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          napsáno pro jarku
          rychlostí londýnského jacka
          na přelomu září a října 1985
          formou rozhovoru
          aby se zakryla útržkovitost
          a nesouvislost


N - novinář, S - showman

N: Dobrý den mistře, neruším?
S: Ne nerušíte, pojďte dál.
N: Já jsem myslel, jestli třeba nepracujete.
S: Dovolte!
N: Promiňte. Omlouvám se vám.
S: No zase to nepřehánějte. Pojďte dál.
   ...
   První otázku ale položím  já vám. Jste teista
   nebo ateista?
N: ?
S: Pokud  jste  ateista,  tak  máte  smůlu. Kafe
   nepiju  a  ani  ho  doma  nemám.  Pokud  jste
   teista, tak  si řekněte jaký  čaj mám uvařit.
   - Mám tady asi dvacet druhů.
N: To je jedno
   ...
   Mistře, jak jste se stal geniálním?
S: To je  celkem  jednoduché.  Původně jsem  byl
   zaměřen genitálně. Ale v této zemi se všechno
   co  se  týká  sexu  omezuje  a  proškrtává...
   Podobně   jeden  známý   měl  hluboký   zájem
   o gynekologii - a teď se zabývá ekologií.
N: Já  jsem  naopak  myslel,  že  je  u nás sexu
   hodně. Vždyť lidé o tom pořád mluví.
S: A  co takhle zákon  zachování energie? Na  to
   jste ve  škole chyběl? -  Buď se může  o sexu
   mluvit nebo souložit. Obojí dohromady nejde.
N: Já nevím. Já jsem měl dojem...
S: Souložil jste někdy?
N: No.
S: No tak vidíte.
N: Mistře proč máte tak dlouhé vlasy?
S: Protože  nejsem žádná babička. Co  vám mám na
   tak   blbou   otázku   říct?   Že  mi  kratší
   nenarostly?
N: Promiňte,  ale  nepovažují   vás  kvůli  tomu
   někteří lidé za homosexuála?

S: Možná,  ale to je jejich  problém. Viděl jste
   už někdy homosexuála  s dlouhými vlasy? Pokud
   jo, tak to říkejte někomu jinému.
N: Co tím myslíte?
S: Že  byste moh' vědět,  že u homosexuálů  jsou
   dlouhé   vlasy    podstatně   vzácnější   než
   u heterosexuálních osob.
N: Jak to?
S: Protože  dlouhé vlasy jsou  mužský sekundární
   pohlavní znak.
N: ?
S: Má hřívu lev nebo lvice? A já jsem lev!
   ... Rohy, parohy,  kly, hříva, nápadně dlouhé
opeření, různé výčnělky na  kůži plazů a podobně
se  vyskytují buď  jen u  samců, a  v případě že
u obojího pohlaví, mají je samci mohutnější.

N: A také ploutve u akvarijních rybiček.
S: Nejspíš.  V  akvarijních   rybičkách  se  moc
nevyznám.

   K čemu  slouží? Jsou to  dodatečné orgány pro
příjem  energie  -   prány.  Jelikož  je  ženská
polarita aktivní  a mužská pasivní  (ač se často
tvrdí že je tomu naopak), jsou samci v nevýhodě.
Také si můžeme všimnout, že u těch druhů zvířat,
kde    se    takováto    pohlavní   dvojtvárnost
nevyskytuje,   jsou  samice   větší  než   samci
- například u dravých ptáků  bývá samice o hodně
větší než samec. Není tomu tak jen u zvířat, ale
i u lidí.  Například u Křováků,  kde se od  sebe
muž a  žena v ochlupení  neliší - rostou  jim na
hlavě  jen  1,5  cm  dlouhé  vlasy,  které tvoří
drobné chomáčky ve  formě "pepřových zrn" (jinak
mají celé tělo holé),  jsou ženy vyšší než muži.
Je to logické, neboť díky své polaritě načerpají
víc energie, a tak  dorostou do větší velikosti.
Aby se  tento handicap vyrovnal,  narůstají tedy
u mnoha druhů  samcům zmíněné orgány  pro příjem


energie. Parohy jsou tedy znakem mužství, i když
si lidé myslí opak.
   A  můžeme  si  všimnout  i  toho,  že dochází
dokonce  k  předimenzování,  a  samci pak ztrátu
nejen  vyrovnají,  ale  jsou  dokonce  větší než
samice.  Někdy  pak  dochází  k úplnému zvrhnutí
a k  tvorbě harémů  - kdy  jeden agresivní samec
ovládá skupinu  několika samic. K  tvorbě harémů
dochází,  když  dojde  ke  značnému  nepoměru ve
velikosti    ve   prospěch    samců.   Například
dvojnásobek  u  goril,  ale  i  až desetinásobek
u lachtanů. Tento  vývoj je dán tím,  že čím víc
energie  samec načerpá,  tím nejen  že je větší,
ale tím má také  smíšenější polaritu a tím větší
plodnost  a sklon  k agresi.  Čím je  tedy samec
větší než samice, tím  bývá agresivnější. A díky
vyšší  plodnosti  a  dědičnosti  podíl  takových
samců každou generaci  stoupá. Takovéto stoupání
agresivity je  ve vývoji druhů  zákonité. Ale to
sem teď nepatří.
   Také vousy  vznikly za účelem  příjmu energie
- nejspíš u těch ras, kde  se stalo u mužů módou
stříhat vlasy. Jako náhrada  za ně. Je zajímavé,
že u národů, kde jsou muži bezvousí, žádnou módu
stříhání vlasů v minulosti doložit nemůžeme.
   Takže dnešní móda, kdy si muži stříhají vlasy
a holí  se,  by  po  delší  době  -  po několika
desítkách tisíc let mohla vést  k tomu, že by si
ženy nosily své mužíčky v kabelce.
   Tak  daleko  to  snad  nedojde.  Možná  že je
výskyt  této módy  v současnosti  i docela dobrý
k tomu, aby  se rozdíl ve  velikosti žen a  mužů
snížil.
   ...  A   móda  krátkých  vlasů   u  žen  může
v poměrně   krátké  době   -  několika   století
způsobit, že budou vousaté.
   Myslím, že tyto zákonitosti dobře znáte.


N: Ano, zajisté.
S: Biblický  příběh o Samsonovi  tedy není žádná
blbost. Naopak.
   Je  však  také  pravda,  že  pokud  má  někdo
energie příliš, víc než  dovede ovládat, může mu
být její další příjem skrze vlasy na obtíž. Bývá
tomu  tak  u  lidí  s  převrácenými či smíšenými
polaritami.  A  lidé  s  opačnou  polaritou mají
polarity smíšené  taky, už proto,  že mají jinou
polaritu  než  tělo.  Mají  potíže  s  ovládáním
energie -  a proto se stříhají.  Proto také bývá
stříhání a holení  časté v různých náboženstvích
(náboženstvím   tu  míním   bhakti-směr),  neboť
náboženství  jsou  určena  pro  muže  s  ženskou
polaritou.  (Na  ženy  se  při  vytváření nových
náboženství   nebral  příliš   zřetel.  Ty  byly
vedlejší.)
   ... A podobně tomu je u homosexuálů.

   Také  je  možno   zhruba  říci:  "Jaký  vztah
k vlasům, takový vztah k myšlenkám." Jenom podle
vlasů samozřejmě nemůžete určit, jaký člověk je.
Můžete    pouze     odhadnout    postoj,    jaký
pravděpodobně ke svým myšlenkám zaujímá.
   Volně  rozpuštěné vlasy  znamenají, že člověk
dává svým myšlenkám volný průběh. Necítí se jimi
ohrožen, a tak je nechává volně plynout.
   Spletené  vlasy  značí,  že  člověk  již není
s tokem svých myšlenek zcela spokojen a snaží se
je nějakým způsobem ovládat.
   Oholená hlava je  symbolem potlačení, zničení
myšlenek.   Zde    člověka   myšlenky   vyloženě
obtěžují.  Je  však  nutno  rozlišovat. Na jedné
straně  může jít,  jako u  buddhistických mnichů
o snahu po dosažení  "prázdnoty plné světla", na
druhé  straně  pouze  o  touhu  stát  se idiotem
a nemít žádné problémy.
   Oholená hlava s  ponechaným cůpkem na temeni,
jako   například   u   krišnovců,   značí  snahu

o pěstování myšlenek jenom na Boha.
   Katolická tonzura  se vyvinula z  holé hlavy.
Úvahy  o  tom,  že  její  dnešní  podoba  svědčí
o postupném opětném  přijetí světských myšlenek,
jenom ne myšlenek na Boha, jsou značně netaktní,
ale i na nich něco bude.
   Vlasy  ostříhané  na   určitou  délku  svědčí
o snaze o násilné  formování myšlenek do jistého
tvaru. O násilném sebepřizpůsobování.
   Podobně  můžeme vyvodit,  že nošení přikrývky
hlavy  svědčí o  náchylnosti k  přijímání cizích
názorů, a tak dále. A také barvení, natáčení...
   Ostříhat  někoho tedy  znamená, jednak zbavit
jej   energie,   a   také   touhu   zbavit   jej
samostatného myšlení.
   Ve státě, který  dává přednost jednoúčelovým,
snadno  ovladatelným  občanům,  v  jistém  směru
aktivních,   bude  samozřejmě   převládat  snaha
prosadit  za "slušný"  jednotný účes  a pokrývku
hlavy. Tam,  kde je žádána  naprostá poslušnost,
je  vyžadována  oholená   hlava.  Čím  větší  je
požadovaná  poslušnost  a  pasivita,  tím kratší
jsou žádány vlasy.
   Kdysi oblíbený slogan: "Když máš dlouhý vlas,
nechoď  mezi nás."  - oblíbený  do té  doby, než
začaly  máničky  odpovídat:  "Když  máš pleš, do
prdele běž.", není tedy ničím jiným, než výrazem
hrůzy zformovaného občana ze svobodného myšlení.
   Je  snad jasné,  že žádná  část těla  neroste
proto,  aby  ji  člověk  ničil.  Lidské  tělo je
nástrojem, který má být  udržován v co nejlepším
stavu. Nějaký  zákrok - jako  například amputace
vlasů, je přípustný pouze tehdy, pokud již došlo
k patologickým  změnám,  jako  je  třeba  záměna
polarit, a tímto  chirurgickým zákrokem je možno
stav napravit.
   Co ještě  dodat? Že z  hlediska psychoanalýzy
není  touha  někoho   ostříhat  nic  jiného  než
kastrační komplex?

   A o takových pověrách,  jako že vlasy se musí
stříhat aby  rostly a aby se  netřepily, o svých
naivních  představách o  růstu vlasů  a podobně,
bude nejlépe,  když si promluvíte  s holičem. Je
to v  tomto směru odborník,  už proto mu  můžete
věřit, a taky se to ve škole učej.

N: Jak  to  že vy   víte, co  se holiči  učej ve
   škole?
S: Já vím všechno.
   To  že styl:  muži krátké,  ženy dlouhé vlasy
není nic přirozeného ale  jen móda, by vám mohlo
být zřejmé  například už z toho,  že u domorodců
na Nikobarech je tomu obráceně.
   Přirozeně   je  dáno   pouze:  dlouhé   vlasy
- člověk svou  energii ovládá, krátké  - energii
neovládá. To by už ale mohlo o vlasech stačit.

N: Na  vás  však  nejsou  nápadné  jenom  vlasy.
   Myslím, že  jste nápadný po  všech stránkách.
   Já jsem často slyšel  názor, že by člověk měl
   být navenek nenápadný, a lišit se jen uvnitř,
   svými  názory  a  myšlenkami.  Nevytváříte si
   takhle zbytečné potíže?
S: To  je  velice  častý  názor.  Vzniká  četbou
detektivek a díváním se  na špionážní filmy. Pro
špionáž je to možná dobré, ale pro vývoj člověka
nikoli.   Je   totiž    třeba   brát   v   úvahu
kvantitativní  faktor.  O   co  jde?  Ve  vývoji
člověka jde o to,  aby individuální duše získala
převahu nad  duší skupinovou. Jinými  slovy, aby
různé odlišnosti,  výjimečnosti určitého člověka
nabyly převahu nad tím,  čím se shoduje s davem.
Je to  tvrdý boj, a  záleží na každé  maličkosti
- třeba   na  nepatrné   odchylce  týkající   se
zevnějšku.  Pokud  člověk  bude  dělat  ústupky,
pokud  bude  své  výjimečnosti  zahazovat,  může
dojít  k  tomu,  že  jejich  úhrn nebude stačit,


skupinová  duše  převáží,  a  stane  se  šedivým
davem.
   Ostatně  je  to  řečeno  už  v  bibli, v onom
příběhu o hřivnách:
   "Každému, kdo  má, bude dáno,  tomu však, kdo
nemá, bude vzato i to, co má."
   Člověk  se  tedy   nemá  přizpůsobovat,  nemá
zahazovat hřivny, ale  naopak plně rozvíjet svou
individualitu.
   Samozřejmě,   že  to   neznamená  provokovat,
a lišit se jen proto, abyste se lišil. Musíte se
lišit proto, že jiný jste.
   ... Taky  tu byl jeden člověk.  Myslel si, že
mu  poradím,  co  má  dělat,  aby přestal kouřit
a jíst  maso. Několikrát  se o  to pokusil,  ale
nikdy se mu to nepodařilo. Problém byl v tom, že
žil v podstatě úplně  normálním životem - chodil
do  práce a  plodil děti,  žádné své zvláštnosti
nerozvíjel, a  tak si vypěstoval  sklon podléhat
skupinovým duším i ve všem ostatním.

N: Řekl jste mu to?
S: Ne, přišel jsem na to až později.

N: Mluvil  jste napřed o  skupinové duši, a  teď
   dokonce  o  skupinových   duších.  Můžete  mi
   vysvětlit, co to znamená?
S: U nás je to věc zatím poměrně málo známá, ale
třeba i  tady - to je  dětská knížka, dokonce od
sovětského autora, ale velice dobrá. Klidně v ní
píše,   že   považuje    mraveniště   za   jeden
organismus,    akorát    že    vzdálenost   mezi
jednotlivými  buňkami je  o něco  větší než jsme
zvyklí.1
   U nás  se také dělaly pokusy  s mravenci. Byl
jim  dán  k  řešení  určitý  problém - vytáhnout
housenku  z  jakési  pasti.  Už  napoprvé k tomu
přistupovali velice cílevědomě a podařilo se jim
to  za  půl  hodiny.   Pak  byl  pokus  opakován

v mraveništi  vzdáleném  asi   270  km.  A  tito
mravenci už vyloženě věděli jak na to, a zvládli
problém za pět minut.  - Tedy jakési telepatické
spojení mezi mraveništi.

