Женската мъдрост и мъжката логика
Игор Калинаускас

Мъжкото и женското са две противоречиви, неразривни и вечни части на този свят. Също така
вечно продължава спорът: кой е отгоре, кой е по-важен, кой е по-умен, кой е по-силен... Ту явно, ту
тайно ние се сражаваме помежду си за правото върху този свят. Светът се пръска по шевовете ту от
мъжкия шовинизъм, ту от женския феминизъм, ту от обезличаващия всичко унисекс. При което и двете
воюващи страни мечтаят - можете ли да си представите? — за любов!
Има ли друг път? Има и той се нарича „принцип на допълнителността“ и се основава на това, че
мъжът и жената са принципно различни същества: физически, психически и интелектуално са
абсолютно различни. И няма никакъв смисъл да се съревновават.
Нека тръгнем по спиралата на биологията, през психиката и възможностите на разума, и да видим
в кое сме силни и къде са слабостите ни, и как мъжът и жената може да не воюват, а да си сътрудничат.
И да не се плашат един от друг, защото „плашливият е в любовта несъвършен“.
• Неговият свят е социумът; нейният е природата.
• Тя ражда; той брани.
• Той гради; тя дава живот.
• Той мисли; тя вижда.
Увод
АЛГЕБРАТА НА ЖЕНСКОТО И МЪЖКОТО
Най-първото, най-естественото, най-безспорното и най-противоречивото разделяне на вида
„човек“ е разделянето по пол. Всички митологии се опитват да обяснят по някакъв начин този факт.
Културата и религиите също му обръщат доста внимание. Трудно е да се намери област в човешкия
живот, където да не се прави разлика между мъжкото и женското. А се прави просто защото не може да
не се прави. Виж, осъзнатото и обективно отношение към този факт не е толкова често. В повечето
случаи ние действаме и мислим така, както ни е втълпено от възпитанието, или по навик.
Всяко ново завъртане по спиралата на цивилизацията ражда нова митология, която ту обединява
мъжа и жената в нещо на практика еднакво, ту се опитва да обясни кой пол е по-добър, по-силен,
по-умен, по-красив... Това, естествено, води до неразрешими противоречия и до абсолютно
неприемливи шаблони в поведението. Оттук идва митът, че жената и мъжът никога не могат да се
разберат един друг, дори нещо повече - че и не трябва. И всеки пол се стреми „да постави другия на
мястото му“.
В което всъщност няма нищо скандално. Щом има разлики, значи има и силни и слаби страни.
Точно за тези силни и слаби страни бих искал да поговорим в тази книга.
Да започнем с определянето на основния контекст на обсъждания въпрос.
Мъжът и жената са принципно различни същества. Въпреки че и едните, и другите се наричат
хора, дори в това общо название се опитват да се разграничат едни от други: силен пол, слаб пол, мъжка
логика, женска логика, кой е по-умен, кой е по-силен, кой страда повече... И така, поради елементарното
непризнаване на различията, се ражда идеята за равенството, която, естествено, довежда до така
наречената „война между половете“.
Именно до война, а не до съревнование или конкуренция. Понеже разликите са толкова
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принципни, че днес е просто невъзможно да се намерят общи правила за състезание или цивилизована
борба за каквото и да било. Остава войната с достъпните за всеки от половете средства и методи.
Мъжкото и женското пронизват цялата история и всички сфери на човешкия живот. Невъзможно е да се
избегнат сблъсъците нито в бита, нито в социума — никъде.
Нека видим за какво воюваме.
За природно биологично равноправие? Ами че нали още щом просто погледнем мъжкото и
женското тяло веднага ще видим цял куп разлики. А различните тела имат и различни функции и
възможности, нали така?
Мъжът е по-силен, жената живее по-дълго. Жената може да ражда, сред мъжете има повече гении
(но и уроди също). Мъжът по принцип е по-едър физически, но пък изкуството предпочита да възпява
женското тяло. Поводи за изброяване на предимствата на другия пол дал Господ. Също и възможности
за борба за правото да правим едно и също. Вярно, за това ратуват предимно жените, понеже често
държат да вършат чисто мъжка работа — мъжете, които си падат по бродирането или отглеждането на
деца, са значително по-малко. Вероятно по този начин „слабият пол“ се опитва да извоюва някакви
права. Но права за какво? Да размахва ковашкия чук или да вдига тежести?
Природата е дала на всеки от половете свой биологичен носител. Въпросът трябва ли да се забиват
пирони с микроскоп или да се наблюдават микроби с помощта на чук си остава открит. Искам да кажа,
че според мен на фона на природата мъжете и жените имат едно неотменимо равно право - да са
различни.
За социално равноправие? Ами че Западът вече докара идеята за този вид равноправие на
практика до абсурд, което доведе до нарастващата вълна на унисекса и последиците от нея. Унисексът
се проявява във всичко: от външния вид на представителите на вида „човек“ до поведението им в
конкретни ситуации. Печелим ли нещо от това? Или губим природните си предимства? Толкова ли е
необходимо да извършваме еднаква работа, след като представителят на единия пол ще я свърши сто на
сто по-добре от представителя на другия? Толкова ли е изгодно да играем според едни и същи правила,
определяни от един и същ стандарт? И вярно ли е, че социумът, общественият живот, е мъжка
територия?
От една страна, социалните права са тема, узаконена от държавните правила, но от друга са нещо
странно и неясно. Ако погледнем пирамидата на властта, не е необходимо да правим кой знае какви
сметки, за да разберем, че след определено равнище местата „горе“ са заети основно от мъже. Пък и
исторически жените относително неотдавна са получили право на глас по социалните въпроси. Оттук
идва и представата за социума като за място на силата на мъжете. И казано честно, така си е. Социалният
живот е мъжко игрище. И когато жените излизат на него, за да са ефективни, им трябват мъжки модели
и инструменти.
Същевременно, ако приложи осъзнат подход, жената може да намери и да използва предимствата,
които без съмнение има. И това изобщо не са женската логика, женската истерика и дори не женската
сексуалност, а съвсем други дадени на жената способности, за които ще говорим в съответната глава.
Да се използват разликите, вместо да се опитваме да ги уеднаквим, на теория е много просто, но на
практика се оказва много сложно. Доколкото са включени в интензивните социални отношения
по-късно от мъжете, жените все още се опитват да извоюват мястото си в социалната пирамида, без
винаги ясно да разбират за какво всъщност се борят. Мъжете пък усещат, че се посяга на изконната им
територия, но не са съвсем наясно как да реагират. Дали да дадат юздите в ръцете на жените и да слязат
от пиедестала на „истински мъже“, или да се опитат да върнат жената при „Kinder, Kuche, Kirche“?
Така, от една страна, войната между половете поражда безплодния унисекс, а от друга - налива
масло в огъня на борбата за елементарна власт.
Не ви ли хрумва мисълта, че единственото абсолютно безспорно право на жените и мъжете на
фона на социума е да се занимават с различни неща и по различен начин?
За равноправие в отношенията? Това вероятно е единственото място, където равноправието не
води до унификация. Това е равното ни право в личния ни живот да ни видят, да ни чуят и да ни приемат.
Равното ни право да искаме нещо. Равно, докато и тук не проникне вездесъщото съревнование, което
полекичка прераства във война.
Що е това унисексът? По-удобен е и по-приемлив от така наречената дискриминация по полов
признак, пък и не налага да се съобразяваме с много приети в миналото правила на възпитанието?
Равноподравнените хора въвеждат нови правила на поведение. Променят се взаимоотношенията не
само между отделните личности, но и между „половините“ на човечеството. Те се унифицират. Добра
ли е тази унификация от гледна точка на развитието на човешкото общество? А от гледна точка на
отношенията? Когато мъжът търси жена, какво търси? А когато жената търси мъж — какво търси тя?
