsel er gigantisk, uendelig 
- Forbrugeren er faktor-X, den uendelige ubekendte, de øjne der bestemmer 

dit værd, kirken over alle kirker, den scene vi alle drømmer om at træde op 
på hver lørdag, når de tre dommere og 5 millioner danskere byder ind med 
sine kærlige øjne, Gud er denne uendelige størrelse, disse øjne som alle 
hviler i 

- Og fuck den, der siger fuck dig din skide forbruger 
- Fuck den, der fucker i det; der ødelægger efterspørgslen, der generer 

forbrugeren, der skræmmer forbrugeren væk 
- Fuck den, der ødelægger magien, muligheden for at være noget, for det at 

have værdi 
- Fuck den, der ikke respekterer forbrugeren i sin overhøjhed og position som 

egen smagsdommer 
- Fuck den, der tror på andre guder 
- Fuck videnskab og sagkundskab 
- Fuck alt for besværlig og rationelt forpligtende tænkning 
- Fuck alle de smagsdommere, der ikke gør andet end at svine forbrugeren til 
- Fuck dem, der taler imod de kommercielle mediers selvforherligende pis 
- Fuck dem, der tillader sig at gå imod den store selvfede bærme af 

storforbrugende stinkende danske svin, som ikke kan andet end at æde løs 
af jordens begrænsede ressourcer og andre af livets fundamentale 
forudsætninger 

- Vi vil have ludere, prostitution, selvudslettelse, selvopofring, 
markedsfundamentalisme og X-faktor 

- Vi vil have italienske tilstande 
- Selvstændig stillingtagen og andre former for kvalificeret sanselighed, der 

ikke bøjer sig for realiteten, loven om udbud og efterspørgsel, det er ikke 
her 

- Her er det os, forbrugerne, der bestemmer 
- Så kan du lære det 
- 5 millioner til audition hvert år kan ikke tage fejl 
- Bare det at stå på scenen det er alt 
- Det er ikke den kristne tidsregning, som vi lever under 



- Det er tiden selv, der er den store ubekendte 
- Det at være i øjeblikket, de andres opmærksomhed, det at være på 
- Alle tidens børn kan blive ædt igen, fra det øjeblik hvor de ser dagens lys 
- Ingen over, ingen under 
- ”Kun-det-at-være-på-er-at-være” 
- Ammen! 
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