N: Mohli to být třeba chytřejší mravenci.
S: Mluvil jsem o tom s matkou, a ta se pak o tom
zmínila   před    jedním   starým   cestovatelem
a spisovatelem.2  Ten hned  zajásal a  říkal: To
tedy  vysvětluje  jednu  věc,  se  kterou  si už
šedesát  let  lámu  hlavu,  a  nikdy  jsem se to
neodvážil  napsat,  protože  by  se  mi  všichni
vysmáli.
   Byl  někde  v  tropech  a  druhý  den  už měl
odjíždět.  A měl  zastřeleného tukana  nebo něco
podobného,   a  chtěl   si  na   památku  odvézt
vypreparovanou   hlavu.  Šel   tedy  za   známým
šamanem, a  optal se jej, jestli  by ji mohl dát
do  termitiště, jestli  ji termiti  stačí za tak
krátkou  dobu ožrat.  Šaman se  jej optal:  "Kdy
odjíždíte?" "Zítra večer."  "Nevím, nevím, je to
krátká  doba.  Ale   zkusíme  to."  Pak  rozkopl
termitiště a  onu ptačí hlavu  tam strčil. Druhý
den   se  šli   podívat  a   hlava  byla  krásně
vypreparovaná.   Cestovatel   zajásal   a  řekl:
"Kdybych  věděl, že  to bude  tak pěkný, přivezl
bych  ještě jednu  pro kamaráda."  Šaman na  to:
"A co  vám brání? Sežeňte další  hlavu a dáme jí
tam také. Do večera  to stihnou." Cestovatele to
překvapilo: "Jak to? Včera jste měl pochybnosti,
jestli to  vůbec stačí, a  teď říkáte, že  to do
večera stihnou?" Šaman: "Když to zvládli jednou,
tak napodruhé jim už  stačí poloviční čas." Pak,
když mu cestovatel  přinesl další hlavu, rozkopl
jiné termitiště  a hlavu tam  vložil. Večer byla
opět  krásně obraná.  Při loučení  mu pak  šaman
ještě řekl:  "Škoda že odjíždíte,  teď už se  to
naučili,  a  další  hlavu  by  vám  v kterémkoli
termitišti tady v okolí ožrali za dvě hodiny."

   Takže  nic nového  pod sluncem.  Šamanům jsou
tyhle věci známy od nepaměti.
   ... Nebo byste moh' znát příběh "sté opice".

N: Ne neslyšel jsem.
S: Někde   v   Japonsku  krmili  opice  vařenými
brambory a házeli jim je do písku. Takže jim asi
pěkně  skřípaly  mezi  zubama.  Pak  jedna opice
přišla na to, že může  brambor umýt. Od té se to
naučila jiná, od té další, a tak dále. A když už
umýval brambory jistý počet opic, najednou se to
naučily  všechny.  Už  ne  jedna  od  druhé, ale
prostě   to   najednou   všechny   věděly,   bez
jakéhokoliv  zprostředkování.  A  nejen  v  této
skupině, ale i opice na jiných ostrovech.
   Existují  tedy duše,  které ovládají  určitou
skupinu. Tou skupinou bývá třeba živočišný druh,
a proto  se často  mluví o  druhových duších. Já
ten   výraz   nemám   moc   rád,  neboť  zakrývá
skutečnost, že  může jít i o  skupiny menší, ale
i větší.
   Jde  o jakousi  soustavu množin  a podmnožin,
navíc dost propletenou.
   Typické  jsou například  duše různých národů,
duše různých  profesí a sociálních  skupin, duše
podle  různých zájmů,  vyloženě démonické  duše,
které  ovládají lidi  stejných nedobrých  návyků
a podobně.  Člověk tedy  spadá hned  pod několik
skupinových duší.
   Navíc  je  to  vše   ve  vývoji,  takže  vliv
některých  duší   slábne,  a  na   druhé  straně
vznikají  skupinové  duše  nové.  "Vznikají"  je
špatný  výraz.  -  Když  v  nějaké skupině dojde
v nějakém  směru  k  jistému  stupni podobnosti,
vytvoří se tak struktura,  do které se tato duše
vtělí. Do toho stupně taková skupina svým členům
ve vývoji pomáhá, od něj pak své členy brzdí.
   Hlavní  problém  je  totiž  v  tom,  že zájmy
skupinové  duše,  například   zájmy  druhu  jsou


v protikladu  se  zájmy  jednotlivce.  Například
rozmnožování -  zachování druhu je  sice výhodné
pro druh,  ale jedince, který se  na něm podílí,
brzdí.
   Upadání  pod  vládu  skupinových  duší vidíme
v přírodě  na  všech  úrovních.  Ale  nikdy není
všeobecné.   Jsou   prvoci   žijící   samostatně
i prvoci žijící v  koloniích. Podobně jsou druhy
hmyzu   žijícího  samostatně   a  druhy  tvořící
složitá   společenství.  A   podobně  jsou  lidé
myslící samostatně a lidé kolektivní.
   Jak jste  mohl číst v  různých věcech ohledně
jógy, je člověk považován za první bytost, která
je schopna dosáhnout dokonalosti. U zvířat je to
těžší  - tam  je podíl  druhové duše  ještě dost
velký.  A  tak  je  zbytečné,  aby  své možnosti
zahodil   a  nechal   se  ovládnout  skupinovými
dušemi.  Z  hlediska  vývoje  je  opětné upadání
individuálních  duší  pod  moc  skupinových duší
nežádoucí.  Neboť  místo  toho,  aby se vyvíjelo
tolik individuálních duší,  kolik tvoří skupinu,
vyvíjí se  pouze duše jedna -  skupinová. Je pak
tedy méně příležitostí pro vývoj.
   Tím samozřejmě nechci říct,  že by měl člověk
žít v  ústraní o samotě. Měl  by žít ve skupině,
ale  ve  skupině  samostatných  bytostí,  ne  ve
skupině  ovládnuté nějakou  skupinovou duší,  ať
duší "neviditelnou", nebo někým z členů skupiny.
   Tyto věci si plete i většina autorů, píšících
o duchovních věcech - rozplývají se nad tím, jak
bude lidstvo tvořit jakýsi stále organizovanější
"superorganizmus", a nedochází  jim, že popisují
skupinu  zdegenerovaných  individuí, ovládnutých
skupinovou   duší.  Skutečná   skupina,  skupina
svobodných  bytostí, totiž  nikdy nemůže  tvořit
žádný  organizmus,  žádné  tělo.  Kdysi  jsem to
vyjádřil výrokem:


   "Organizace  jsou  pro  orgány  a  ne pro ty,
kteří  si uvědomují,  že nejsou  jen částí,  ale
i celkem."

N: Tedy ani žádné sekty?
S: Ne, ani ty ne.
   V  jakékoliv   skupině  ovládnuté  skupinovou
duší,  vzniká  nesnášenlivost  a  krutost. Je to
logické, neboť skupinová  duše nejedná s jedinci
jako se samostatnými bytostmi,  ale jako s částí
těla.
   Řítí-li  se  stádo,   a  pár  jedinců  přitom
zahyne,  je  to  pro  skupinovou  duši  asi  tak
stejné, jako pro jedince, když běží, a trochu se
odře.
   Skupinová  duše  může  i  likvidovat jedince,
kteří  jí   nevyhovují.  Podobně  jako   v  těle
vícebuněčných   organizmů   dochází   k   ničení
starých,  nevhodných či  nepotřebných buněk, ale
i větších součástek těla - třeba ztrátě dětského
chrupu. Stejně  tak, jako tyto  procesy z našeho
hlediska  vícebuněčných tvorů  neposuzujeme jako
nějakou  krutost,  třebaže  z  hlediska ničených
buněk bezpochyby  o krutost jde,  tak také, když
převládne vliv  skupinové duše, není  brán žádný
ohled na jednotlivce, a  není to posuzováno jako
nějaké násilí.
   A podobně, když se  dvě skupinové duše, třeba
dva  národy perou,  může být  statisíce mrtvých,
a přitom  z  hlediska  zúčastněných  skupinových
duší  o  žádné  zabíjení   nejde.  -  Vždyť  ony
přežily,  jen se  tak trochu  poškrábaly. Pro ně
jde o nevinnou pranici.
   A  také dochází  k naprosté  nerovnoprávnosti
jednotlivců,   podobající   se  nerovnoprávnosti
jednotlivých  orgánů  a  buněk  u  vícebuněčných
organizmů. -  Různé buňky mají  různou životnost
a postavení   některých  z   nich  je   naprosto


podřadné. Vývoj, který by z lidí udělal takovéto
buňky, je zcela nežádoucí.
   ... Samozřejmě,  že s jmenovanými  pochody ve
vašem organizmu nic nenaděláte. Ani by to nebylo
žádoucí.  Pokud  však  nechcete,  aby vás nějaká
skupinová   duše  zničila   pro  pouhou  zábavu,
neničte  z pouhého  rozmaru buňky  a části svého
těla ani vy.

N: Jakou skupinovou duši považujete za nejhorší?
S: Já  se  nejvíc   hádám  se   skupinovou  duší
patriarchátu  (do něhož  patří i  jeho reaktivní
výtvor  -  dnešní  matriarchát  - gynekokracie).
A ta se nejspíš kryje  se skupinovou duší celého
lidstva -  tedy s duší  druhovou. Tato duše  již
zdegenerovala  natolik, že  není schopna dalšího
vývoje.
   Je to  i v přírodě  přirozený jev, záležitost
přirozeného vývoje. Na počátku je vždy býložravý
druh.  Pak  u  tohoto  druhu vzrůstá agresivita,
stává  se  masožravým,  a  nakonec  to dojde tak
daleko,  že k  něčemu musí  dojít. Například  se
původní  druh  rozdělí   na  několik  druhů,  ty
agresivnější  ustrnou, a  nadále se  opět vyvíjí
nějaký býložravý druh. Nebo značná část populace
vyhyne.   Tento  růst   agresivity  je  logický.
Jelikož jedinci  se smíšenými polaritami  a tedy
větší    agresivitou   jsou    plodnější,   jsou
v přirozeném   výběru   "zvýhodněni".   V  každé
generaci  je  jich  tedy  víc  než  v předchozí.
A také  u  nich   dochází  k  jakési  "genetické
pružnosti".  Už  přijímání  nepřirozené  potravy
- tedy   přechod   na   masožravost   u  původně
býložravého druhu vede,  jako i jiné nepřirozené
podmínky    (například   incest),    ke   vzniku
četnějších  mutací.  A  už  také  větší plodnost
sama.  Když  je   plodnost  přiměřená,  když  se
vtěluje  přiměřený  počet  duší,  vtělují se jen
duše,  u  kterých  je  jednak  vtělení  žádoucí,

a také  je zde  odpovídající karmický  vztah, je
vhodné, aby  si zúčastněné bytosti  čerpaly svou
karmu  prostřednictvím  vztahu   dítě  -  rodič.
V případě  větší  plodnosti   je  tento  pořádek
narušen,  a vytváří  se vír,  kterým je  z barda
- z vícerozměrných  světů strháváno a  nuceno ke
vtělení  celkem cokoliv.  Tím samozřejmě  vzniká
větší variabilita. A tím  je také zajištěn výběr
"vhodných  jedinců"  pro   další  vývoj  v  onom
kritickém bodě. A vše  nasvědčuje tomu, že tento
kritický bod  právě teď přichází,  že už konečně
musí k něčemu dojít
   Lidská  druhová  duše  tedy  zdegenerovala už
tím, že  lidé začali v  ledových dobách z  nouze
jíst  maso.  Postupně  na  sebe převzala špatnou
aktivní  karmu  šelem,  které  lidé vyhubili (od
jejich skupinových duší), a stala se masožravou.
(Tato špatná  aktivní karma šelem  zase není nic
jiného,  než špatná  karma, kterou  si vytvořily
některé býložravé druhy nadměrným rozmnožováním,
když   u   nich   přestaly   fungovat  přirozené
regulační  mechanismy,  a  která  se  jim  vrací
oklikou.)  Tak došlo  k základnímu  rozporu - že
druhová duše vyloženě býložravého druhu se stala
masožravou. -  Už skutečnost, že  nějaká duše na
sebe bere karmu jiných  duší, třebaže taková věc
může  sloužit i  k rovnováze  v přírodě,  svědčí
o tom,  že  není  příliš  silná  ani samostatná.
Značí  to,  že  podléhá  ještě větší, naddruhové
skupinové duši.
   Postupně   tak  její   agresivita  vzrůstala,
a časem  vzrostla natolik,  že se  stalo možným,
aby se  jednotlivci v rámci  jednoho druhu mohli
navzájem zotročovat. Vznikl  patriarchát, což je
v podstatě  synonymum   pro  otrokářský  systém.
- Prvním otrokem byla  žena. Manželství je čistě
patriarchální, otrokářská  instituce. A postupně
se vztahy mezi lidmi  zhoršily natolik, že mohla
vzniknout monogamie.

   V přírodě vzniká monogamie jen v nepříznivých
přírodních podmínkách, když je pro přežití druhu
nutné,  aby  se  o  mláďata  starali oba rodiče.
A když  pak  dojde   ke  změně  podmínek,  mizí.
Typickým takovým příkladem  jsou například husy.
V přírodě  žijí  přísně  monogamně.  -  A domácí
husy,  které  žijí  v  příznivějších podmínkách,
jsou opět polygamní.
   U  lidí  byla  pro  přežití  vždy  výhodnější
skupina. A tak u lidí dochází k monogamii teprve
vlivem špatných podmínek sociálních.
   Z psychoanalytického  hlediska není monogamie
nic  jiného  než  regrese,  infantilnost.  Je to
přenos  vazby na  matku  -  kterou má  každý jen
jednu, a neschopnost žádného jiného vztahu.
   Lidská  druhová  duše  se  tedy  stala vlivem
nepříznivých   přírodních   podmínek   agresivní
navenek  - masožravou,  pak vzrůstem  agresivity
i agresivní     dovnitř     -     patriarchální,
otrokářskou,  a   nakonec,  vlivem  nepříznivých
sociálních   podmínek,    které   tím   vznikly,
monogamní.
   Masožravost,      nitrodruhová     agresivita
a monogamie jsou  tedy u člověka  typické známky
toho,  že podléhá  ve značné  míře druhové duši.
K tomu   samozřejmě   přistupuje   již   zmíněné
rozmnožování,  které  je  však  vlastností všech
druhů, třebaže ne v takové míře.
   Lidská  druhová  duše  tedy  převzala od lidí
jisté  zvyky, ke  kterým byli  donuceni špatnými
okolnostmi, a snaží se je udržovat, nutí je svým
členům, i když se podmínky již změnily.