Нима търсим в съществата от другия пол онова, което вече си имаме? Или нещо друго?
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Отношенията — и изобщо личният живот — са мястото на женската сила. Всичко свързано с
взаимоотношения без ясни правила и структури стряска мъжа и го хвърля в лек ступор. Мъжете мразят
такива неща. Затова главната опасност за личния живот става проникването в него на вече посочената
борба за власт. Жените, понеже чувстват силата и компетентността си в света на отношенията, създават
образа на „тъпия като галош“ наивен и малко простичък мъж, който задължително трябва да се
управлява.
Мъжете пък, уплашени да не ги изкарат „под чехъл“, на свой ред с всички сили се мъчат да
опростят всичко в сферата на отношенията и въвеждат в личния живот пазарните отношения и
пирамидата на властта. Така в личния живот се появяват взаимодействията „ти на мене, аз на тебе“, „кой
командва в тая къща“, „ако ме обичаш, ще...“ и го превръщат в придатък на социалния живот. И какво
остава тогава от отношенията? Съвсем мъничко. На мястото на отношенията идват интересите.
А пък личният живот затова е личен, за да не се борим в него, да не се страхуваме за собствената си
безопасност, тоест да е живот, свободен от конкуренция. Единствено при тези условия животът може да
е наистина личен - онази част от живота, където главна роля играят желанията ни, а не задълженията ни,
където се удовлетворява „искам“, а не удовлетворяваме „трябва“. И именно отношенията между
мъжкото и женското в личния живот могат да станат източник на сила, на вдъхновение, на енергия и
какво ли още не за борбата в социалния живот.
Може би най-безспорното равно право на мъжете и жените е да имат право да са различни.
За интелектуално равноправие? Жените явно се гордеят с интуицията си и тайно — със своята
„женска логика“. Че говорят и за „женски усет“... Мъжете лелеят традиционно признатата си логика,
раздразнено се оплакват от досадните си съпруги и се наслаждават на мъжките си абстрактни
концепции. Освен това ние, хората, броим гениите от двете страни и световните първенства по шах се
правят поотделно за мъже и жени. Равноправието, така да се каже, си личи единствено в архетипните
фрази от типа на „всички жени са идиотки“ и „мъжете са тъпи животни“. По този начин се води войната
на половете за равноправие на бойното поле на интелекта.
Всъщност в интелектуалния живот няма реални права, които можем да си отнемем един от друг.
Никой не може да попречи на никого да измисли нещо гениално, да мисли нестандартно или да е поумен... Вярно, един интелектуален продукт може да се открадне или да се присвои, но това вече не е
проблем на мъжкото и женското начало, а по-скоро на Наказателния кодекс. Но и без реални причини
войната между половете продължава. Воюваме, та веднъж завинаги да изясним кой е по-умен.
Подходите към този въпрос са наистина безброй. Има чисто физиологичен. Откакто е доказано, че
женският мозък е по-малък от мъжкия с не знам колко си процента, мъжете разполагат с неоспоримо, на
практика природно доказателство, че имат „повече ум“. Жените контраатакуват чрез практиката.
„Върти го на пръста си“ - казва се за жена. „Какво да го правиш — мъж“ — казват го жените.
Покрай тези „мъдрости“ някак си пропускаме изследванията, които доказват, че мъжете и жените
по принцип решават по-добре различни видове интелектуални задачи и че за тях са характерни
различни типове мислене... Непрекъснато пропускаме особеностите, разликите, не ги взимаме предвид,
забравяме ги, нивелираме всичко... А пък тъкмо те са и силните ни страни, и допирните точки, и базата
ни за сътрудничество.
Може би и тук имаме едно безспорно равно право на мъжете и жените: да мислят различно, по
различен начин. А може би и за различни неща...
И така, дневният ни ред: мъжкото и женското, два подхода — война между половете или
принципът на допълнителността. От природата ни, от биологията и физиологията - към
потребностите и желанията ни, към сексуалността и чувствеността, към отношенията и интересите, към
силните и слабите ни страни, към възможността да погледнем всичко това от позицията на интелекта.
Казано по-простичко, да го погледнем не за да се уязвим един друг или за да погъделичкаме
самолюбието си, а за да намерим отговор на въпроса: защо ли пък сме толкова различни и как да
използваме това?
Има ли в нашия човешки свят друг начин да си изясним различията на противоположния пол освен
войната? Ако започнем от самото начало и проследим всички фази на неразбирането между мъжете и
жените, ще стигнем ли в крайна сметка до желаната близост въпреки нееднаквостта си?
Ще се наложи да се ориентираме в неща, които ни се струват ясни сами по себе си, но които
всъщност са просто програми-навици, натрапени в съзнанието ни в процеса на социализация. Защо ли?
Защото подобни механизми отдавна контролират не само социалния ни живот, но и удовлетворяването
на най-елементарните ни биологични потребности. Сред тях е и потребността от продължаването на
рода, и нуждата ни от емоционален контакт...
Взаимодействието между мъжкото и женското буквално е окупирано от табута и митове, от
принципи и правила, взети от други сфери на живота, и за да се оправим с цялата тази бъркотия, ще се
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наложи да се откажем от някои убеждения и дори, както ще си помислят някои, неоспорими истини.
Най-сложното в това „оправяне“ е моментът, когато стигаме до любовта. След като говорим за
мъжкото и женското, просто няма начин да не употребим тази дума. Ако не я употребим, тя ще увисне
над нас като дамоклев меч: „Ами любовта?“ Защото така или иначе сме свикнали да свеждаме всички
отношения между мъжа и жената до любовта. Любовта-власт, любовта-страст, любовта-нежност,
любовта-възхищение, любовта такава и онакава, всякаква... Какво е обаче любовта от гледна точка на
това, че мъжът и жената са коренно различни същества? С различен организъм, с различна психика, с
различно поведение и с различни способности? Нека опитаме да видим какво се крие зад тази дума и
какво така и не можем да открием.
Любовта и войната са вездесъщи понятия. Лесно е да се скрием зад тях, за да не виждаме
истинското положение на нещата. Любовта между мъжа и жената е област на тайнственото, която
изобщо не се поддава на анализ. В нея е смесено всичко възможно и невъзможно. Ще се опитаме да
разделим сиамските близнаци любов и война и да извадим наяве от това наистина неизчерпаемо
понятие онова, което то означава в действителност.
Не е лесно да погледнем непредвзето двете половини на човечеството и да видим в тях потомците
на Адам и Ева, които някога от идеалните условия на Райската градина са били прогонени в
историческата реалност на живия развиващ се свят. Виждаме онова, което те са направили в този свят.
Ние сме онези, в които те са се превърнали. С нас става онова, до което ни е довел животът ни и
взаимоотношенията ни.
И така — мъжът и жената на фона на живота и на самите себе си.
ДВОЙСТВЕНОСТТА НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА
Човекът е най-малкото двойствен. Освен че е подчинен на биологичната си природа, той е
подчинен и на социалната. А социалната природа също има свои закони, чието нарушаване може да
доведе до саморазрушаване на психиката. Не бива да забравяме това! Социалната природа е наистина
природа, тоест не зависи от волята на отделно взетите индивиди или дори групи.
Ако се абстрахираме от всичко излишно, проблемът е в това, че човек сам се натоварва със
социалните закони. Има например хора, които не ядат определени храни. Казват им: „Но това е храна,
яде се!“ В социалната среда на индивида обаче не е прието тази храна да се яде и той ще умре от глад, но
няма да яде. Това е пример за двойствеността на човешката природа. Игнорирането на силата на
социалната природа е също толкова опасно, както и игнорирането на биологичната. Има обаче хора,
които са под влиянието на толкова силна социална сугестия, че просто не са в състояние да осъзнаят, че
една и съща потребност може да се задоволи по различни начини и с различни средства и че в това няма
нищо страшно, че никой дори няма да ги упрекне. Човек се осъжда сам, предварително. Същото се
отнася и за секса...
Превръщането на един прост факт в много сложен проблем е резултат от двойствеността на
човешката природа. Наистина е така и въпреки че не искам да осъждам нищо, все пак държа да напомня,
че съществуват някои общочовешки ценности. Не можем да не осъдим насилието например, принудата
и други отвратителни форми... Всичко останало, ако не пречи на никого и не причинява страдания, има
право на съществуване.
ЗА ТЯЛОТО, СЕКСА И ЕРОТИКАТА
От една страна, темата за секса е табуирана и около нея има много забрани. От друга, понеже
сексуалната потребност на хората е целогодишна, на базата на табуирания, забранен секс в човешката
история е възникнала огромна индустрия за покупко-продажба на същия този секс. И доколкото
социумът е мъжки, тоест ръководните места се заемат от мъже, то, естествено, тази индустрия продава
най-вече женското тяло като обект за удовлетворяване на сексуалните желания.
Като цяло хората вече изобщо не се замислят за това: то се е превърнало в нещо като
свръхценност, от една страна, а от друга - в на практика незабележимо, разбиращо се от само себе си
явление.
Какви са последиците? Първо, сексуалната разюзданост на мъжете, която през вековете се усилва
все повече и повече — имам предвид, разбира се, западноевропейската култура, в Изтока нещата са
по-различни. Второ, все повече се засилва възприемането на жените на самите себе си, на тялото си като
стока, появява се понятието за красота не като за „красота“, а като за „продаваема стока“. Според
пазарните закони: кое се търси повече и кое по-малко, кое е по-скъпо и кое - по-евтино. И понеже
социалната сугестия незабележимо налага убеждението, че красотата е шанс за бедното момиче да се
изкачи на върха на социума, се появява и изкушението.
Какво трябва да осъзнаем, за да взимаме поне относително разумни решения?
Първо. Трябва да разберем, че всичко това са си природни програми, свързани със запазването и
продължаването на вида. Поради факта, че са в по-голяма степен социални същества, отколкото
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природни, мъжете прехвърлят мнението си и на жените. Колкото до жените, те са в по-сложно
положение, понеже в тях природата е програмирана значително по-стриктно и съответно много
по-строго се командва хормонално, психофизиологически и така нататък. Затова жените имат само два
варианта на поведение, които им предлага социумът: или майчинско поведение, тоест да раждат и да
отглеждат деца, или поведението на любовница, тоест жена, която доставя на мъжа удоволствието, без
което той не може да живее.
Значи първото, което трябва да разберем, е: каквото и да си мислим, освен че сме социални, ние
сме и природни същества. И че природата е стихия и че можем да я управляваме само до определени
граници, иначе ще се стигне до екологични катастрофи. И че основните елементи не само на
психофизиологическия ни статус, но и в много отношения на съзнанието ни се определят именно от
програмите на природата.
Поради факта, че под ръководството на мъжката си част човечеството векове и дори хилядолетия
се е опитвало да се бори не само с външната, но и със собствената си природа, в тази област са
провеждани безброй какви ли не експерименти: от стерилизацията и на мъже, и на жени до
унищожаването на най-ярките представители на природата. Естествено, нищо от това не е помогнало,
защото да унищожим природата означава да унищожим самия живот.
Второ. През целия си живот съм чул само един умен съвет по въпроса: ако искаш жена — търси
жена, която иска мъж. Това е единственото разумно решение на проблема, чисто природно и освен това
социално приемливо. Но повечето хора не успяват да осъзнаят този природен начин на мислене чак до
старини. И дори на старини. Искаш мъж — търси мъж, който иска жена; искаш жена - търси жена, която
иска мъж. И точка! Нищо по-умно не съм чувал на тази тема.
Колкото до самия секс, до самото непосредствено осъществяване на контакт на това равнище:
сексът, както се знае, е психофизиологична наслада, удоволствие. Но освен способността си за
сексуални контакти човекът има и способността за така нареченото еротично взаимодействие. В строгия
смисъл на думата „еротика“ ще рече контакт с цел получаване на психологическо удоволствие.
Еротиката е удовлетворяване на потребността чрез емоционален контакт. Затова първите еротични
изживявания винаги са свързани с кърмещата майка и с тялото на майката изобщо, с тупкането на
майчиното сърце, с майчината плът — това е естествено. Онова, което Зигмунд Фройд поради
невежеството си в областта на еротиката нарича сексуално влечение към майката, всъщност е еротично
влечение към майката. И то съществува не само при мъжете, но и при жените.
По въпросите на еротиката западната култура е в ужасно състояние, с изключение може би на
класическата френска култура. По този въпрос има на какво да се научим от Изтока, понеже там хората
никога не са бъркали секса с еротиката; разбирали са, че това са различни потребности, абсолютно
различни потребности. И едната, и другата са базови: потребност за продължаване на рода и
потребността от емоционален контакт. Това са вродени базови потребности.
Затова е естествено, че първата нормална асоциация с думата „еротика“ е нежността.
Най-еротичната дума в човешкия език. Копнежът за нежност е копнеж на неудовлетворената
потребност за емоционален контакт. В общуването си мъжете понякога проявяват достатъчно разум, та
поне да се замислят за това заедно с жената, и откриват, че проблемът им не е със сексуалното
задоволяване, а в жаждата за нежност, понеже нежността не може да се купи с пари - професионални
специалисти по нежност просто няма...
Доколкото са свързани с потребността от емоционален контакт, еротичните взаимодействия
проникват много дълбоко в самата същност на човека и засягат не толкова самия организъм, колкото
онова, което наричаме „плът“ - живото, откликващото. А резонансът, откликът на нивото на плътта,
така наричаната „топлинка“, е нещо много крехко. Еротичните взаимодействия почти задължително
изискват определени условия, особено за човек, който нищо не разбира от нежност - условия, които да
дават възможност за безопасност и сигурност. Точно онази сигурност, която изпитва бебето, засукало
майчината гръд и блажено потопено в плътта на мама. Това, разбира се, зависи от много неща, които
наричаме „настроение“ и „съзвучие“.
Това е един от най-острите проблеми на съвременната западноевропейска цивилизация неразбирането, че с развитието на цивилизацията потребността от емоционален контакт се накърнява
все повече и повече. Оттук идват и все повечето перверзни, тоест извращения и патологични начини за
удовлетворяване на тази потребност. Голяма част от така наречените сексуални маниаци и нимфоманки
имат проблеми не толкова от сексуален характер, колкото проблема на неудовлетворения човек, който
не може, не знае как да удовлетвори потребността си от емоционален контакт. Не току-така в
анамнезите на въпросните маниаци фигурират много лоши отношения с майките им.
Но понеже в конкурентната социална борба на интересите всичко това се игнорира, тези неща се
изместват в зоната на неконтролируемото. Докато няма престъпление, те стават факт от личния живот, а
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личният живот, както се знае, не подлежи на обсъждане. Пък и кой да обсъжда проблема с
удовлетворяването на потребността от емоционален контакт в условията на социална конкуренция - с
този проблем на практика не се занимава никой.
Рационалните основи на темите секс и еротика са твърде непоетични. Но те са основите на живота.