N: Slyšel jsem, že máte vůbec svérázné názory na
   vznik manželství.  Můžete mi o  tom říci něco
   bližšího?
S: Moje  známá "bobulková teorie".  - Manželství
vzniklo  z  důvodu,  že  žena,  jelikož  má  víc
energie, natrhá víc bobulí  než muž, ale protože

je slabší,  je možné jí pak  bobule vzít. A když
bobule  nerostou,   tak  se  sní   rovnou  žena.
Manželství    má   tedy    stejný   původ   jako
lidojedství.  Čistě potravní.  Obojí také  mohlo
vzniknout   teprve   při   značné   nitrodruhové
agresivitě.
   (Mimochodem  nesnáším  často  používaný výraz
"rituální   antropofágie".   Lidojedství   nikdy
nevzniklo  z  nějakých  rituálních  důvodů,  ale
pouze a  jedině z důvodů potravních.  Ať již jde
o pohřeb  snězením, což  bylo asi nejpůvodnější,
zabíjení  a pojídání  členů vlastní  tlupy, nebo
pojídání členů  jiné tlupy. Mohlo  vzniknout jen
u tvorů  živících  se  masem,  a  navíc  u tvorů
původně  býložravých,  kteří  přešli  na masitou
stravu příliš rychle, a  tak se u nich nestačily
vyvinout zábrany zabraňující vzájemnému zabíjení
a pojídání   uvnitř  jednoho   druhu.  Pokud  se
lidojedství  časem  stalo  nějakým  obřadem, šlo
o ritualizaci.    Správný    výraz    tedy    je
"ritualizované   lidojedství".   Můžeme   totiž,
i u kmene, kde se jeví jako rituální, vysledovat
jeho  původ, cestu,  kudy asi  přišlo od  jiného
kmene,  kde nacházíme  všechny důvody  pro vznik
potravní. Je sice pravda,  že někdy může některé
věci  převzít  jedna  skupinová  duše  od druhé,
a tak  se může  někde něco  objevit již  hotové,
a vznik toho je pak záhadou. Domnívám se ale, že
tady není třeba něco takového předpokládat.
...  A  nemám   rád  ani  výraz  "kanibalismus",
protože spíš upomíná na pojídání psů.)
   Ale teď zase k  manželství. Důvod jeho vzniku
je  tedy čistě  ekonomický. Že  jeho vznik nijak
nesouvisel se  sexem, je zřejmé  již z toho,  že
vznikalo  za okolností,  kdy všeobecně  panovala
sexuální  volnost. Ta  ostatně vznik  manželství
velmi   dlouho  přežívala,   a  pojem  manželské
věrnosti vznikl  až mnohem později,  a i ten  se


ostatně nikdy nebral tak vážně jako dnes a navíc
ve  střední  Evropě.  Na  mnoha  místech si ženy
udržely  poměrně dobré  postavení i  po zavedení
manželství.  Někde se  upustilo i  od ekonomické
podřízenosti.  Například v  Africe byl  ještě na
přelomu   století  kmen,   kde  si   ženy  směly
i v  manželství souložit  s kým  chtěly, vše, co
vypěstovaly  a  vyrobily,   patřilo  jenom  jim,
a majetkem muže  byly pouze děti,  které se jeho
ženě  či ženám  narodily. Kdo  byl otcem, nikoho
nezajímalo.  Soudí  se,  že  z  takovéhoto  typu
polygamie se vyvinulo otroctví. (A patriarchální
polygamie    zase    vznikla    z    monogamního
manželství.)   -   Je    zajímavé,   že   i   ve
staroslověnštině  znamená  slovo  "otrok"  dítě.
Podobně tomu bylo po  stránce jazykové i u onoho
kmene.  Že  by  byly   podobné  poměry  i  dříve
v Evropě?
   Všeobecný  zvyk,  rozšířený   skoro  u  všech
národů, že ženu musí zbavit panenství někdo jiný
než   její  manžel,   je  také   její  ochranou.
Ovládá-li  totiž někdo  čarování, může deflorací
dostat  ženu  do psychické závislosti, a  ta jej pak musí  ve všem  poslouchat jako médium. A tak musel  defloraci  provést  někdo, kdo  na  něčem takovém nemohl mít zájem, nebo jej stejně nemohl
uplatňovat.  Postavení  ženy  totiž  bylo  ještě
natolik  silné,  že  i  když  jí  už bylo nuceno
otroctví,   mohla  se   podvolit  přijmout   jen
otroctví   fyzické,   ale   odmítnout   otroctví
psychické.  Nikdo  jí  nemohl  upírat  právo  na
duševní  samostatnost.   Později  jednak  kleslo
postavení   ženy,   a   jednak   upadla  znalost
čarování, u  přírodních národů všeobecná,  a tak
se na zvyk začalo zapomínat.
   Manželství   a  lidojedství   mají  i  stejné
druhotné použití - "antikoncepční". Ač je jejich
vznik potravní, byly časem druhotně použity jako


instituce regulující počet obyvatel. Lidojedství
jednak přímo...,  jednak nepřímo -  při pojídání
členů   vlastní  tlupy   byly  totiž  přednostně
pojídány  mladé dívky.  Tím se  zmenšil i  počet
později   narozených   dětí   a   výsledek   byl
výraznější,   než  kdyby   byli  pojídáni  muži.
Samozřejmě, že něco  takového může vzniknout jen
v podmínkách  sexuální volnosti.  Manželství pak
může  působit "antikoncepčně"  zase v podmínkách
sexuální   utaženosti  -   mnoho  manželství  je
bezdětných,   třebaže  je   neplodný  jen  jeden
partner.
   Manželství  však  bylo  používáno  - zavedeno
kněžími  v různých  náboženstvích především  pro
omezení  nízkého   sexu  a  za   účelem  udržení
agresivity  v rámci  rodiny. -  Aby muž  bil jen
svou manželku a ne jiné  ženy, aby žena bila jen
svého  manžela  a  ne  jiné  muže,  a  aby  bili
společně  jen svoje  děti a  ne jiné. Nepřekvapí
proto,   že   třeba   puebloví   indiáni   znali
homosexuální  manželství.  Jelikož homosexuálové
jsou   ještě   žárlivější   než   heterosexuální
partneři,  plnilo takové  manželství svou funkci
ještě  lépe než  manželství mezi  mužem a ženou.
(A  antikoncepčně  působilo  jistě  také.) Lidé,
kteří  se  domnívají,  že  účelem  manželství je
plodit děti, to ale samozřejmě nechápou.
   Pokud   jde  o   zmíněnou  homosexualitu,  je
zajímavé  původní, nejstarší  rozdělení kmenů na
dvě "frátrie". Šlo totiž o rozdělení členů kmene
podle polarit  - na mužskou  a ženskou polaritu,
bez ohledu na to, jaké mají tělo. A tyto frátrie
byly  navíc exogamní  - člen  jedné frátrie směl
mít pohlavní styk pouze  se členy druhé frátrie.
Bez ohledu na pohlaví.  To se u přírodních kmenů
nebralo tak  vážně. Hlavní tedy  bylo, vyvarovat
se    polaritní   homosexuality.    Na   fyzické
homosexualitě už tak nezáleželo.


N: Přiznám  se,  že  tomu  moc   nerozumím.  Jak
   vlastně    mohlo    k    takovému   nepořádku
   v polaritách dojít?
S: Jak  už  jsem se  zmínil, je  růst smíšenosti
polarit  zákonitý.  U  člověka  však došlo ještě
k něčemu  dalšímu.  V  ledových  dobách  se muž,
jehož polarita je pasivní,  věnoval lovu, což je
jednak  činnost silně  aktivní, a  navíc činnost
ženská. -  Jak známo, u  lvů loví lvice,  nikoli
lev, u komárů koušou jen samičky, kdežto samečci
se  živí květním  nektarem, stejně  tak je  tomu
u ovádů.  U  lidí  je  však  pro  lov srstnatých
nosorožců přece  jen lépe vybaven  muž než žena.
A žena,  jejíž  přirozená  polarita  je aktivní,
místo   aby  sbírala   bobule,  seděla   nečinně
v jeskyni, protože nic nerostlo. Obě pohlaví tak
tedy byla tlačena do postavení, které jim nebylo
vlastní. Tím se míšení polarit značně urychlilo,
a nakonec  to   došlo  tak  daleko,   že  už  se
u některých  jedinců nemusela  polarita shodovat
s jejich fyzickým tělem. S nástupem patriarchátu
pak  byla opačná  polarita uzákoněna  za jedinou
správnou, a lidé se  začali do opačné role nutit
úplně ve všem a  zcela všeobecně. Tím samozřejmě
smíšenost  polarit, agresivita  a plodnost stále
vzrůstala, až se to dostalo tam, kde je to teď.
   Z této smíšenosti  polarit však vyplývá jedna
důležitá věc.  Pokud má člověk  polaritu čistou,
nesmíšenou,  sex   mu  v  jeho   vývoji  pomáhá,
povznáší  jej. Pokud  má polaritu  smíšenou, sex
jej  naopak  strhává  dolů.  Je  možné to napsat
v rovnicích, ale  tím vás teď  nebudu zatěžovat.
Možná, že  jste četl něco o  tantře, a tak víte,
že existuje mnoho tantrických směrů. Je možné je
rozdělit   jednak   vertikálně,   podle   stupně
pochopení,   a    jednak   horizontálně,   podle
smíšenosti  polarit.  Pokud  má  člověk polaritu
skoro   úplně   čistou,   může   provozovat  sex
prakticky  bez jakýchkoliv  omezení. Při  menším

smíšení   může   provozovat   sex   za   jistých
okolností, při dodržování  určitého rituálu, při
ještě větším smíšení už přichází v úvahu jen sex
symbolický -  uctívání symbolu - yóni,  a pak už
ani to ne. A jelikož náboženství jsou určena pro
muže  s  ženskou  polaritou,  pro  které  je sex
nevhodný, bývá často  předepisován pro ty, kteří
to  myslí se  svým  vývojem  vážně -  pro mnichy
- celibát, a pro ty,  kteří to tak vážně nemyslí
- pro laiky -  manželství, většinou monogamické,
tedy  omezení  provádění  nízkého  sexu pouze na
jednoho  partnera.  Navíc  další  omezení,  jako
například  "nerozlučnost  manželství"  kalkulují
s tím, že to člověka  stále se stejným partnerem
stejně brzy přestane bavit, a tak dále.
   Manželství  má  tedy  ve  všech náboženstvích
původně  takovouto omezovací  funkci, a  je dost
problém, že dnešní kněží už to nevědí.

N: Co si tedy myslíte o "svátosti manželství"?
S: To je věc poměrně dost pozdní. Byla vymyšlena
na tridentském koncilu, roku 1563, navíc v druhé
polovině  roku. Do  té doby  nebylo k  uzavírání
manželství žádného obřadu třeba.  V té době však
církev   nabyla    značného   světského   vlivu,
a jelikož se ženil statek se statkem, chtěla mít
tyto   hospodářské  transakce   pod   kontrolou.
"Svátost manželství" a "svatou inkvizici" můžeme
považovat za největší ostudy katolické církve.

N: S učením církve se tedy moc neshodujete.
S: Ne. Já jsem hetérik.
   Manželské obřady se vyvinuly v době, kdy byla
nevěsta  kupována -  "vyměňována za  krávu". Šlo
o něco jako  o zapití dobrého  kšeftu. Problémem
obřadu však je, že nejde o pouhou formalitu, ale
že   má  skutečnou   magickou  sílu.   Jde  tedy
o magické  připoutání někoho  k sobě,  aby musel
zůstat, i  když se již  karmický vztah vyčerpal,

aby,   když   zmizí   láska,   zůstala   alespoň
"manželská  povinnost". Jde  o omezování  osobní
svobody  druhého člověka.  Dávat něčemu takovému
posvěcení mi nepřipadá příliš dobré.

N: Co když je to dobrovolné?
S: I  v  tom případě  to bývá  dobrovolné jen na
jedné straně. Na druhé  straně jde o buď takovou
nebo onakovou formu nátlaku.
   Ač  manželství původně  vzniklo z  potravních
a ne  sexuálních  důvodů,  dnes  nelze  sexuální
důvody   upřít.   V   dnešní   době   prořídlých
sociálních vztahů jde o snahu někoho "urvat".

N: A  co manželství jako vzdání  se něčeho, jako
   obětování se pro druhého?
S: Nebo pro něco. I to mi zavání černou magií.

   Na  druhé  straně  uznávám,  že  při  správně
vedeném manželství,  by si mohl  muž, jelikož se
pořád  honí  aby  uživil  rodinu,  vyčerpat svou
aktivní  -  ženskou  karmu,  a  žena, jelikož je
pořád  zavřená  doma,  svou  pasivní  -  mužskou
karmu,   a  tak   by  mohli   nabýt  opět  svých
přirozených   polarit.   Tedy   zbavit   se  své
homosexuální karmy. Nedovedu  si však představit
formu vedení.
   Zhruba by  mělo jít o  zbavení se žárlivosti.
- Už  Freud  přišel  na   to,  že  žárlivost  je
potlačovaná homosexualita.

N: Souvisí  ono  vzdání se  nízkého sexu,  který
   člověka strhává, s jakýmisi magickými silami,
   které se váží k panenství?
S: Ne.  Kdykoli   uslyšíte   něco  o  spojitosti
nějakých sil a panenství, můžete si být jist, že
jde o  černou magii. A  z těchto sil  nikdy nemá
výhodu   ten,  kdo   v  panenství   či  panictví


setrvává,  ale jen  ten, kdo  jej v  tomto stavu
drží.  Jde  o  černomagickou  oběť. Podobně jako
u krvavé oběti dosahuje černý mág jakýchsi výhod
tím,  že někoho  zbaví života,  v tomto  případě
dosahuje  výhod  tím,  že  někoho zbaví možnosti
sexu. Tvrzení, že by  někdo mohl získat nějakých
výhod tím,  že se sexu  sám dobrovolně vzdá,  je
totožné s tvrzením, že je možné něčeho dosáhnout
sebevraždou.  ...  Ačkoli  i  takové  řeči občas
uslyšíte.
   Ostatně, jak  můžete vědět, že  vám sex vadí,
když jste to ještě  nezkusil. A na prvním pokusu
také nic nepoznáte. To, že vám to s někým nejde,
ještě neznamená,  že vám to  nemůže jít s  někým
jiným, nebo že se to časem nenaučíte.
   Teprve až  poznáte, že vám sex  vadí, a že už
to asi lepší nebude, můžete se mu vyhnout. Žádné
magické síly tím však nezískáte  - jen to, že si
přestanete sám sobě škodit. A pokud zjistíte, že
vám  sex nevadí,  a přesto  se jej  budete chtít
vzdát, nezískáte tím vůbec nic.