Те са основите на културата, основите на изкуството, за разлика от попкултурата, която не може да се
приеме за изкуство, понеже е пазар, част от социалното манипулиране. Откакто в западното общество
започват да доминират социалните потребности, лавинообразно нараства невротизирането на
населението — понеже заплащаме за така наречената цивилизация с основите на самия живот. И
медицината не може да се справи с това... Тя може да подсили, да „ремонтира“ организма, но не може да
направи нищо с плътта.
Парадоксално е, но в края на XX и началото на XXI век неимоверно нарасна интересът към така
наречената народна медицина, към знахарите, екстрасенсите и така нататък, понеже те, независимо
колко са свързани с традиционните знания и дали го осъзнават, или не, все пак успяват да направят нещо
с плътта на човека, а не само с организма му. Взаимодействието с плътта пък винаги е свързано с
енергетичния резонанс, със състоянието на пространството, с онази модулирана енергия, която
обкръжава човешкото тяло във всички конкретни случаи.
И ако сексуалният проблем, от моя гледна точка, се решава със съвсем простичкото осъзнаване:
щом искаш - търси някой, който също иска, и готово, то проблемът за еротичното взаимодействие е
много по- сложен. Той е свързан, на първо място, с майката, с онова, което тя оставя завинаги у всеки от
нас. С майчината плът, с майчиния глас и излъчване, с чувството за сигурност, с всичките ни
естетически предпочитания, защото еротичният контакт изисква съответно пространство и неговите
качества. Трябва да се помъчим да потърсим. А когато хората се срещат на това равнище стихийно —
това е то любовта в чист вид. Като чувство в основата си тя е еротика, а не секс, тя е взаимодействие
плът — плът, а не взаимодействие организъм — организъм.
Сексуалното привличане, сексуалното желание, въжделението — това не е любов в човешкия
смисъл на думата, това е биологическо привличане на два индивида един към друг съобразно законите
на природата. Онова, което хората красиво са нарекли „любов от пръв поглед“, не е любов. То е просто
физическо привличане а понеже се отнася към себе си инфернално, като към нещо непознаваемо,
неуправляемо и неразбираемо, човекът в повечето случаи не може да се противопостави на
привличането и точно затова за тези неща са измислени най-различни красиви опаковки, включително
„страст“, „между двамата премина искра“ и така нататък и така нататък.
И това е чудесно, защото силата на природата, която е заложена в програмата за продължаване на
рода, задейства колосален ресурс, особено при жените.
Ресурсът е много по-голям, отколкото при мъжете, и за да различи привличането от любовта,
жената трябва да има добре развито самосъзнание, образование и интелект също, те са много
необходими в случая. А какви престъпления се извършват на почвата на привличането, колко трагедии
има, колко разрушени съдби! Те съставляват половината от световната художествена литература и
половината човешки истории, които съм чувал през живота си. Но и това го наричат любов. По същия
начин стават тези неща при животните и това е много красиво. Събуди ли се у животните привличането,
нищо не може да ги спре.
Ние все още сме много малко хора и много просто природни същества. Дори мъжете, които са
насилили природата си до почти невъзможна степен, стават също така безпомощни и наивни като
жените, когато изпитат истинско привличане. Затова социумът, от една страна, уж осъжда
безразборните полови връзки, а от друга всячески се стреми да прави така, та тази страст, привличането,
да е възможно по-рядка, понеже, обзет от нея, човек е способен на всякакви асоциални постъпки.
Проблемите на сексуалността, разбира се, са свързани с периодите в човешкия живот и в
зависимост от това придобиват различна окраска. В периода на индивидуалността базовата
подсъзнателна програма е търсенето на партньор. Естествено е, че през този период е рядкост нещо да
може да доминира над физиологическите мотиви. И понеже тогава организмът претърпява бурни
физиологични промени, те, естествено, се отразяват на работата на съзнанието и трансформират
възприятията именно в тази насока. Когато настъпва кризата, тоест преходът от доминирането на
енергията на индивидуалността към доминиране на енергията на личността, настъпват промени и в
сексуалността. Това е съвсем естествено, понеже се включва подсъзнателната програма за търсене на
социална територия и търсене на партньор за създаване на такава територия, доколкото институцията на
брака е една от най-важните социални основи.
Или пък възниква друг вариант, когато сексуалността се използва като енергия за постигане на
личностни цели, когато е важен социалният статус. Когато сексуалността един вид се изкривява и се
подчинява на социалните цели и социалните ценности. Ако през периода на индивидуалността това е
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все още до някаква степен живо поне на физиологично, биологично равнище, то през периода на
личността лесно може да се превърне в средство за постигане на социални цели. Тоест човек може да се
превърне в сексуален спортист. Спортист в онзи смисъл, за когото важни са „бройките“ и „победите“.
През периода, когато се включва енергията на същността, при липса на цялостност сексуалността
е много слабо изразена. Тя минава на заден план и се включва единствено под остатъчния натиск на
физиологията. Но това е като цяло, а конкретно всичко зависи от онова, което наричаме възраст на
същността, възраст на личността. Тук трябва да се отбележи, че социумът е превърнал сексуалността
просто в стока, или ако не в стока, то в социален стимул.
Колкото до еротиката... Първо, тя е нежност, тоест някаква емпатия или психологическо усещане
за другия, резонанс, както се казва. Второ, ще се повторя, чувство за сигурност и безопасност. Трето,
съвпадане с някакви „майчини честоти“ и други аспекти на физическо равнище: качество на
пространството, равнище на комфорта и така нататък. Душевността, взаимното душевно притежаване е
нещо самопожертвувателно.
По-надолу ще се опитаме да разгледаме различни варианти на отношенията между мъжкото и
женското, като не забравяме, че сме различни.
ПРИНЦИПЪТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОСТТА
Мъжът и жената се различават не само генетично, на ниво биология те са просто две отделни,
различни същества, това е доказан факт. Съвсем различни са от гледна точка и на физиологията, и на
психофизиологията, и на неврофизиологията, и в повечето функции на организма си, и в свойствата на
плътта - с две думи, просто са различни. И тази разлика е много голяма.
В какво се изразява тя? Изразява се в това, че колкото и да се стараят жените, каквито и
феминистки да са и колкото и да са социално ефективни, успешни и професионалистки, все пак във
вътрешния им живот природното значително надвишава социалното. За съжаление много жени,
посветили се на социалната си кариера, започват да се гаврят със собствената си природа и това често
води до функционални разстройства.
Колкото до мъжете, те до един са сигурни, че са „отгоре“. При тях социалното, рационалното
доминира над биологичното, над природата, и затова се смята, че като водят правилен начин на живот,
са „прави“, но всъщност това изобщо не означава, че са „отгоре“.
Естествено, след като са различни същества, мъжете се различават значително и в ежедневния
битов живот. Има интелектуални разлики, особено в автоматичната част на съзнанието, разлики във
възприятието и в реакциите... (spiralata.net)
При това положение на нещата на пръв поглед излиза много трудно мъжът и жената да живеят, та
дори да съществуват заедно. Но живеят — и съществуват!
Отговор на това има. Това е така нареченият принцип на допълнителността.
Принципът на допълнителността е един от най-важните принципи на квантовата механика и е
формулиран през 1927 година от Нилс Бор. Според този принцип за пълното описание на
квантовомеханичните явления трябва да се приложат два взаимноизключващи се („допълнителни“)
комплекса класически понятия, чиято съвкупност дава изчерпателна информация за тези явления
като цялостни. Допълнителни в квантовата механика например са пространствено-времевата и
енергетично-импулсната картина.
Откритият от Нилс Бор като закон на физиката принцип на допълнителността постепенно се разпространява из цялото пространство на човешкото знание и днес се смята за един от фундаменталните
закони на Вселената. Мъжът и жената също са точно такива допълващи се същества. И ако ще говорим
за съвместен живот, не само за сексуални и еротични взаимодействия, а за живот заедно, то той е
успешен и щастлив единствено ако мъжът и жената се допълват взаимно. Ако помнят, че жената е жена,
а мъжът — мъж.
Всъщност в това е главният, глобалният смисъл на съвместния живот на мъжа и жената, ако се
абстрахираме от семейството като клетка на обществото, тоест от икономическите и т.н. грижи за
потомството. Във всички органични, психологически, интелектуални и физиологични аспекти мъжът и
жената са допълнения един на друг. Не в смисъла, в който някога Платон е измислил легендата, че
имало андрогини и боговете ги разсекли на две за всеки случай и сега те скитат по света и търсят
половинките си. Не. Всяка жена е допълнение към всеки мъж. И по същия начин, ако ще си говорим
рационално, всеки мъж е допълнение към всяка жена. Има безброй други фактори за съвместимост, но
допълнителността е зададена просто априори.
И ако мъжът и жената осъзнават това, вместо чувството за взаимозависимост (което е
най-ужасното в човешките отношения, семейни или съвместни, което лека-полека, през подсъзнанието,
разяжда като ръжда всичко хубаво в двойката) се ражда удоволствието от допълването, от пълнотата.
Това е закон на Вселената, в случая изразен чрез съществуването на такива различни същества като
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мъжа и жената. Те са различни, но се допълват взаимно. Привързаността във взаимоотношенията между
мъжа и жената е чисто рационално чувство. Тя също не е любов, тя е навик, привичка в добрия смисъл
на думата, понякога в привързаността има известно осъзнаване на необходимостта от връзката и т.н.
Виж, любовта — това, разбира се, е резонансно взаимоотношение и на равнището на тялото и на
плътта е еротично привличане и взаимодействие, на равнището на чувствата е душевност, душевна
откритост, емпатия... Затова тя е рядкост. Много по-рядко явление — имам предвид стихийно — от
привличането и привързаността. Когато казва, че най-голямото щастие е щастието на човешкото
общуване, Екзюпери има предвид именно това. В основата й лежи подсъзнателният дълбочинен копнеж
по майката. И всички инфантилни, явно или скрито инфантилни, тоест детски, характеризиращи се с
детска психология интелектуални системи, и всевъзможните духовни системи също се основават
именно на това чувство.
Сексът е, както се казва, мимолетен след реализацията на привличането, но еротиката — еротиката
може да бъде пътешествие за десетилетия, пътешествие един в друг. Защото ресурсът на плътта е
вселената, която е вътре в нас. Това е то любовта. Премахването на дистанцията.
ЖЕНСКИТЕ СЛАБОСТИ, МЪЖКИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ
Да се върнем към разликите и допълнителността. Мъжете и жените се различават и по отношение
на съзнанието. Тоест съзнанието при мъжете и при жените работи различно. И ако повече или по-малко
сме осведомени за работата на мъжкото съзнание и използваме силните му страни, на този етап на
цивилизацията женският интелект все още не е разкрит докрай. Нека разгледаме този проблем и
пътищата към решаването му.
Основният проблем при женското съзнание е, че по принцип жените изпитват големи трудности с
интелектуалното описание на самите себе си за себе си. Тоест със самоосъзнаването. С много голяма
степен на вероятност всяка замислила се за това жена ще открие в себе си много места, в които никога
дори не се е опитвала да разбере себе си. Точно това е най- уязвимото място на жените. При повечето —
около 80 процента.
Мъжът е социално същество, живее в социалната природа и затова цялата му биологична част така
или иначе се подчинява на социалните конвенции. Такова е възпитанието, такова е обучението, такова е
предназначението, които социумът дава на мъжа. Жената живее в натурална, биологична природа.
Тоест „натура натурале“. Никой не я е учил и не я учи да разбира себе си.
Другият проблем е проблемът за най-сериозния женски момент в живота, прехода от
индивидуалност към личност. Тук пак възниква въпросът за осъзнаването от страна на жената на
обективните процеси, които въздействат на всички. Жените много рядко са в състояние да се откъснат
от самите себе си и да видят, че около тях съществуват закони, които действат независимо от
конкретната личност, така наречените надличностни закони.
Това е важен ключов момент — надличностните процеси, които стават с хората. Всеки човек си
мисли, че си е само той, че само той е помислил еди- как си, само той е решил така и така, а всъщност
така решават всички, така живеят всички, така постъпват всички. Тоест всички, на които въздействат
законите. Да се разбере това е много важно. Вътрешните промени обаче, които претърпяват всички
хора, с мъжете протичат по един сценарий, а с жените - по друг.
Да поговорим за най-общия надличностен закон - за периодите на човешкия живот.
Човекът има четири жизнени фази и във всяка е съвсем различен. Това е еднакво трудно да се
разбере както от жените, така и от мъжете. Имаме фаза детство. Следва фазата, когато се включва
индивидуалността. Има фаза, когато се включва личността като основна компонента. Има фаза на
същността. И между един и същи човек във фазата на индивидуалността и във фазата на личността има
огромна разлика. Особено при жените. Преходът от личността към това, което наричаме същност, е
еднакъв. В смисъл еднакъв и за мъжете, и за жените, там закономерностите са едни и същи. Виж,
преходът от индивидуалността към личността при мъжете и при жените - това са абсолютно различни
процеси.
Това е много важно да се осмисли от жените, за да могат максимално ефективно да използват принадлежността си към женското начало и интелектуалните им усилия да не бъдат само подражание на
стандартните, понеже стандартите, както се знае, са мъжки, но да са и творчески, чисто женски. За
жалост засега ние живеем в социален свят, в който никой не ни обучава на тези неща. А социумът прави
разлика между мъжкото и женското.
Най-тъжното обаче е, че повечето жени попадат в стария капан: „ние сме слаби“, „тъпчат ни“, „не
ни дават равни права“ и така нататък и така нататък. Тоест влизат в позицията, в която социумът държи
да ги вкара, което пък е основният начин за управление на поведението на жените. И това по всякакъв
начин се култивира, разпространява, внушава и така нататък. А защо? Защото жената е на първо място
стихия, женското начало е стихийно и е естествено социумът да се страхува от стихията, от хаоса, от
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разрушението, от силата на тази стихия още откакто човечеството е преминало към доминирането на
социалните ценности.
Матриархатът е свършил не поради нечий зъл умисъл, свършил е, защото човечеството е
пораснало и е преминало към други форми на съвместен живот. Така започва патриархатът, така
започва социумът като такъв, защото допреди патриархата социум на практика няма, има родове,
семейства, племена. И въпросът не е в това, че мъжете са завзели властта. Мога да ви уверя, че особено в
наше време много мъже с удоволствие биха се отказали от нея. Просто така е устроен светът, в който
живеем, социалният свят. И за жената е наистина по-сложно да се самоопредели в този свят.
Природата е устроена различно от социума. Всички сме ходили в гората, в планината, на морския
бряг и така нататък. Всички можем да си спомним и да осъзнаем разликата в усещанията, разликата в
работата, в състоянието на съзнанието, когато сме в социума и когато сме сред природата. Подобно е
осъзнаването на женското начало. Всичко, което става в съзнанието на жената, става според законите на
природата, на натурата, на стихията.