N: Mluvíte o krvavé oběti v souvislosti s černou
   magií.   A   co   krvavé   oběti   v  různých
   náboženstvích.   Ty    také   považujete   za
   černomagické?
S: To  záleží   na  tom,  jak  si  černou  magii
nadefinujete.   Jak  již   bylo  řečeno   dříve,
z hlediska skupinových  duší se věc  jeví jinak.
A tyto  obřady  byly  původně  určeny  pro  lidi
podléhající   skupinovým    duším.   Bylo   tedy
přípustné   provádět  je   médijně.  Není   však
přípustné,  aby je  člověk prováděl  z vlastního
rozhodnutí.  Pak  jde   čistě  o  černou  magii.
- Kdykoliv koná samostatný  člověk úmyslně činy,
které  příslušejí skupinové  duši, ať  zabíjení,
ubližování,  omezování, plození,  provádí černou
magii.


N: Myslíte si, že  manželství opravdu nemůže mít
   žádné  zdravé  jádro?  Nějakou  tu  touhu  po
   splynutí duší a společné cestě k Bohu?
S: Nejprve  je  třeba  si   uvědomit  biologické
zákonitosti sexuálního vývoje u lidí.
   Už Freud se pozastavoval  nad tím, že u lidí,
na rozdíl  od zvířat, probíhá  sexuální vývoj ve
dvou  fázích. Napřed  v útlém  dětství, ve  věku
3-5 let, ten je  pak přerušen, či spíše potlačen
výchovou,  a probouzí  se opět  v pubertě.  Této
složitosti  vývoje  také  přičítal  častý  vznik
sexuálních úchylek.
   Takto  však  probíhá   sexuální  vývoj  pouze
u civilizovaných   národů,   nikoli   u   národů
přírodních,  kde  se  vyskytuje  dětský sex. Tam
existuje   plynulý  vývoj   od  dětství   až  po
dospělost.
   I když jistý rozdíl mezi dětskou a pubertální
fází je.  V dětském věku  je sex zvládán  hlavně
jen po fyzické stránce,  v období puberty se pak
začínají probouzet silná citová hnutí. Například
známá zamilovanost pubertálních dívek do zpěváků
a herců.  Psychická sexuální  dospělost pak bývá
v tantrických  knihách definována  jako: "Člověk
je sexuálně dospělý  po psychické stránce tehdy,
když považuje  sex za věc  zúčastněných osob, do
které nikomu jinému nic není."
   Můžeme  tedy  uvažovat  o  tom,  že se nějaký
kmen,  u  kterého   existoval  přirozený  vývoj,
dostal  do blízkosti  kmene, kde  již existovalo
manželství. Nepochopil dobře o  co jde, a tak si
vytvořil něco,  co předpokládal, že  by to mohlo
být.
   Sexuální vývoj členů  takového kmene pak mohl
vypadat asi takto:
   V kojeneckém  věku nic -  tedy "celibát", pak
sexuální  vývoj  po  fyzické  stránce - "cvičení
techniky", napřed s jedním  partnerem - s víc se
najednou  ani začít  nedá, pak  s více partnery.

Tak to probíhalo do puberty - u chlapců do první
ejakulace  ("jen  si  uží,  dokud  ti  neteče"),
u dívek do první menstruace. Tehdy muselo přijít
poučení   ohledně  dalšího   sexuálního  vývoje,
hlavně   ohledně  antikoncepce.   To  mohlo  být
prováděno  formou  zasvěcení,  které  mohlo  být
konáno třeba  jednou do roka, a  tak se zde mohl
objevit na krátký čas opět celibát. Po zasvěcení
mohli být  chlapci a dívky  k sobě přiřazeni  do
dvojic,  aby se  zpočátku učili  zvládat sex  po
citové   stránce  s   jedním  partnerem.   -  Ze
vzpomínek na to pak mohly vzniknout nějaké úvahy
o vyšším manželství. Když se to naučili, dosáhli
dospělosti, pěstovali citový  sex bez jakéhokoli
omezení.
   Máme tu tedy jakýsi vývoj  celi - mono - poly
po fyzické stránce před  pubertou, a celi - mono
- poly  po  citové  stránce  od začátku puberty.
I když  fyzická  mono-fáze  a  citová  celi-fáze
mohly mít prakticky nulové trvání.
   Problém  civilizovaných národů  je v  tom, že
sexuální  vývoj   je  u  nich   značně  opožděn.
V nejlepším    případě   jaký    se   vyskytuje,
pomineme-li   zcela  řídké   výjimky,  je  vývoj
posunut tak, že v dětství není nic, v pubertě je
zvládnut   polygamní  sex   na  hmotné   úrovni,
a v  dospělosti citový  sex s  jedním partnerem.
Ale  spíše  bývá  posun  větší  -  není  nic ani
v pubertě, a  teprve v dospělosti  se zvládá buď
polygamní sex  na hmotné úrovni  - i to  je však
poměrně dost řídké, nebo monogamní sex na hmotné
úrovni  -  nejčastější  případ,  nebo  není  sex
vůbec.
   Monogamie je  tedy jen fází mezi  celi a poly
při sexuálním vývoji, případně  mezi poly a celi
při snaze o potlačení sexu.
   "Touha  po  splynutí  duší  a  společné cestě
k Bohu", "serafínský sňatek", nejvyšší monogamní
manželství,  třebaže jde  v dnešní  době o  dost

slušný stupeň, tedy není z biologického hlediska
nic jiného  než zastydlá puberta.  Hodně lidí mě
asi kvůli  tomu bude nenávidět, ale  nedá se nic
dělat.
   Nějaké   úvahy,  že   monogamie  je  správná,
protože  u andělů  je to  také tak,  jsou asi na
stejné   úrovni,  jako   si  na   záda  přilepit
papundeklová křídla  a skočit z  okna. Monogamií
si člověk na rozdíl  od toho ještě navíc vytváří
nedobré  návyky,  které  přenáší  i  do příštího
života. Dokud  žijete v lidském  těle, je docela
dobré, řídit  se biologickými zákony,  které pro
něj platí.
   Všichni  monogamisté   jsou  přesvědčeni,  že
právě  jejich pojetí  monogamie je  to nejlepší.
Myslí si, že dosáhli vrcholu. A přitom ta jejich
pojetí zaujímají plynule celou škálu. Od názoru,
že  člověk  smí   milovat  jen  jednoho  člověka
najednou,  přes  názor,   že  může  milovat  jen
jednoho  člověka najednou,  a přes  názor, že se
smí zamilovat jen jednou  v životě, až po názor,
že  se  může  zamilovat  jen  jednou  v  životě.
Všechna tato jejich mínění jsou jen jisté stupně
jedné a téže úchylky.

N: Ale  to,   jestli   někdo  žije  v  celibátu,
   monogamně nebo polygamně, je snad jeho osobní
   věc.
S: Je  a není. Do jisté  míry je. A na  to právě
nejvíc zapomínají monogamisté, a šíří kolem sebe
zatuchlé   asexuální  prostředí.   Pokud  někomu
vyhovuje  žít  monogamně,  pokud  se  momentálně
nachází  v   monogamní  fázi,  je   to  pro  něj
samozřejmě  v  pořádku.  (I  když  se dnes těžko
můžete  někoho  zeptat,   jestli  se  momentálně
nachází v monogamní fázi.)  Ale nemá své postoje
nutit  jiným.  Monogamisty  je  možno tolerovat,
stejně jako masožravce. I když je to dnes o něco
těžší.  V  blízkosti  masožravce  je možné najít

rostlinnou    potravu,    avšak    v   blízkosti
monogamisty   těžko   najdete   sex.  Masožravec
a býložravec    si    dokonce    ani    potravně
nekonkurují,  monogamista  a  nemonogamista však
v sobě konkurenci vidí. Je to však vlivem dnešní
asexuální společnosti. Kdyby bylo sexu dostatek,
nebyl by v tom takový problém.

   Současná   situace  ve   společnosti  vznikla
hlavně   nepochopením  evangelií   a  rozdělením
církve na exoterní a esoterní.
   V  evangeliích  nenajdete  nejmenší  stopy po
patriarchátu.   V   evangeliích   jde   o  úplné
osvobození od skupinových duší. V evangeliích je
i prostor  pro  tantru.  Je  veliký  rozdíl mezi
cizoložstvím  ve  starém   zákoně,  kde  znamená
"amortizaci cizí postele", neboť i v přikázáních
je  dům (a  tedy  i  zařízení domu)  jmenován na
prvním místě před ženou,  a cizoložstvím v novém
zákoně,  kde  znamená  "ležet  s  někým,  kdo je
člověku  cizí", ke  komu nic  necítí, lhostejno,
zda je to manželka  nebo někdo jiný. Novozákonní
nepropouštění     manželky     kromě     případu
cizoložství,   které   bývá   vysvětlováno  jako
zrušení  starozákonního  zvyku  rozvádět  se pro
bezdětnost  (Luther opět  rozvod pro  bezdětnost
zavedl), neboť manželství  už není pojímáno jako
instituce  na  výrobu  dětí,  znamená ještě něco
víc. V řeckém textu  je totiž míněno cizoložství
i s   jeho  následkem   -  "nečistým   početím".
A jelikož   existuje    jen   "nečisté   početí"
a "neposkvrněné   početí",   neznamená   to  nic
jiného, než  že otěhotnění je  důvod k rozchodu.
Trochu  nepochopitelné  v  dnešní  době,  kdy se
v takovém případě lidé naopak "musí" ženit.

N: A  co  biblický  výrok,  že  muž  opustí otce
   i matku a bude se svou manželkou jedno tělo?


S: To   značí   hloubku   citu.   Že  člověk  má
k partnerovi  cítit  víc  než  k  rodičům.  - Na
rozdíl od starozákonních  přikázání, kde je jeho
povinností milovat rodiče,  kdežto žena je jenom
na seznamu majetku.
   Nebo  psychoanalyticky,  že  nemá  jít  pouze
o přenos vazby na matku, ale o víc. Dnes se však
naopak  setkáváme  s  tím,  že  mnoho manželství
a monogamních  vztahů  vůbec  je  ve skutečnosti
psychickou  nemocí  vyléčenou  přenosem  -  tedy
nedoléčenou.   Instituce  manželství   tak  tedy
dokonce i zabraňuje léčení psychických chorob.

   Pavel však  už toto učení  evangelií upravuje
pro tehdejší patriarchální společnost. Církev se
pak  dělí   na  exoterní  -   vnější,  hlásající
asexuální morálku pro lid,  a esoterní - tajnou,
vnitřní,   která    nadále   pěstovala   tantru.
- Většina  mnišských   řádů  prováděla  sexuální
cvičení.  Vysvítá to  i z  názvu jedné  rostliny
- chvojky   klášterní.   Je   příbuzná  jalovci,
a podobně,  jako  se  vykuřuje  jalovcem, aby se
z prostoru vyhnaly  astrální bytosti, vykuřovalo
se   chvojkou   v   klášterech   při  sexuálních
cvičeních, aby se držely z dosahu bardické duše,
které by se mohly vtělit.

N: Odkud to víte?
S: Z Kabelákovy sexuální magie.

   Exoterní  větev  však  získala  příliš velkou
převahu,  a exoterní  učení, určené  původně pro
muže s  ženskou polaritou, případně  pro lidi se
smíšenou  polaritou vůbec,  se začalo dogmaticky
nutit  všem.  A   tak  postupně  vzniklo  dnešní
asexuální  ovzduší, ve  kterém není  pro člověka
s jen trochu čistší polaritou k přežití.
   Je sice pravda, že lidí se smíšenou polaritou
je nejspíš  většina. Ale to  ještě neznamená, že

by  se sex  omezující morálka,  která je  pro ně
vhodná, měla diktovat bez rozdílu všem.

N: Ale  zvířata přeci také  moc často nesouloží.
   Proč by  měla být u  lidí větší potřeba  sexu
   než u nich?
S: Protože  sex u lidí  a u zvířat  se podstatně
liší.  Zvířata   se  totiž  se   svou  polaritou
vyrovnávají. Pouze v období říje u nich dojde ke
zvýšené produkci hormonů a v tomto období se pak
se  svou  polaritou  vyrovnat  nedokáží,  a  tak
hledají  někoho s  opačnou polaritou.  U člověka
došlo  vlivem ztráty  páru chromozómů  ("Adamova
žebra") k tomu, že se se svou polaritou nedokáže
vyrovnat trvale, a tak  se "mužovým žebrem stala
žena" a naopak.
   U  zvířat  také  nejsou  pohlavní orgány mimo
říji  funkční.  Často  se  zmenší,  téměř zmizí.
- U mnoha  druhů je v této  době dokonce obtížné
rozeznat pohlaví.  U člověka jsou  však pohlavní
orgány  funkční  po   celý  rok.  A  nepoužívání
fungujícího orgánu vede nutně k jeho degeneraci.
   Potřeba dětského sexu vedla při jeho zamezení
například u některých  černošských kmenů k tomu,
že  chlapci jsou  vychováváni, "cvičí  techniku"
homosexuálně a teprve po zasvěcení přecházejí na
ženské  partnery.  Dívky  pak  silně masturbují.
U evropských národů se udržují orgány v činnosti
pouze  onanií.  -  Pamatuji  si,  že nejvíc jsem
onanoval asi  tak mezi 5-10  rokem. A také  jsem
v té době již toužil po ženě, třebaže hodně lidí
bude tvrdit, že něco takového není možné.
   U evropských  národů je však  nedostatek sexu
takový, že je nutné  udržovat pohlavní orgány ve
funkčním  stavu  onanií  ještě  i  v dospělosti.
Sociologický průzkum ukázal, že dokonce i ženatí
muži  v  průměru  častěji  onanují  než souloží.
O svobodných  ani nemluvě.  Ze ženatých  onanuje
víc než 70%  mužů, žen o něco méně.  - A to jsou

čísla  pro Ameriku,  kde jsou  vztahy mezi lidmi
přece jen lepší než u nás.3
   Onanie je tedy v  dnešní době jediná možnost,
jak  udržet  pohlavní  orgány  funkční.  (I když
onanie  je  přece  jen  od  sexu poněkud odlišná
- žádnou  záruku  ještě  neskýtá.)  Pokud  někdo
neonanuje,   vystavuje  se   dokonce  nebezpečí.
Značná  část  z   mužů,  kteří  neměli  pohlavní
zkušenost do  35 let, ji  už nemohou mít  nikdy.
Ono  zařízení  se  totiž  už  nepodaří  uvést do
provozu. A  čísla ohledně ženské  frigidity jsou
vůbec kapitola sama pro sebe.
   Tvrzení,   že   "slabost   pohlavní   pochází
z výstředního života pohlavního v mládí", je jen
společenská  lež.  Je  to  jen omlouvání panické
impotence.   Muži,  kteří   prožili  při  prvním
pohlavním styku ve  svých čtyřiceti letech velké
rozčarování,  se velmi  rádi chopili  útěchy, že
"alespoň v mládí".
   A nejen  to. Od doby,  co jsem si  prožil dva
roky  s rakovinou  ohanbí, si  myslím o celibátu
a "panické  čistotě"  jen   samé  nepěkné  věci.
Výskyt  této  rakoviny  je  prý  poměrně  častý,
i když  je těžké  dozvědět se  čísla. Je  celkem
logické,  že  bývá  postižen  právě  ten nejméně
používaný   orgán.  Navíc   u  mužů   s  mužskou
polaritou je nebezpečí  rakoviny, která přichází
při  nedostatku  energie,  podstatně  vyšší, než
u mužů s  ženskou polaritou, kteří  mají energie
přebytek. Ti ať si klidně v celibátu žijí.
   Psychologové se  dnes rozplývají nad  tím, že
onanie,  která  byla  dřív  zavrhovaná jako něco
hrozného,  je považovaná  za stále  normálnější.
Nedochází  jim   však,  že  sex   vcelku  o  nic
příznivěji než dřív přijímán není. A tak narůstá
mezi   sexem  a   onanií  rozdíl   -  onanie  je
považována   za  stále   normálnější  než   sex.
Nedomnívám  se,  že  by  to  svědčilo  o  zdraví


společnosti. -  Pokrytecké společnosti onanistů,
která zavrhuje sex.
   ...  A  pokud  jde   o  to,  že  zvířata  moc
nesouložejí, tak  si můžete přečíst  tady kousek
z Brehma:
   "...  Vášnivost není  u nich  tak prudká jako
u jiných  kočkovitých  šelem.   Páření  děje  se
mnohokráte  za  sebou:   podle  pozorování  mého
kolegy  Schöpfa pářil  se pár  lvů v  drážďanské
zool. zahradě  v osmi dnech  360kráte." - To  je
45krát denně. Pokud se vám  to zdá ne moc často,
tak nevím.