Естествено, задачата на социума в процеса на социализация е да въведе женската природа в
някакъв ред. При това ред, основан на законите на социума. Така почва тъжната история за малките
момиченца, обучавани как да бъдат антиприродни. Защото социалният човек е антиприродно същество
— и всъщност виждаме последиците от това в така наречените „екологични катастрофи“. Точно това
несъответствие между базата, основата, и онова, което строим върху нея, прави женското съзнание
изключително уязвимо от гледна точка на великото средно. Макар че същевременно ние знаем, че
тревата пробива асфалта, че капката дълбае камъка и така нататък, че природата има свои сили и свои
способности — и че трябва да се научим да ги използваме не само за развала и разрушение, а и за
решаване на собствените си проблеми.
От времената, когато е свършило природното съществувание на хората, когато естествено е
отмрял матриархатът, когато е започнал социалният живот, социумът е станал по преимущество мъжки.
Социалният свят говори на мъжки език, на езика на конвенциите. За мъжа, като за същество в по-голяма
степен „направено“, този език е разбираем и присъщ и външно, и вътрешно. За жената обаче не е.
Вътрешните закони на жената са природни. И за да се ориентира във вътрешния си свят, за да е добра
стопанка на съзнанието си, на нея й трябва свой собствен вътрешен език. Когато жената говори сама със
себе си, вътрешно, на този език, тя говори със себе си като мъж и затова не разбира нищо. Не разбира
нищо дори от това, което сама си казва. Попада в този капан поради социалното възпитание. След което,
при положение че сама не се разбира, не може да види собствената си ценност и не й остава нищо освен
да приеме ценностите, които са определени за жените. А те се променят непрекъснато в зависимост от
това как точно е изгодно на социума да използва жената в съответния период. И в социума почват да
влизат жени с чукове в ръце.
Основна грешка е да се твърди, че мъжете и жените се различават само по тялото си. Не. Те имат
различно съзнание, различна психика. Те просто са различни същества. И най-важното, ще го повторя
още веднъж и ще продължа да го повтарям, при това с десетки удивителни - жените трябва да се научат
да говорят със себе си по женски. Това е най-трудното. Защото означава да говорят на езика на
природата. Първото е жените да се научат да разговарят със себе си на езика на образите, нека ги
наречем картинки. Да вижда вътре в себе си за жената е по-важно, отколкото да определя с думи. В това
е силата й, в това са възможностите й, основата на мъдростта й. Но за да може да общува със себе си на
собствения си език, жената трябва да се учи, да изучава себе си, да се интересува от себе си.
МЪЖЪТ И ЖЕНАТА. ФАЗИ В ЖИВОТА
Женското съзнание принципно, базисно, основно се различава от мъжкото.
Как проличава това?
Детството. По какво се различават жените от мъжете като деца? Почти по нищо, с изключение на
това, че жената обикновено много рано се включва в големия свят. И този голям свят за нея е природата.
Затова, дори още да не може да говори, жената знае всичко. Не може да го каже, но знае и демонстрира
това с поведението си.
Следва прословутият период на индивидуалността. Що е това периодът на индивидуалността?
Това е времето, когато именно природната енергия обуславя човешкия живот. Естествено, през периода
на индивидуалността момичетата се развиват бързо, красиво и така нататък, а момчетата през това
време не знаят какво да правят с пъпките си. Затова почват да спортуват усилено. Тоест за момчетата
природата е съревнование и така е устроен мозъкът им - оцелява по-силният.
А страхът от стихията, който е характерен за социума като логическо построение, страхът от друга
истина, истината на логоса, точно през този период обзема момичетата. Момичетата, девойките,
младите жени. От една страна, именно периодът на индивидуалността е предназначен за размножаване.
Защото за това е налице всичко: енергия, организъм, хормони - всичко. От друга страна, социумът
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нарежда, че всичко това трябва някак да се забави.
Що е това жената и съзнанието й през този период? Същество с два центъра, тоест тяло и душа, в
най- добрия случай без усложнения от гледна точка на разума. Пърхаща пеперудка.
През това време нещастният мъж, вместо също да припка весело из природата, според законите на
социума е натоварен с други проблеми: подготвят го за „истинския живот“. Защото мъжът ще се
формира тепърва — в периода на личността. Въпреки че не са по-глупави от жените, през периода на
индивидуалността мъжете изглеждат по-глупави, защото според социума те още не са съвсем готови,
нуждаят се от „довършителни работи“.
През периода на доминиране на природната енергия всичко у жената протича в съответствие с
природата и затова тя придобива мъдрост. Мъжете пък изобщо отказват да разберат, че през периода на
индивидуалността жената, от една страна, от социалната страна, е лекомислена, непостоянна,
вятърничава, сама не знае какво иска. Но именно през този период жената разполага, поради природата
си, със споменатата природна мъдрост. Може да я наречем интуиция, може да я наречем инстинкт, няма
значение. Важното е, че на жената това й е дадено и затова тя е „по-голяма“.
Поради това е много важно през периода на индивидуалността на жената да й провърви. Да има
късмета да се реализира свободно според природата и нагласата си. Естествено, необходими са и
регулиращи механизми, доколкото живеем в общество.
Периодът на индивидуалността има решаваща роля в живота на жената и в съзнанието й. Ако през
този период всичко протича максимално органично, базовата част на женското съзнание е мъдрост.
Можете ли да си представите — в древността мъжете са казвали, че за да стане мъдър, човек трябва да
стигне осемдесетте. И са го казвали във времена, когато средната продължителност на живота е била 35
години. А жените са природно мъдри още от две-тригодишни.
Спрямо рационалната мъдрост природната е като вода за суха почва. Защото рационалната
мъдрост е мъртва. Знанията са смърт на квадрат. А природната мъдрост е животът. Затова мъжкото
съзнание се развива в посока към смъртта, унищожаването на природата, ликвидирането на природата
като такава, ликвидирането на всяка стихия. Женската мъдрост би трябвало да се развива в посока на
живота и тогава ще се получи равновесие. Но такова единодействие между мъжкото и женското като
цяло засега още няма... Може би някой ден човечеството ще го доживее. Но това е под голям въпрос.
Жената, ако иска да използва предимството си, предимството на съзнанието си, трябва на първо
място да осъзнае природната му основа. А за да го осъзнае, повтарям, трябва да се научи да говори със
себе си на женски език. Именно със себе си. Социумът е игра. Затова със социума, стига да не се
отъждествяваш с него, може да се говори на какъвто и да било език.
Женското съзнание има още едно потенциално предимство, което социалният свят не само не използва, но и дори като че ли не забелязва. На базата на природосъобразното си съзнание жената е способна веднага да различи мъртвото и живото. Без изобщо да го анализира - просто го поглежда, усеща и
разбира: това е мъртво. Поглежда например нещо хилаво и неспасяемо от мъжка гледна точка и разбира:
това е живо, ще порасне. И ако се погрижи за него, ще спечели. Но не защото иска да спечели, а просто
защото то е живо и трябва да порасне. Така се развиват фирмите-организми, живите проекти, живите
идеи. Но и това качество жената трябва да открие в себе си и да се научи да взаимодейства с него.
Накратко, първата задача за жената е да избягва мъртвите зони. Основната й система за
ориентиране е „мъртво - живо“.
За жената е много по-лесно да направи кариера в социалния свят, ако си остане жена, а не
подражава на мъжете. Защото тя притежава главното — тя просто вижда живото и неживото, онова,
което ще порасне, и онова, което няма. А какво друго е нужно в света на конкуренцията?
Главният и сложен момент в живота на жената е преходът от индивидуалността към личността.
Какво означава това на практика? Означава, че за да имате енергия, трябва личността ви да може да ви я
дава. Личността — това е на първо място работа. Ако човек - мъж или жена - през периода на личността
не работи, енергия просто няма. Трябва да се работи.