   Neexistencí sexu však  nedegeneruje jen jedna
část   těla.  Degeneruje   jí  celá  společnost.
Dochází totiž k naprostému znehodnocení lidských
vztahů.
   Původně patřil sex  k mezilidským vztahům, ke
komunikaci. Já  to stále cítím tak,  že pokud je
mi s některou ženou  příjemné mluvit, bylo by mi
i příjemné se  s ní milovat. Mnohé  lidi však už
jen tento můj pouhý postoj uráží.
   Tím, že se sex  z mezilidských vztahů vyjmul,
začali  k  sobě  lidé  navzájem  přistupovat  už
předem  s  omezením,  kam  až  je  možno  zajít.
Zničila   se  otevřenost   mezi  lidmi.  Možnost
otevřeného,    upřímného     kontaktu.    Proces
samozřejmě  pokračoval,  a   tak  byly  postupně
z mezilidských  vztahů  vyjímány  i  další  věci
- třeba jídlo.  Jistě znáte to  cinkání nádobím,
které znamená, že host by už mohl vypadnout.

N: Ano, u nás je to také tak.
S: A nakonec to došlo  tak daleko, že hodně lidí
by dnes považovalo za  zločin, dát někomu cizímu
třeba i jen sklenici vody.
   Nebo  trochu  jinak:  Třeba  jedna  známá  si
stěžovala, že v dnešní  době už vůbec není možný
normální  vztah k  mužům. Pokud  je sám,  tak je

nadrženej  až slintá,  a pokud  nějakou ženu má,
tak  to u  ní vyvolá  hysterický záchvat. Nějaký
vztah bez napětí, ze  kterého by případně i něco
vyplynulo, už prostě není možný.
   A  je smutné,  že mnoho  lidí po  otevřenosti
touží, dokonce se upřímně snaží, ale přitom jsou
sami   monogamně   založeni    a   nevidí   svou
zablokovanost, protože  si nedovedou představit,
že by  mohlo být něco jiného.  Myslí si, že jsou
otevření,   a   přitom   už   ani  otevření  být
nedovedou.  A  tak  většinou  končí  u  toho, že
nadávají  na komunismus,  který s  tím nemá  nic
společného.
   Je to jakýsi zákon - čím méně sexu, tím horší
mezilidské vztahy. A  můžeme skutečně pozorovat,
že v této  nejasexuálnější oblasti také nejhorší
vztahy mezi lidmi jsou.

N: Proč  si  myslíte,  že  právě  u  nás  je  ta
   nejasexuálnější oblast?
S: Je  to  dáno už  historickým vývojem. Střední
Evropa byla nejvíc  zasažena puritánstvím, které
sem  bylo  přineseno  s  protestantstvím. Pak tu
docházelo    k     soupeření    mezi    katolíky
a protestanty,  a  to   samozřejmě  tak,  že  se
předháněli,  kdo  z  nich  je  mravnější.  Potom
v době   obrozenectví,  kdy   se  tu   usilovalo
o vybudování  dokonalého  národa,  k  nám přišla
další    asexuální    vlna    -   viktoriánství.
Samozřejmě,  že se  ho hned  chopili a usilovali
o to,   aby    vybudovali   národ   nejmravnější
a nejasexuálnější.  Také  slavné  sokolství,  na
které jsou dosud všichni  tak hrdi, nebylo ničím
jiným  než  snahou  odvést  pozornost mládeže od
sexu. Tedy spíš ostudou. - Vždyť sport byl vůbec
vymyšlen Puberténem  nebo Kuberténem na  to, aby
se dospívající  mládež vyčerpala a  neměla už na
sex  sil.  A  všechno  pak  vyvrcholilo  po roce
1948,  neboť  u  nás   došlo  k  daleko  většímu

zpřísnění než v  jiných soc. státech. (Přirozeně
to   vyplynulo  z   předchozího  vývoje.)  Vždyť
v Polsku   je    možno   mít   podnik    o   100
zaměstnancích,  v NDR  o 50ti.  Nevím, jestli se
tato  čísla  vztahují   i  na  nevěstince4,  ale
i v této věci panuje  všude větší volnost. Vždyť
u nás  už  lidé  znají  kurvy  jenom  z pohádek,
a třebaže  se toto  slovo často  užívá, už zcela
ztratilo svůj původní sexuální význam.
   Jinak  pokud  jde  o  prostituci,  ta je také
důsledkem  toho, že  žena přijala  pasivní roli,
a tak je pro ni důležitější brát než dávat.
   Člověk ve střední Evropě  je vychováván v tak
asexuálním a  monogamním prostředí, že  si vůbec
nedovede  představit, že  by to  mohlo být někde
jinak.  Je zaskočen,  když slyší,  že v  západní
Evropě  byly  donedávna   vánoce  dnem  sexuální
volnosti,  nebo že  na Balkáně  dosud patří  sex
k pohostinnosti, ke slušnosti.  Lidé se tu smějí
způsobu  uzavírání manželství  v severní Koreji,
kde  vedoucí  řekne:  "tento  pracovník  a  tato
pracovnice",  a  přitom  si  neuvědomují,  že by
mohli  spíš  závidět,  neboť  tady  už  není ani
taková možnost.
   ...  Občas  mám  dojem,   že  je  u  nás  víc
narozených  dětí  než  souloží  -  občas se rodí
dvojčata.

N: Ale   nemá   tato  neexistence   sexu   třeba
   i vývojový  význam? Slyšel jsem  názor, že se
   lidé mají časem stát hermafrodity.
S: Lidé    si   zásadně   pletou   velmi  dlouhá
a relativně  krátká  časová  období.  Tak  třeba
vyhnání z  ráje vztahují k  událostem ještě před
existencí  člověka  na  Zemi,  a přitom ignorují
skutečnost, že jde především o popsání události,
která se  stala už za existence  člověka na Zemi
- ztrátu chromozómů. - Člověk tak přišel o mnohé
vlastnosti  a   jeho  vývoj  byl   proto  trochu

složitější  než u  ostatních živočišných  druhů.
Nevím  zatím, kdy  k  tomu  došlo. Možná,  že to
vysvětluje    skutečnost,     že    neandertálec
a cromagnonec žili vedle sebe, a ač se donedávna
tvrdil  opak, nebyl  neandertálec žádná brutální
opice,  ale měl  o tři  a půl  deci větší  mozek
a pohřbíval do hromad květin.
   Výklad  jejich  pojmenování  podle  mantrické
etymologie by  tomu nasvědčoval: ne-andr  - tedy
ne-člověk  značí odlišnost  od dnešního člověka,
a Homo  sapiens  či  šápiens  (ze  sanskrtu)  by
znamenalo   "člověk   prokletý".   Nejmodernější
zařazení   neandertálce    jako   Homo   sapiens
neanderthalensis   by   tedy   nebylo  správné.5
- Ostatně už  podle jména je  zřejmé, že i  Homo
erectus byl  schopnějším lásky než  Homo sapiens
syphilis.
   Věc je nejasná i tím, že na zhrubnutí člověka
měly  podíl také  ledové  doby.  A na  rozdíl od
dřívějších ledových dob,  které prožívali předci
člověka v  Africe, a po kterých  se opět vrátili
k býložravé  stravě, poslední  dvě ledové  doby,
které  člověka zastihly  v Evropě,  a byly proto
mnohem  drsnější,  měly  za  následek,  že už se
lidé,  až  na  malé  výjimky,  v  pozdější  době
pojídání  masa  nevzdali.  I  když se samozřejmě
tehdejší spotřeba masa nedá srovnávat s dneškem.
Například se soudí, že  v neolitu jedli průměrně
1 kg masa za měsíc.
   Jinak, pokud jde o  úvahy, že člověk vděčí za
rozvoj svého  rozumu tomu, že  přešel na masitou
stravu, mohu jen  zopakovat, že jelikož pojídání
masa má za následek větší variabilitu potomstva,
může  se sice  větší rozum  projevit v  příštích
generacích, ale ne u toho, kdo maso pojídá.
   ... Myslím, že by  se lidé měli napřed snažit
pochopit tuto událost,  poměrně nedávnou, než se
budou  snažit   pochopit  událost  nesrovnatelně
starší.

   Pokud  jde  o  hermafroditismus,  je  to zase
naopak.  -  Jde  o   událost,  která  má  přijít
v daleké budoucnosti,  a místo toho,  aby to tak
chápali,  propagují  morálku,   která  by  vedla
k fyzickému     hermafroditismu      a     pouze
laboratornímu  rozmnožování  už  během  několika
set,  nejpozději  během  dvou  tisíc  let.  (Bez
onanie, ta tento proces naštěstí poněkud brzdí.)
Takový vývoj  se mi nelíbí, a  připustím jej jen
přes mou mrtvolu.
   Jinak,  pokud  jde  o  žádoucnost monogamního
vývoje, většina  proroctví se shoduje  v tom, že
právě nejmonogamněji založená  střední Evropa je
určena  k likvidaci  během katastrofy,  která má
ještě do  konce století přijít.  Vývoj tedy bude
ukončen.  Jde tedy  spíš o  to, dovést nesprávný
vývoj až do krajnosti,  aby se tím mohlo několik
jedinců poučit. Jde o  jakousi tabuli, na kterou
se něco napíše a pak smaže.

   Moje "učení" je sice  ve srovnání s některými
vyloženě      spirituálními      směry      dost
materialistické,  ale nevidím  v tom  závadu. Je
naopak jejich  vhodným doplňkem. Není  možné jen
se   někde  vznášet   a  ignorovat   skutečnosti
pozemského bytí.
   To co říkám, bude sice moci být pochopeno asi
až  po katastrofě,  ale myslím  si, že neuškodí,
když to tu bude už teď.

N: Proč  si  myslíte,  že  má  taková katastrofa
   přijít?
S: Aby  se lidstvo už  konečně poučilo. A  má to
být  opravdu pořádná  katastrofa, kterou lidstvo
doopravdy  pocítí. Vždyť  první a  druhá světová
válka celkem nikoho nepoučila.
   ... Představte si to  asi tak, jako že lidská
druhová  duše  je  obézní.  A  velice a nezdravě
obézní.  Ona  také  obézní  je, neboť přelidnění

není v  podstatě nic jiného.  - V současné  době
žije  na Zemi  čtyřikrát tolik  lidí, než  kolik
může  Země,  aniž  by  se  vyčerpávala,  uživit.
Čtyřikrát víc než kolik je zdrávo.
   A   většina   proroctví    se   shoduje,   že
přicházející  katastrofu  přežije  jen  čtvrtina
lidí.  Za  takových  okolností  by mohlo konečně
dojít  ke  změně  lidského  myšlení, ke značnému
ozdravění.  Bylo  by  to  zhubnutí  300 kilového
obézáka  na patřičných  75 kg.  Taková změna  už
může mít vliv na psychiku. Zatímco druhá světová
válka  byla  jen  zhubnutím  150  kilového o tři
kila.  Není  tedy  divu,  že  se  jí na smýšlení
lidstva nic nezměnilo.
   ... A  každý rok přibývá  dalších 100 miliónů
obětí.

N: Slyšel jsem, že u  dnešní mládeže je to už se
   sexem  jiné.  Začínají  ve  čtrnácti  letech,
   a  také  se  už   mezi  nimi  přeci  vyskytly
   epidemie syfilidy.
S: Ano,  mládež  věří tomu,  že dospělí souloží,
a někteří se  dostanou dokonce k tomu,  že si na
"dospělé" hrají. Netýká se to ale všech. Týká se
to méně  než 5%, možná jen  2%. Ostatní začínají
mnohem  později,  takových  20%  až ke třicítce,
nebo také vůbec ne.
   Moje  odhady  jsou  sice  poměrně  dobré, ale
leccos   mi  uniká.   Rád   bych  viděl  nějakou
statistiku. I  když se obávám, že  jí budu muset
hned vytknout  chyby. Pokud jde  třeba o častost
styku.  -  Dělat  statistiku  pro  něco,  co  se
pohybuje  v tak  širokých mezích  totiž vyžaduje
soudnost.  Především   musíte  vyškrtat  všechny
extrémně  velké  údaje.   Jednak  nejsou  příliš
věrohodné,  a  pak  ani  do  statistiky nepatří.
Stačí  totiž  zahrnout  do  výpočtů  jeden údaj,
navíc pochybný, že  někdo souloží třikrát denně,
a ten když  pak rozpočítáte na sto  paniců a sto

panen (neboť logicky musí mít partnerky - na což
se  ve  statistikách  samozřejmě  také zapomíná,
a tak se v nich  neustále tvrdí, že muži souloží
víc než  ženy), dojdete k závěru,  že těchto dvě
stě lidí si nemá na co stěžovat, neboť v průměru
souloží jedenáctkrát  za rok -  tedy skoro každý
měsíc.
   V současné době mi může být nejspolehlivějším
údajem  ohledně  průměrné   četnosti  styků,  že
největší děvkaři, co  jsem znal, občas pronášeli
jakoby mimochodem mezi řečí, že jim to jednou za
14  dní  stačí.  Věděli,  že  tím vzbudí závist,
a přitom  se  ještě  budou  pohybovat  v  mezích
věrohodnosti.
   A  pokud jde  o syfilidu,  ta je  spíš znakem
toho, že je sexu nedostatek než přebytek. Člověk
se  pak  ze  zoufalství   chápe  každé  i  velmi
pochybné  příležitosti a  pravděpodobnost nákazy
je větší. A také je  to proto, že jelikož je sex
považován  za něco  nízkého, má  často i  člověk
sexuální styky s osobami na nižší úrovni, než na
jaké má obvyklé  sociální styky. Čistý tantrický
sex  by samozřejmě  nemohl mít  ani tyto  hmotné
následky, ale to je příliš vysoký požadavek.