Какво значи да се работи? Да се работи значи да влезеш във функционални отношения със
социума - всъщност това си е направо договор. Тоест зависимост, отговорност, усилия - трябва да се
насилиш да станеш, да отидеш на работа, да я вършиш независимо от настроението си, от времето навън
или от това дали си се наспал, или не.
Мнозина — има ги и сред мъжете — си мислят, че основното в работата е да е малко, та да имаш
повече време за духовно развитие или просто за себе си. Но не става така, защото тогава я няма
жизнената енергия, която сме имали доскоро: младостта е прецъфтяла и си е отишла. А я няма, защото
колкото по-малко работим, тоест колкото по-малко влизаме в различни отношения — социални,
договорни и така нататък — с другите хора, толкова по-малко енергия имаме.
Ако работата пречи на духовното развитие, значи е малко. А ако не е малко, тогава имаме всичко
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— и енергия, че и време намираме неизвестно откъде.
Жената има само един алтернативен вариант - да стане домакиня, тоест стопанка и господарка на
дома и децата си, и това също е работа с всички произтичащи от нея последици: задължения, спазване на
работния график, производство на продукция, тук също трябва да се насилваш да правиш какво ли не.
Но никой не бива да се оплаква — като не ти харесва, намери си друга работа; но през този период да
работиш значи да живееш. И това се отнася и за мъжете, и за жените — това е периодът на личността и
затова през него мъжете и жените почти не се различават едни от други.
През този период, през тази част от живота ни количеството енергия зависи пряко от количеството
и качеството на работата ни.
Опасността за жената през този период е само една - да престане да е жена, да стане работно
добиче, тоест да копира мъжете. А такова копиране е невъзможно, невъзможно е просто поради
различната природа на мъжете и жените. През периода на личността енергията е нужна на мъжа, за да
„отпусне“ и да попразнува в свободното от работа време. А на жената е необходима, за да се харесва на
мъжете и също да продължи този празник, само че той вече не е безплатен като през периода на
индивидуалността, а трябва да си го заработиш. И заработеното е чудесно, дори може да е по-хубаво
отпреди - и празник, и радост, и свобода, и каквото си искаш.
Иначе човешкият род отдавна да се е свършил.
Точно заради този период социумът се старае и възпроизвежда хора. И пак затова нещата не
зависят от нашите мнения, желания, нежелания и настроения. Просто такъв е животът - човекът, Homo
sapiens, е социален: ако от даден момент не работиш, нямаш енергия.
Затова винаги препоръчвам на всички жени, особено на онези, които не са принудени да работят
(имат например мъж, който им осигурява охолен живот, и мислят, че живеят чудесно — салони за
красота, фитнес, ресторанти, културни развлечения, любовници; но нямат енергия): намерете си
някаква работа, влезте в нормални социални отношения. Само така ще се сдобиете с енергия.
Може да сте свободни „от“ — но това не ви дава нищо. Може да сте свободни „за“, но затова
трябва за малко да включите интелекта си и да разбирате, че в този случай природата няма да ви спаси.
Вашата работа е да работите, да сте във връзка с други хора, без значение каква ви е работата, може да е
всякаква — но трябва да я има. Ако я няма — нямате и енергия.
В това отношение много жени правят една съдбоносна грешка: или търсят възможност да не
работят и си мислят, че това е правилно, но не се получава; или започват да подражават на мъжете.
Защото си мислят, че това ще им донесе успех. Не, това ще доведе до тежки загуби, и не само през
периода на личността, но и след него. Затова самата работа непременно трябва да е жива. Тогава може и
трябва да си останете жена винаги и наред с това да сте ефективна, успешна и така нататък.
От това в крайна сметка зависи младостта. Жените много често правят тази грешка и губят
младостта си и не могат да им помогнат никакви козметични процедури. През периода на личността има
две опасности, две крайности: едната е да се превърнеш в работно добиче, вместо да си жена, другата е
да намериш начин да не работиш и да се превърнеш в мързелива медуза. Добичето обаче все пак има
работещо съзнание, а медузата какво има? Нищо.
Това е много трудно време. Ако жената няма подготовка и осъзнаване, времето на личността е найтрудното в живота й. Защото социумът не е природен -той е антиприроден. Най-важното е да се научите
да използвате онова, което ви дава конкурентоспособността именно като на жени: умението,
възможността да виждате и да различавате мъртвото от живото. И ако работодателят ви е мъж над 40-те,
бързо ще се ориентира и ще започне да се вслушва в мнението ви, защото ще е в състояние да оцени
какво му дават конкурентните предимства.
Има още един проблем: ако мъжът ви е под 40, то ще ви слуша и изобщо ще ви чува единствено в
случай ако ви възприема само като проекция на майка (си). „Но аз не искам да съм му майка, защото
тогава всичко се променя и в интимния живот, искам да ме чува“. Но той ще ви чува само ако сте
проекция на мама. Затова в тези неща трябва да сте другарка, спътничка. И тук вече ще ви трябва всичко
— и фитнес, и козметика, и диета, за да издържите на темпото, на което сте издържали във възрастта на
индивидуалността, но освен това ще трябва и да работите, иначе няма да имате енергия - и тогава вече
наистина няма да издържите.
Такава е динамиката на живота като цяло, такива са отношенията между мъжете и жените и
отношенията им към самите себе си. Напомням, че всичко зависи най-вече от това как жената говори
сама със себе си и доколко разбира онова, което си казва, тоест от състоянието на съзнанието й.
Затова жените трябва да познават себе си. Ако разбират природата си, та дори на езика на
образите, ще могат да изградят живота си по-ефективно: няма да се самозалъгват или да си блъскат
главата в стената — още повече че стена няма. Защото за жената природата определя всичко: ума,
мъдростта, красотата, младостта — всичко! Ако жената се съобразява с природата си, не може да е
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глупава, защото е мъдра. Не може да е грозна, защото всичко в нея е природно, правилно, органично. Не
може просто ей така да се състари, защото това не е правилно от гледна точка на природата. Може да
преминава от една фаза в друга и да си остава вечно млада.
За жената да е жива — това е всичко. Ако за мъжа да е жив означава само здраве, тоест поне
някакво съответствие с природата му, някаква гаранция, че няма сам да се повреди, за жената е всичко!
Колкото повече съвпада с природата си, толкова по-щастлива и радостна е тя.
МЪЖЪТ И ЖЕНАТА НА ФОНА НА ПРИРОДАТА
МИТЪТ ЗА МЪЖКАТА И ЖЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ
Често ме питат каква е разликата между мъжката и женската енергия. Няма никаква мъжка и
женска енергия. Има енергия. Има мъже и жени. И има разлика как мъжете и жените използват тази
енергия.
Това, което наричаме психоенергетика, е взаимодействие между психиката и енергията.
Психоенергетичният инструмент е функционална система, с чиято помощ човешката психика управлява енергията. От тази гледна точка всички психоенергетични тренинги, всички практики, използвани
в духовните традиции, са просто изучаване и овладяване на навици за управление на енергията с
помощта на психиката. Това е отговорът на въпроса за мъжката и женската енергия. Управляването на
енергията от женската психика й придава онези свойства, които е прието да определяме като „женска
енергия“, а управляването й от мъжката психика й дава свойствата, които наричаме „мъжка енергия“.
Но хората сме същества, които опростяват всичко. И съответно сме опростили: има мъжка
енергия и женска енергия. Повтарям: няма мъжка и женска енергия. Има енергия. И има мъже и жени.
Това е факт: научен, биологичен. Защото е добре известно, че биологично мъжете и жените са съвсем
различни същества.