N: Pořád  mluvíte o nedostatku  sexu. Mohu-li se
   ptát, jak je to ve vašem osobním životě?
S: Já  sám  se  samozřejmě   stále  považuji  za
   panice.
N: Pokud  jsem  o vás  slyšel vyprávět  ostatní,
   měli poněkud  jiné mínění. Mnozí  vás dokonce
   považovali za kurevníka.
S: Víte, to  je  tak.  Když je  někomu  patnáct,
stačí  k  tomu,  aby  se  zbavil panictví, jedna
soulož. Pokud je ale někomu přes třicet, není to
už tak jednoduché.
   ...   I  když   jsem  stejně   spíš  kurevník
teoretik.


   Je  to  těžké,  žít  s  tak  extrémně  čistou
mužskou polaritou jako mám já. - "Dokonalá krása
nechává člověka chladným."  Jsem pro ženy příliš
velké sousto.
   Vždyť  dneska, i  pokud nějaký  sex existuje,
navazují lidé  vztah opačnými polaritami  než by
logicky měli,  a tak i  v heterosexuálním vztahu
jde v podstatě o homosexuální sex.

N: Říkal jste něco  ve smyslu, že matriarchát je
   výtvorem patriarchátu.
S: Ano.  Dřívější  tvrzení,  že  matriarchát byl
starším  zřízením  než  patriarchát,  se už dnes
nebere  vážně.  Nějaké  úvahy  o  matriarchálním
manželství  před vznikem  patriarchátu jsou  asi
stejné,   jako   předpokládat   pro   neolitické
zemědělství   šlapací   traktor.   Pokud   někde
matriarchát   vznikl,   byla    to   reakce   na
patriarchát.   Asi   tak:   Když   muži   začali
prohlašovat,  že vládnou  ženám, řekly  si ženy:
"Uvidíme,  kdo  tady   vládne!".  Mohla  to  být
i reakce  na  patriarchát  u  sousedního  kmene.
Veškeré  historické zmínky  o matriarchátu  jsou
také až velice pozdní.
   Také     dnešní    společnost     je    čistě
gynekokratická.  Z biologického  hlediska je  to
dobře  vidět  už  na  tom,  že  se ženy dožívají
o 7,5 roku vyššího věku  než muži. Něco takového
není v rámci jednoho druhu normální. Navíc je tu
zřejmá  závislost na  pracovním zatížení,  růstu
produktivity práce. Za  posledních zhruba 50 let
vzrostl tento rozdíl  2,3x, třebaže průměrný věk
samozřejmě  o  tolik  nestoupl  (ten  jen 1,3x).
(Tedy  přírůstek  130%  proti  30%.) Ve skutečně
patriarchální společnosti, kde bývá žena použita
jako  tažné zvíře,  tomu bývá  naopak. Ženy však
časem  použily mužského  tvrzení, že  muž je  ve
všem aktivní,  a nechaly muže,  ať se předvedou.
A tak  se muži  přehnaně nutí  k činnosti.  Také

jsou  už  v   padesáti  letech  zcela  vyčerpáni
- plešatí a impotentní.
Pokud  chce někdo  říkat něco  o rovnoprávnosti,
tak  ať  se  zamyslí  třeba  nad  tím,  že ženy,
vzhledem  k tomu,  že se  dožívají vyššího  věku
a odcházejí do důchodu  dříve než muži, pobírají
důchod   třikrát  déle.6   (A  to,   pokud  muži
odcházejí  do  důchodu  ihned,  jak  na  to mají
nárok.   Pokud  "nasluhují",   rozdíl  se  ještě
zvětšuje.) A  myslím, že muži  nepobírají důchod
třikrát větší než ženy.

N: No to ne.
   ...
   Co si myslíte o mateřství?
S: Především   je  třeba   si  uvědomit,  že  se
v přírodě žádný rozmnožovací  pud a mateřský pud
nevyskytuje.   Existuje   pouze   pud  vyrovnání
polarit,  který  k  sobě  táhne opačné polarity,
a ke  kterému  se   rozmnožování  jako  vedlejší
produkt přidružilo - je známé, že z biologického
hlediska  není  rozdělení  bytostí  na dvě různá
pohlaví pro  rozmnožování nutné -  u mnoha druhů
tomu  tak není,  a pud  pečovací, který  není na
mateřství vůbec vázán -  i u zvířat může pečovat
kterékoli  zvíře o  kterékoliv. Pečovací  pud je
samozřejmě  možné hodnotit  kladně. K  rozdělení
tvorů na dvě pohlaví došlo na Zemi proto, aby se
bytosti naučily  lásce. Pokud se o  to tedy lidé
nesnaží, neplní svůj úděl. A za to nemohou čekat
nic dobrého.
   ... A pokud jde o rozmnožovací a mateřský pud
u lidí, jde o pouhé konvence.

   Pokud  jde o  těhotenství, v  první fázi  jde
z biologického hlediska o "antropomorfní nádor".
Proto   je   také   možné   "léčit"   neplodnost
karcinogenním  E vitaminem.  (Pokud máte nějakou


skrytou  rakovinu, a  vezmete si  E vitamin, tak
máte smůlu.)
   V  další  fázi,   po  vtělení  druhové  duše,
k čemuž  dochází  mezi  40.   a  60.  dnem,  jde
z biologického    hlediska     o    nitrodruhový
parazitismus.  Tedy  o  podléhání  druhové duši.
Podobně  jako  v  případě  jiného  parazitárního
onemocnění jde o  podléhání naddruhové duši. (Na
vývoji  zárodku  může  mít  podíl i individuální
duše.   Podle   R.   Steinera   může  ovlivňovat
i několik  generací předků.  Není však  vtělena,
řídí  vývoj jakoby  z pozadí.)  Pokud se  člověk
chce dostat z vlivu  skupinových duší, měl by se
logicky snažit dostat se  napřed z vlivu druhové
duše, a  pak naddruhové. Rozhodnutí  neplodit by
mělo  předcházet  snahu  o  léčení parazitárních
onemocnění, a nemocí vůbec.
   A  pokud  jde  o  vliv  E  vitaminu  na  růst
potence, myslím že je to blbost. Jelikož zvyšuje
plodnost,  nemůže   zároveň  podporovat  erekci,
neboť  to  jsou  věci  zcela protichůdné.7 Spíše
naopak. Nanejvýš  se tedy dá  dosáhnout toho, že
má člověk každé dvě hodiny poluci, ale stejně se
mu nepostaví.

N: Co  si  myslíte  o  rodině  jako  o  sociální
   jednotce?
S: Je  to  nejsnáze  ovladatelná  jednotka. Lidé
v ní  k sobě  cítí přehnanou  zodpovědnost, a je
příliš malá na to, aby se mohla bránit. Navíc je
biologicky     nepřirozená.     -     Když    se
psychoanalyticky    rozeberou    všechny   známé
psychické  nemoci,  zjistí  se,  že  v  naprosté
většině případů pocházejí z toho, že v rodině je
otec, který tam z  biologického hlediska nemá co
pohledávat. Lidská psychika je totiž pořád ještě
uzpůsobena pro  výchovu v tlupě  a ne v  rodině.
Společnost, ve které je  znám otec a vyvozují se
z toho nějaké závěry, spěje k zániku.

N: Říká  se spíš, že  psychické nemoci vznikají,
   když je rodina nedostatečná, třeba když dojde
   k rozvodu...
S: Vzhledem k tomu, že je rodina nepřirozená, je
to  asi totéž,  jako tvrdit,  že chřipka  vzniká
z nedostatku acylpyrinu. ... Rád bych už konečně
viděl nějakou psychologickou práci, která by šla
do trochu větší hloubky.
   Rodina   je   navíc   tak   strnulá,  rigidní
instituce, že i když nedojde k psychické nemoci,
není v rámci rodiny možný žádný psychický vývoj.
A hlavně  drží  člověka  v  izolaci  a  brání mu
naučit  se  styku  s  lidma.  A sexuálnímu styku
teprve.

N: Myslíte si tedy, že život v komuně je lepší?
S: Podle   toho   v  jaké   komuně.  Pokud   jde
o sexuální  komunu,  tak  ano.  Tam dochází mezi
členy k mnoha interakcím a je možný vývoj. Pokud
jde   o  pouze   ekonomickou  komunu,   složenou
z izolovaných  jedinců a  monogamních párů,  jde
opět o izolovanou  ustrnulou jednotku. A jelikož
je méně  zranitelná než rodina, je  v ní možnost
vývoje  ještě menší.  - V  dnešní asexuální době
samozřejmě  vývoj spěje  od původních sexuálních
komun,    jaké   měli    hippies,   ke   komunám
ekonomickým, které se příliš neliší od JZD.

   Dnešní  izolovanost rodiny  má také  podíl na
tom, že se lidstvo přemnožuje. K přemnožení lidí
totiž   pravidelně   dochází,   když  společnost
zdegeneruje   a   hustota   mezilidských  vztahů
poklesne  natolik,  že  lidé  již nejsou schopni
najít  si přátele,  a myslí  si, že  si je mohou
"vyrobit".
   Z  téhož  důvodu   lidé  také  chovají  různá
zvířata, třeba psy. Za jistých okolností to může
být v  pořádku. Ne však, pokud  je to spojeno se
zanevřením na  kontakt s lidmi.  Pak to přispívá

zase  jen k  další izolaci.  - To  také nesvědčí
o moc  velké  kvalitě  vztahů,  když  se tvorové
jednoho druhu domluví spíše s tvory jiného druhu
než spolu navzájem.

N: Jaký je váš názor na potrat a antikoncepci?
S: Existuje  celá  řada  stupňů,  jak  regulovat
populaci.  Když  jeden  selže,  nastupuje další,
drsnější.
   Správně by  k přemnožení vůbec  nemělo dojít.
Ale vidíme,  že i v  přírodě přirozené regulační
mechanismy  selhávají,  a   tak  se  v  podstatě
všechny  způsoby  regulace,  které  se vyskytují
u lidí, nacházejí i u zvířat.
   Za  přirozenou  regulaci  můžeme  snad  ještě
považovat  u mnoha  zvířat zjištěnou skutečnost,
že  pokud  se  samice  dostane  v  časném stádiu
březosti   do  přítomnosti   sexuálně  žádoucího
samce,  potratí.  Nemusí  dojít  ke styku, stačí
průnik  aur.  (Setkání   se  samcem,  se  kterým
otěhotněla, nehraje roli. Ten totiž přestává být
žádoucím.) - Samice tedy může porodit jen tehdy,
pokud se  v této době  s nikým takovým  nesetká.
Jestli  porodí   nebo  neporodí  je   tedy  dáno
u zvířat  hustotou populace,  u lidí  by to bylo
hustotou sociálních vztahů.
   V  současné  době  se  tento  jev  vysvětluje
pomocí chemických  látek, feromonů, nebo  jak se
to jmenuje, které prý  samec vypouští. Je to asi
stejné,   jako  tvrdit,   že  díváte-li   se  na
pornografii   a  vzrušíte   se  přitom,   je  to
způsobeno  chemickým  složením  tiskařské barvy.
Jde totiž o tantrickou  reakci, která probíhá na
vyšší než hmotné úrovni.
   Tímto   způsobem  je   snad  možné  vysvětlit
i nízkou  plodnost u  národů, kde  panuje značná
sexuální   volnost   -    třeba   u   Eskymaček.
O Eskymačkách sice může někdo prohlásit, že jsou
všechny nastydlé, ale těžko to může tvrdit třeba

o Havajankách.  Také  s  tím  snad souvisí známá
antikoncepce prostitutek -  některé z nich totiž
považovaly   semeno   posledního   zákazníka  za
protilátku  proti předcházejícímu  - a  už proto
byl pro ně žádoucí. - A velmi zřídka se stávalo,
že by otěhotněly.
   Naopak   u   národů,   kde   je  žena  držena
v izolaci,   je  plodnost   téměř  stoprocentní.
Největší je  u muslimů, kde na  ženu nesmí nikdo
cizí ani  pohlédnout, a kde  musí chodit ven  ve
futrálu.
   Nejde  jen  o   sexuální  volnost,  ale  také
o citovost vztahu. A ta  bývá při volnosti větší
než  při hrubém  vlastnickém vztahu.  Na tom  je
založen   lidový  způsob   "léčení"  neplodnosti
- bití  ženy  při  souloži.  To  také vysvětluje
známou  skutečnost,  že  když  v  léta bezdětném
manželství dojde ke  zhoršení vztahů - například
se už  rozvádějí, nebo si  pořídí adoptivní dítě
a hádají   se  kvůli   němu,  zákonitě   dochází
k otěhotnění.

   Když však toto selže  a přebytečná mláďata se
narodí,  přichází  na  řadu  zabíjení a pojídání
mláďat. To mohou provádět buď rodiče sami, někdo
jiný ze  stejného druhu, nebo  tato karma působí
oklikou  přes druhovou  duši jiného  druhu. Také
u lidí bylo zabíjení  novorozeňat u mnoha národů
obvyklé.
   Když nedojde ani k  tomu, zabíjejí a pojídají
se odrostlejší  a dospělí. U  zvířat se to  děje
zpravidla  oklikou  přes   druhové  duše  šelem,
u člověka, jelikož na něj šelmy nestačí, v rámci
druhu.  Buď  v  malém  -  lidojedstvím,  nebo ve
velkém  -  válkami.  Ačkoli  slovo "lidojedství"
budí  v  dnešním   člověku  hrůzu,  je  lidojed,
logicky   vzato,   mírumilovnější   než  moderní
člověk. Lidojed je totiž ve svém zabíjení omezen


tím, kolik toho dokáže  sníst. Moderní člověk už
na takové věci nemusí brát ohled.
   A  když už  nestačí  ani  šelmy a  války, tak
přichází  na  řadu  poslední  možnost - hromadná
sebevražda.  Pochody  lumíků   a  dnešní  pochod
lidstva za  stále větším technickým  pokrokem se
v ničem neliší.
   Pokud  jde o  moderní antikoncepci,  je dobré
pamatovat,  že "zaostalé  přírodní národy"  byly
v antikoncepci a  znalostech o sexu  asi o tolik
dál  před dnešní  civilizací, o  kolik je dnešní
technika před pazourkovým  úlomkem. Ať už pomocí
bylin, s nimiž  dosahovali takových výsledků, že
úspěchy moderní  chemie jsou proti  tomu směšné,
nebo jinak.
   Třeba   i  nitroděložní   tělíska  jsou   prý
odkoukána  od Indiánů.  Jejich funkce,  která je
lékařům dosud záhadou, spočívá v rozehnání onoho
energetického  víru, žmolku  energie, který  zde
při poruše rozvodu  energie vzniká. Tento žmolek
není  vázán na  přesné anatomické  místo, a  tak
často   dochází  k   mimoděložnímu  těhotenství.
(Proto je také  možné samooplození a těhotenství
samců.) Je možné  jej také rozehnat magnetickými
tahy,  a  v  případě  "antikoncepce přítomností"
dojde zhruba  k tomu, že  aury, energetická těla
do  sebe zapadnou  jako ozubená  kola, zpomalené
kolo se  opět roztočí, a tak  se porušený rozvod
energie obnoví. Rozvod  energie je možno posílit
i stimulací   příslušných    drah   akupunkturou
- známé  jsou  antikoncepční  náušnice.  - To je
také jejich původní  smysl. Dnešní náušnice jsou
podle odborné terminologie - kýč.
   Máme tedy tuto škálu regulačních metod:
"primitivní národy" používají antikoncepce,
"nehumánní lidé" řeší věc potratem,
"barbaři" zabíjejí novorozeňata,
"lidojedi" pojídají odrostlejší děti, a
"humánní lidé" se zabíjejí v dospělém věku.

   Navíc,   pokud   se   zabíjejí   novorozeňata
a odrostlejší děti, jsou  zabíjeny převážně děti
ženského  pohlaví,  aby   se  snížil  přírůstek,
a nemuselo  se  už  tolik  zabíjet. U "humánních
lidí"   jakoby   šlo   naopak   o  naplození  co
největšího počtu obětí.

N: V Americe byla nějaká lékařská konference
S: Já  vím.  A v  Americe také  žil nějaký Edgar
Cayce, který jasně řekl,  že tělo, do kterého se
chce   vtělit   pokročilá   duše,   není   možné
potratit.8  Duše  žijící  v  bardu  mají i jisté
nadpřirozené,  například  jasnovidné schopnosti.
A tak předem vědí, kde k potratu dojde a kde ne.
Pro klid  svědomí by ale  člověk měl mít  předem
jasno, jestli v případě, že dojde k početí, bude
chtít potrat nebo ne.  Neměl by duše "oblbovat".
I když pokročilá duše prohlédne i to.

   Hodně  se  toho  namluví  o lidských právech.
Když se však na ně  podíváte, zjistíte, že je to
seznam  pouze  toho,  jakým  způsobem  nemá  být
člověku ubližováno.  Chybí tam jedna  věc, která
se   může   zdát   samozřejmá,   ale  tak  úplně
samozřejmá  není, a  právnický text  by měl  být
dokonalý, a to  právo neubližovat. Protože dokud
jsou  lidé povinni  ubližovat a  ubližování tedy
vzniká,   toto  ubližování   také  musí   někoho
postihnout, a jakékoliv  řeči o lidských právech
jsou bezpředmětné.
   Základním  právem  by  tedy  mělo  být  právo
neubližovat,  a  to  jak násilím,  tak plozením.
- Tedy v  dnešní době i právo  na potrat. (Právo
na  potrat  samozřejmě  neznamená,  že  se  musí
každých pár  měsíců tratit, stejně  jako svoboda
projevu  neznamená,  že  se  musí  bez  přestání
mluvit.)
   A je  zajímavé, že pokud  si někdo své  právo
neubližovat uhájí - nikomu  nic nedělá a neplodí


děti, ostatní práva už pro něj platí automaticky
- nikdo neubližuje ani jemu.

   Pokud jde o  vztah jednotlivce a společnosti,
je naprosto nesmyslné uvažovat o tom, co je víc,
jestli jedinec nebo společnost. Jsou totiž něčím
už ve své podstatě naprosto odlišným. Společnost
totiž    v   žádném    případě   není   souhrnem
jednotlivců.   Je    souhrnem   interakcí   mezi
jednotlivými členy, jakýmsi  prostředím. A pokud
je někdo  silný, silnou osobností,  tvoří jakési
kondenzační jádro, kolem  kterého tyto interakce
krystalizují,  a to  způsobem, který  je pro něj
nejvhodnější,  takže  mu  pak  společnost nemůže
uškodit.
   A pokud se o vztahu jednotlivce a společnosti
mluví,  naučte  se  rozlišovat,  co  je vztah ke
skupinové duši, co je vztah  k lidem, a co vztah
k této "abstraktní" společnosti.

N: Mluvíte  o tom, že  by žena měla  být ve všem
   aktivní.  To  snad  ale  neplatí  pro hledání
   partnera?
S: Ale platí. U  všech živočišných druhů si volí
partnera samice. Proč by tomu mělo být u člověka
jinak?  Je  to  dáno  i  tím,  že  u  ženy  trvá
zamilovávání  se  delší  dobu.   U  mužů  je  to
rychlejší,  téměř  okamžité.  Střídání  partnera
tedy probíhá u ženy po jakési vlnovce, u muže po
jakýchsi schodech.  Je nesmyslné, pokud  to ženy
mužům  vyčítají. Vždyť  je tomu  tak právě kvůli
nim, aby, když už se zamilovaly, se jim mohl muž
co nejrychleji přizpůsobit.
   Také si všimněte, že pokud muž "balí" nějakou
dívku,  vždycky  je   to  nějaké  divné,  trapné
a nepřirozené. Vždycky to vyzní nějak blbě. Není
divu - vždyť je to homosexuální chování.


N: Myslíte,  že  je  pro  evropsky   vychovaného
   člověka  žít v  sexuálně volné  skupině vůbec
   vhodné?  Nemůže to  mít špatný  vliv na  jeho
   psychiku?
S: To závisí na  ovlivnění výchovou - nakolik se
člověk dostal vlivem výchovy do moci skupinových
duší, na  tom, nakolik je  schopen a ochoten  se
z vlivu skupinových  duší vymanit, a  nakolik je
schopen a ochoten  řešit několik citových vztahů
najednou.
   Řešení  několika   citových  vztahů  najednou
samozřejmě není snadné a přináší různé problémy.
Pokud někdo  má co dělat s  jedním vztahem, není
nutné, aby se nutil do několika. Na druhé straně
ale  může  monogamní  vztah  vést k zpohodlnění,
ustrnutí. Při více  partnerech se vytváří jakýsi
citový  prostor,  kdežto  při  jednom vztahu jde
o pouhou  přímku. ...  Je tedy  lepší svíjet  se
v několika  vztazích  než  setrvávat  v  jednom,
který člověku  nic nedává. Jde  o to, jestli  má
člověk odvahu vrhnout se do nejistoty, nebo chce
shnít v "jistotě".
   Také to  souvisí se silou  karmického vztahu.
Pro  monogamii se  hodí jen  velmi silné  vztahy
- a  ty  nemá  každý.  Slabší  vztahy  se rychle
vyčerpají a  pak už je jen  nuda. (Pro tantru ve
dvou navíc nestačí jen  silný vztah. Požaduje se
i stejná úroveň.)
   Není  pravda,  že   by  člověk  měl  nějakého
předurčeného  jediného  pravého  partnera. Pokud
jste  četl  nějaké  "readings"  od Edgara Cayce,
můžete vědět,  že tomu tak není.  Kdyby tomu tak
bylo,  musel  by  člověk  mít  stejného partnera
i v řadě po sobě  jdoucích životů. - Lidé, které
váží  silné karmické  vztahy se  sice v  řadě po
sobě jdoucích  životů shledávají, ale  jednou je
to otec, jindy sourozenec, dítě, manželka, a tak
dále. Uplatní se tedy jakýkoliv silný vztah.


   Monogamně založená  asexuální společnost dále
působí  jako  jakési  síto.  Umožňuje jen řešení
silných karmických vztahů, které  se dokáží i za
těchto  podmínek  protlačit,  a  řešení slabších
vztahů  odkládá na  později. Je  tedy určena jen
pro ty, kteří silný vztah mají - pro ty může být
i ochranou.   Avšak  lidé,   kteří  žádný  silný
karmický  vztah nemají,  jsou v  podstatě určeni
k likvidaci.
   Samozřejmě,  že i  při životě  ve skupině  se
uplatňovaly  silné  karmické  vztahy,  a  tak se
vyskytovaly  i  jakési  páry.  Nevylučovaly však
jiné vztahy,  a tak bylo možné  řešit jak vztahy
silné, tak slabé.
   Monogamní vztah navíc umožňuje v podstatě jen
vývoj  v  rámci  druhové  duše.  Vede k přílišné
závislosti  a  zranitelnosti.  A  tak,  pokud se
někdo  bude chtít  z vlivu  druhové duše vymanit
a bude přitom žít třeba  i v ideálním monogamním
vztahu, bude této  zranitelnosti jediného vztahu
hned  použito proti  němu. Druhová  duše se bude
snažit jeho vztah zničit.

   Pokud  jde o  vymaňování z  vlivu skupinových
duší  vůbec,  je  možno  jen  zopakovat, že není
dobré snažit se  vymanit příliš rychle, násilně.
Skupinové  duše mají  dost velkou  sílu, a mohou
dát člověku co proto.
   Skupinových   duší,  kterým   lidé  podléhají
- například  různých návyků  je velké  množství,
a člověk se jich zbavuje postupně. Každý je tedy
v něčem  samostatný  a  v  něčem  ne.  A  to  je
u každého  různé  a  těžko  porovnatelné. To, že
někdo v něčem ještě skupinové duši podléhá, tedy
ještě neznamená,  že by na tom  byl hůř než ten,
kdo  nepodléhá.  Rozhodující  není jednotlivost,
ale úhrn.
   Tím, kterým skupinovým duším ten který člověk
podléhá,  je ale  řečeno, o  čem s  ním je možné

mluvit a o čem  nikoli. Není totiž možné, mluvit
s někým   o   záležitosti,   ve   které  podléhá
skupinové  duši.  Musí   být  již  velmi  blízko
osvobození, aby  mohl věc přijmout.  Jinak mu to
skupinová  duše  zakáže.  V  takovém  případě je
možné jednat pouze se skupinovou duší.

   Ve  vztahu  ke   skupinovým  duším  je  možno
rozlišit tři stupně:
 nedospělost - podléhání skupinové duši,
 domnělá dospělost  - člověk se  v zoufalé snaze
  osvobodit  se  vrhá  do  otroctví  každé další
  skupinové duše, která se objeví,
 skutečná dospělost -  člověk už vlivu skupinové
  duše   nepodléhá   a    může   s   ní   jednat
  "partnersky".

N: Co si myslíte o civilizaci?
S: Civilizace  vzniká,  když  se  lidé,  znudění
nepříznivými  přírodními  podmínkami, rozhodnou,
čerpat  si  svou  karmu  ve  formě  nepříznivých
podmínek  sociálních.  Špatné  mezilidské vztahy
jsou tedy civilizační jev.
   Je  možná  i  opačná  cesta  - místo špatnými
sociálními podmínkami čerpat  svou karmu opět ve
formě  přírodní nepohody.  ... Nebo  i ve  formě
nějakého asketického cvičení. Vždy však musí jít
o vědomé  rozhodnutí  pro  čerpání  karmy  novým
způsobem,  a nesmí  se na  to časem  zapomenout.
I civilizace se tedy musí brát jako druh askeze.
Civilizace, která toto vědomí nemá, je odsouzena
k zániku. - Pak je  to jen nepřirozený únik před
špatnými přírodními  podmínkami do nepřirozených
podmínek sociálních.

   Jinak,  pokud  jde  o  dnešní civilizaci, mám
dojem,  že ta  už to  se svým  špatným sociálním
prostředím dotáhla příliš daleko.


   Zvlášť   nebezpečí   monogamie   není   dobré
podceňovat. Je známo, že monogamie se zakořeňuje
tak,  že pokud  se v  nějakém "přírodním" národě
upevní,  nedostatek  žen   se  pak  řeší  raději
homosexualitou,   než   biologicky  přirozenější
volností.  Pokud  jde  o  sexuální  vývoj u žen,
který  také  prochází  fázemi:  vazba  na  matku
- monogamie - volnost,  ten je požadavkem přísné
monogamie natolik zabrzděn,  že nedojde ke změně
pohlaví sexuálního objektu. Proto ten velký růst
lezbismu  na západě.  V zemích,  kde jsou  ještě
silné  morální  zábrany,  se  to  může  projevit
zdánlivě   paradoxně    plozením   dětí.   Neboť
přijímání konvencí,  a tedy i  plození dětí jako
konvence je "prací homosexuálního libida".
   Monogamní,  asexuální  morálka  potlačuje jen
heterosexuální styky, ne  jiné sexuální projevy.
Potlačit sex úplně není tak snadné, jak se dříve
myslelo.  Trvání na  tom, že  má člověk  mít jen
jednoho  partnera  (případně   jednoho  na  celý
život)  a že  vše ostatní  je nemravné,  tedy ve
skutečnosti  znamená  zatratit  sex  mezi  mužem
a ženou a prohlásit za  jedině správnou v dnešní
době    onanii    a    v    blízké   budoucnosti
homosexualitu.9
   Odsouzení  citových  vztahů  však  má  i jiné
následky. Například  dementia praecox, předčasné
zblbnutí,  dnes  tak  všeobecně  rozšířené téměř
u všech  starších  lidí,  pochází  podle  Freuda
z neschopnosti  citového vázání  navenek. Dříve,
když citové  vztahy ještě nebyly  ve společnosti
zakázány, se nic takového nevyskytovalo, a staří
lidé byli naopak ctěni pro moudrost.
   Pokud  někomu monogamie  momentálně vyhovuje,
je to pro něj v pořádku. Ale měl by se zamyslit,
jestli  má právo  hlásat morálku,  která znamená
likvidaci lidstva. A neměl by v ní ustrnout.
   Monogamní  vztah  je  totiž  vždycky  sobecký
- vede k izolaci od společnosti. Nebo je to také

z nouze ctnost, když už k izolaci došlo. A častý
důvod pro  monogamii, že "mně"  to vyhovuje bývá
často také jen sobecký.
   I  v případě,  nebo právě  tehdy, když  někdo
najde  ideální  vztah  na  celý  život, který mu
i pomáhá  ve vývoji,  neměl by  zapomínat, že se
tak  děje  na  úkor  společnosti.  Že si vytváří
dluh, který je nutno zaplatit. Jde o odizolování
dobrých sil ze společnosti. Tím se vyruší účinek
původního omezovacího manželství,  které mělo ze
společnosti   odizolovat  naopak   síly  špatné.
A zvláště  v   dnešní  době,  kdy   se  tradiční
omezovací  manželství  rozpadají  a  špatné síly
opět  působí na  společnost, není  dobré, aby se
dobré   síly   spoutávaly   třebas   i  ideálním
monogamním  vztahem, neboť  tím nabývají  špatné
síly  převahu.  Člověk  by  měl  přece jen cítit
nějakou zodpovědnost.

   Sex  byl vůbec  zašlapán do  bahna. Asexuální
společnosti    se     sice    podařilo    omezit
heterosexuální styk kvantitativně, ale pokud jde
o kvalitu, došlo k  výraznému posunu k nízkosti.
Hlásáním  toho,  jak  je  sex  špatný,  se úplně
zapomnělo,  že  existují   dva  druhy  sexu.  Že
existuje  vyšší   sex,  kdy  dochází   k  nabití
kladnými,  konstruktivními silami,  a nízký sex,
kdy  dochází k  vybití záporných, destruktivních
sil. Došlo  to tak daleko,  že třeba i  Freud už
zná jenom perverzní sex. - Například jeho výrok,
že  sexuální  ukojení   je  nejlepším  uspávacím
prostředkem.  O existenci  tantrického sexu nemá
ani  potuchy.  Sice  se  někde  zmiňuje o něžném
a smyslném  proudu sexuálního  života, ale  hned
odbíhá zase někam jinam.
   ...    Proto   také    existují   dva   druhy
"sublimace". Náhrada za vyšší sex, který člověka
nabíjí se  hledá v nejrůznějších  uměních, nízký
sex - zbavení se přebytečné energie, pak nachází

náhradu ve válkách a  technice. Není náhodou, že
puritánství  se objevilo  v Anglii,  v zemi, kde
později  začala  průmyslová  revoluce.  - Dnešní
přetechnizovaná    společnost    tedy    vznikla
zatlačením   sexu  do   nízkosti,  a   pak  jeho
potlačením. Kdyby  byl sex před  jeho potlačením
na  vyšší úrovni,  bylo by  v dnešní  civilizaci
více kultury a méně techniky.
   Je dost  paradoxní, že ačkoli  šlo náboženské
morálce   původně   o   omezení   nízkého  sexu,
výsledkem   bylo,   že   vyšší   sex  byl  úplně
zapomenut, a pozdější náboženská morálka dokonce
prohlásila  za  jediný   správný  sex  nejhrubší
smilstvo  -  sex  spojený  s  plozením. A ačkoli
účelem  manželství bylo  původně omezit množství
prováděného   nízkého    sexu,   později   právě
manželství   teprve   provádění   nízkého   sexu
umožňovalo.

N: Pokud mně občas napadají nějaké perverznosti,
   je to známkou, že mám smíšenou polaritu?
S: To  samo o sobě ještě  nic neznamená. Může to
být docela obyčejná nadrženost. V podstatě je to
změna jinu  v jang a  opačně. Jedna polarita  se
částečně mění  na druhou, a  tak dojde k  jejich
přechodnému smíšení. Je to zcela normální. Jakou
máte polaritu ale můžete  poznat podle toho, jak
na tento stav působí  přítomnost ženy. Pokud jej
mírní, máte polaritu  v pořádku, pokud zhoršuje,
máte smíšenou.

N: Jak  by   podle   vás  měla  vypadat  ideální
   společnost?
S: Především    by   to   měla   být  společnost
vyvinutých  duší, které  prošly mnoha  zrozeními
a mají   tedy   se   životem   v   lidském  těle
zkušenosti. A měla by to být společnost o stálém
počtu obyvatel. Když by  někdo dosáhl úrovně, že
by  se již  nemusel vtělovat  do lidského  těla,

přišla  by  nová  duše,  která  by  tedy byla od
malička  obklopena samými  zkušenými dušemi,  od
kterých by  se mohla učit  a měla by  tak vhodné
podmínky  pro  vývoj.  Musí  být  rovnováha mezi
rozením a umíráním, neboť při přemnožení dochází
ke  "zředění" společnosti,  ke snížení  duchovní
úrovně. A  dnes je těchto  nezralých duší tolik,
že nejenže by  nestačila kapacita "učitelů", ale
ony se  ani od nikoho učit  nebudou - mají přece
většinu. Oni jsou "normální".

N: Nevtělují se ale  duše proto, že se potřebují
   vtělit?
S: Vtělují.  Ale těch jestli je  v současné době
jedno procento. Ostatní jsou sem násilím staženy
extrémně   vysokou   lidskou   plodností,   nebo
i úmyslně.

N: Vždyť  lidská  plodnost není  ve srovnání  se
   zvířaty tak  vysoká. Třeba některé  ryby mají
   až milión jiker.
S: Mohl jste si všimnout,  že čím jde o vývojově
pokročilejší druh, tím je plodnost nižší. Lidská
plodnost vůbec  neodpovídá úrovni, na  kterou si
člověk činí  nárok. A podporováním  plodnosti či
"léčením" neplodnosti se  tato úroveň ještě dále
snižuje.

N: Ale  kdyby  se  lidé  nerozmnožovali, tak  by
   vyhynuli.
S: Myslím, že jsem jasně  řek', že na to, aby se
někdo  přestal  rozmnožovat,   se  musí  vymanit
z vlivu  druhové duše,  a to  se podaří  jen pár
jedincům.
   A především  je taková starost  dost absurdní
v době,   kdy   lidem   hrozí   naopak  vyhynutí
z přelidnění.  - Lidí  už je  na Zemi  tolik, že
i kdyby se přestali  úplně rozmnožovat, zničí už
svou  pouhou  přítomností  Zemi  dřív, než stačí

vymřít. Průměrný  věk poloviny lidstva  je deset
let, a tak se  v dohledné době nedá předpokládat
žádná větší přirozená úmrtnost. Je už jen jediná
možnost - katastrofa.

N: Cožpak na Zemi opravdu není dost místa? Vždyť
   jsou ještě neobydlená území.
S: A  budou.  Vaše  otázka  sice  zcela ignoruje
fakt,  že lidé  mohou území  zničit, aniž  by je
obývali,  ale  budiž.  Počet  lidí,  který  může
obývat  jisté  území,  je  dán  jistými  zákony,
a není možné jej v  relativně krátkém čase - ani
během  několika století  nějak podstatně  měnit.
Nejlépe   je  to   vidět  třeba   na  amerických
prériích.  Na  ploše,  na  které  pobíhal  jeden
indián  s  oštěpem,   dnes  jezdí  jeden  farmář
s traktorem. Změnilo se úplně všechno, jen počet
lidí zůstal.
   Pokud  se zvýší  počet lidí,  vznikají jakási
kondenzační  jádra  -  města  a  pak velkoměsta,
a veškeré  přebytečné  obyvatelstvo  se  hrne do
nich.  Rozprostřít obyvatelstvo  po ploše prostě
není    možné.   Vznikají    jen   stále   větší
a nezvládnutelnější městské útvary.
   A ve  městech dochází k  ještě větší izolaci.
Jak  známo,  má  člověk,  ať  žije  kdekoli, jen
určitý  počet  -  průměrně   40  -  50  známých.
- Stejné množství, jako když  ještě žil v tlupě.
Je  to dáno  "vnitřním časem"  jednotlivců, jeho
rezonancí. (Právě to jsou jeho "bližní", třebaže
si tento výraz mnoho lidí plete.) - A pokud žije
ve velkoměstě,  má ve skutečnosti  známých méně,
neboť je v tom bordelu nemůže najít.

N: Kdo katastrofu přežije?
S: Myslím,  že je dobré,  naučit se nespekulovat
s tím, jestli člověk patří k těm, kteří přežijí,
ale připravit se i na možnost, že přežije určitá
část bez  výběru, a k  nápravě dojde až  v další

generaci, kdy už se budou vtělovat jen pokročilé
duše.
   ... A  i kdyby k  vyhynutí došlo, nedošlo  by
k vyhynutí lidí, ale pouze lidských těl. Lidé by
se dále vyvíjeli v jiných světech.

   K   vyhynutí    různých   živočišných   druhů
a i  národů  samozřejmě  dochází.  Dochází k nim
však tehdy, když druh či národ již neskýtá duším
možnosti   dalšího   vývoje.   Větší   nebezpečí
vyhynutí   lidstva   tedy   hrozí   z  toho,  že
společnost zdegeneruje natolik, že v ní už další
vývoj nebude  možný, než z  toho, že by  se málo
rozmnožovalo.

   Civilizace  přináší  spousty  problémů  ještě
i jiným   způsobem.  Je   až  zarážející,  kolik
psychických potíží třeba vzniká  tím, že se lidé
nemají možnost vidět nazí. A z oděvu vůbec.
   Už v  bibli je napsáno, že  člověk byl vyhnán
z ráje protože se začal oblékat,  a lidé ne a ne
to vzít  na vědomí. Stud  je známkou nemravnosti
- pokud  se  někdo  stydí  za  své  tělo, jak se
teprve musí stydět za své myšlenky!
   I  když  "zakrývání  hanby"  nejspíš vymyslel
někdo,  u  koho  to   hanba  opravdu  byla.  Kdo
skutečně měl důvod se stydět. Pak to šlo dál, až
došlo ke  skrývání celého těla  - dnešní "slušný
oblek" zakrývá tělesné proporce tak dokonale, že
pokud má někdo "kvádro", nepoznáte, jestli je to
rachitik nebo kulturista. Z  toho je také jasné,
kdo měl  na zavedení takové  módy zájem. Podobně
mohl  mít  na  zavedení  "kulturní  pleše" zájem
nejspíš  ten, kdo  už měl  pleš degenerační,  na
holení ten, komu vousy nerostly a tak dále.

N: Moc  nadšen  tedy civilizačními  vymoženostmi
   nejste.


S: Vymoženosti! Vždyť jsou to samé anachronismy.
Střih  kalhot,  kde   se  stále  ještě  sešívají
nohavice  ze dvou  kusů látky,  pochází ještě od
Skythů, kteří měli úzké stavy, a tak tkali látku
užší než obvod  nohy. Za tu dobu -  asi 3500 let
ještě nikdo nepřišel na to, že je to zbytečné.
   A  nábytek?   -  Židle  vznikla   v  bahnitém
venkovském prostředí, kde si nanosili domů tolik
bláta, že  nemohli bydlet na  podlaze. Uvědomuje
si dnes  někdo, když si  kupuje sedací soupravu,
že jde původně o symbol nepořádku?

   Civilizace  přinesla i  sourozenecký problém.
Těžko se  mohl vyskytnout při  původním, nejméně
čtyřletém  odstupu   (dnešních  "klasických"  10
měsíců dříve neexistovalo), -  kdy se druhé dítě
rodilo teprve v době,  kdy první již začínalo se
sexuálním  životem. Byli  si příliš  vzdáleni na
to, aby tu mohla vzniknout nějaká konkurence.

N: Nějak už přestávám být schopen vnímat.
...
S: Taky mám dojem že jsem se ňák moc rozkecal.

   Takže nejspíš zakončíme pro šero.

...

N: Tak vám děkuji za rozhovor.

S: Není zač.


                   (dodatky)
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masitou stravu příliš rychle.                 17
Člověk  se nedokáže  se svou  polaritou vyrovnat
trvale. (mužovým žebrem se  stala žena a naopak)
                                              29
Existuje  jen   pud  vyrovnání  polarit   a  pud
pečovací.                                     39
Partnera si má volit samice.                  46
Čím pokročilejší druh, tím nižší plodnost.    53
Druh  vyhyne,  když  již  neskýtá  duším možnost
vývoje.                                       55


Vývojové zákony sociologické
                                            str.
Frajeři nešukaj. (pes, který štěká nekouše)    3
Parohy jsou znakem mužství.                    5
Jaký vztah k vlasům, takový vztah k myšlenkám. 6
Ústupkem ztratíš víc, než jím chceš získat.    8
Skupina  pomáhá členům,  jen dokud  ji neovládne
skupinová duše.                               11
Zájmy  jednotlivce a  zájmy skupinové  duše jsou
v rozporu.                                 11,12
V ovládnuté   skupině   se   může   vyvíjet  jen
skupinová    duše,   individuální    duše   jsou
potlačeny.                                    12

Organizace jsou pro orgány.                   13
V ovládnuté   skupině   vzniká   nesnášenlivost,
krutost a nerovnoprávnost.                    13
Monogamie vzniká  vlivem nepříznivých přírodních
nebo sociálních podmínek.                     16
I nejvyšší   citové   manželství   je   zastydlá
puberta.                                   25,26
Čím méně sexu, tím horší mezilidské vztahy.   32
Pohlavní  choroby mohou  svědčit i  o nedostatku
sexu.                                         37
Dožívá-li  se  jedno  pohlaví  vyššího  věku než
druhé, může to svědčit o jeho nadvládě.       38
Rodina  je biologicky  nepřirozená a  neumožňuje
psychický vývoj.                           40,41
Čím   větší  volnost   a  citovost,   tím  menší
plodnost.                                  42,43
Není možné mluvit s někým o něčem, v čem podléhá
skupinové duši.                            48,49
Civilizace má být druhem askeze.              49
Přemnožením klesá duchovní úroveň.            53
Stud je známkou nemravnosti.                  55


                     KONEC


1) Stanislav Starikovič: Proč má bílý pudl černý
nos, Albatros 1983.
2) Jde o Ladislava Pařízka.
3) Tamní vztahy teď  také za ideální nepovažuji,
nicméně podle  statistik se tam  se sexem začíná
v průměru o tři roky dříve.
4) Nyní,  po  naprostém  zákazu  heterosexuality
v Polsku (mimo případ znásilnění), asi nikoli.
5) Mnou   již    několikrát    bez    povšimnutí
publikované  úvahy ohledně  ztráty chromozómů se
mohou zdát být potvrzovány  nedávným objevem (na
základě  zkoumání  DNA   v  mitochondriích),  že
všichni  nyní  žijící  lidé  jsou  potomky jedné
ženy, která žila asi před  200 000 lety (140 000
- 290  000).  Ke  ztrátě  chromozómů mohlo dojít
právě tehdy.
   -   Bližší   podrobnosti   byly   publikovány
v Newsweeku z  11. ledna 1988,  od té doby  jsem
však  již   dvakrát  viděl  něco   i  v  českých
časopisech.
   ...Jako ryze subjektivní důkaz mohu uvést, že
loni (1992) jsem jako "poslední zvířecí vtělení"
u jedné    ženy    zahlédl    podobu    pozdního
neandertálce (asi 40 000 př. l.) - tedy vedlejší
větev, která nebyla  ztrátou poznamenaná, u jiné
podobu samice Homo erectus  (asi 250 000 př. l.)
- sice možného předka v  přímé linii, ale z doby
před touto  ztrátou. Podle toho  by neandertálec
a Homo  erectus nepatřili  ke dnešnímu  lidskému
druhu. (V této věci se liším od Moodyho.)

6) Tento rozdíl se v poslední době ještě zvětšil
- muži pobírají  důchod v průměru  pouze několik
měsíců.
7) Jde  o protiklad sympatikus x parasympatikus.
8) A  hlavně  řekl, že  individuální duše  se za
žádných okolností nevtěluje před narozením.
9) Tato   předpověď   se  až  překvapivě  přesně
naplňuje.