Казвам го, та мъжете да не си мислят, че могат да научат нещо ново за жените, а жените да не си
мислят, че някой може да ги научи на нещо в тази област.
Точно затова казвам и че жените си се раждат жени, а мъжете стават мъже на най-различна
възраст. Просто природна несправедливост.
Ето ви един факт, който обикновено пренебрегваме, но който има много важна роля — освен
всичко друго човекът е просто физическо тяло, като стола, като стъклото на прозореца, като стената.
Просто физическо тяло с всичките си характеристики, описани от науката физика, включително
характеристиките, описващи взаимоотношенията на въпросния вид материя с енергията. На това
равнище няма никакви разлики, които да са характерни само за мъжете или само за жените.
Освен че е физическо тяло, човекът е и биологично тяло, а в биологичното тяло протичат
най-различни биохимични процеси. Например кожата отделя различни химични вещества, при това
непрекъснато. Повечето хора не знаят нищо за тези вещества освен едно: че едни миришат, а други - не.
Но трябва да ви кажа, че има факти, че тялото ни може да отделя дори отровни вещества, които, макар и
безвредни за онзи, който ги е отделил, са вредни за кожата на друго биологично същество, да не говорим
за разните феромони и ароматни вещества, мазнини и така нататък, които миришат различно и съставят
специфичния букет аромати на всеки човек.
Хората, които живеят в различни части на света и се хранят с различна храна, се различават, и то
значително, по специфичната си миризма. Отношението към естествената миризма на тялото също е
различно в различните култури. Ние, европейците, сме измислили парфюмите и одеколоните и други
начини да скрием миризмата на собственото си тяло. Но нито мъжете, нито жените си дават сметка
(освен ако не им го съобщят производителите на предназначени специално за мъже и специално за жени
дезодоранти), че биохимичните процеси в мъжкия и женския организъм се различават, и не се борят за
равноправие в тази област.
Нещо повече, освен това човекът е и относително разумно същество, тоест той е в състояние да
планира, да се абстрахира от ситуацията в момента и да създава образи и понятия, да гради хипотези и
да съставя планове. Може например да построи къща във въображението си, а после да не я построи
наистина, това си е чисто човешко — да си представиш, да измислиш нещо и после да не го направиш.
Пчелата не замисля нищо - тя просто си гради килийките и питите, и затова е насекомо, а ние правим
планове и после не ги реализираме, и в това е свободата ни на избор.
Известни са спекулативните понятия „женски ум“ и „мъжки ум“, въпреки че що е това ум и с какво
се различава от интелекта по принцип не знаят нито мъжете, нито жените. За женския и мъжкия ум
обаче май всички знаят всичко и май дори знаят по какво се различават. Във всеки случай се твърди, че
дори най- прекрасната световна шампионка по шах не може да победи световния шампион мъж не само
ако е красавец, но и дори да е грозник.
Особено силно се забелязват разликите между мъжа и жената на равнището на биохимията:
мъжете и жените имат съвсем различни хормонални цикли. Мозъчните, интелектуалните процеси също
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протичат по съвсем различни начини, е, може би не съвсем различни, но с големи различия.
Накратко, ако го има Онзи, който е измислил всичко това, би било много интересно да си изясним
мотивацията му, а пък ако на всичкото отгоре и го е направил, ще е още по-интересно да я изясним. Но
както знаем, митовете и легендите са неща, които способстват за формирането на мотивационни илюзии, а науката пък държи да превърне всичките тези мотивационни илюзии в знания.
Има обаче една област, където и биологията, и социологията пасуват - това е енергията. Енергията,
както се знае, е една от фундаменталните същности на мирозданието и затова не може да бъде нито
мъжка, нито женска. Това са си наши, чисто езикови определения. Тя си е енергия. Но може да се
използва по различен начин, в зависимост от възможностите на онзи, който я използва.
И така, нека опитаме да намерим начин да опишем взаимодействията на мъжете и жените с
енергията, начин, който да удовлетвори практическата ни цел.
Трябва да кажа, че работни, прагматични хипотези за разликата на употребата на енергията при
мъжете и жените всъщност няма именно защото някой някога си е измъдрил глупостта за женска и
мъжка енергия. В смисъл — щом е женска, значи няма нищо общо с мъжката, а пък ако е мъжка, няма
нищо общо с женската.
Предполагам, че това е било още преди създаването на единната теория на полето и достигането до
разбирането, че гравитационните, магнитните и електромагнитните сили имат едно общо нещо — че са
различни форми на енергия.
Енергията е една, но има различни форми на взаимодействие с материята. Скучно ли ви стана?
Чакахте нещо по-интересно? Е, без скучното интересното много бързо става пошло. Ако ще мислим,
дайте да мислим сериозно. А за да се мисли сериозно, трябват предпоставки и изходни точки.
Казват, че женската логика се различавала от мъжката не по това, че жените били по-малко
логични, а защото взимали за изходна точка нещо избрано произволно, и дори не избрано, а каквото им
попадне — по-нататък всичко си било логично. Това е измислица. В това отношение мъжете не
отстъпват на жените. Преди време аз също мислех, че мъжете са логични. И това е измислица.
Поредната мотивираща илюзия.
Енергията е една, а формите й, начините й на взаимодействие с материята са разнообразни. Това
трябва да го помним добре и да не го забравяме, когато говорим за системите на управление на
енергията в човешкия организъм и дори в близкото му пространство, когато говорим за психоенергия, за
психорегулация, за психоенергетика. Въпреки че никой не знае какво точно е това, понеже няма начин
да го разберем; но никой не знае и какво точно е електричеството, но как да го използваме, как да го
произвеждаме - това ни е ясно.
Предполагам, че за начало трябва да формулираме възможно най-коректно изходната си точка
(така че ще си позволя да се повторя): това, което наричаме психоенергетика, е взаимодействието на
нашата психика с енергията.
По какво се различават мъжът и жената, когато психиката им влиза във взаимодействие с
енергията? Най-убедително от гледна точка на рационалното знание е следното положение.
Еволюционно, биологично е станало така, че мястото за акумулиране на женската енергия е матката,
главният биологичен орган на женското тяло, а при мъжа главата, доколкото главният биологичен орган
на мъжкото тяло е мозъкът.
Повтарям още веднъж, става въпрос не за ум или за интелектуални способности, става въпрос за
това къде се акумулира най-много енергия при мъжете и при жените. Естествено е енергетичното
осигуряване на женския организъм да е в матката, понеже женският организъм осигурява
продължаването на вида.
Акумулирането на енергията в мозъка при мъжете също е разбираемо, защото мъжът осигурява
безопасността в продължаването на вида.
Мъжът отговаря за външната част на свързаната с продължаването на вида дейност, а жената - за
вътрешната. Това е много важен момент.
На базата на това можем да предположим, че Homo sapiens като вид е изпреварил много други
видове, понеже е настъпила специализация на мъжките и женските индивиди. Женските са
съсредоточени върху вътрешната система за продължаване на вида, а мъжките — върху външното
осигуряване. Тук трябва да кажем, че подобна система в първичен вид се наблюдава и при някои
животни и птици.
С появата на социалния аспект и постепенното увеличаване на доминирането му нищо в разпределението на енергията не се променя. Биологичният организъм си остава същият, но начините на
използването му се променят значително. Мъжът например започва да се занимава с нещо съвсем
неразбираемо, което се нарича „спорт“.
От социална гледна точка това е нужна и полезна дейност, която дава определени предимства и
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носи награди. Но спортът освен това винаги е и биологичен експеримент и затова необходимостта от
изразходване на физическа енергия и големите натоварвания върху центъра, който снабдява човека
тъкмо с тази енергия (в системата на управление на енергетичните състояния той се нарича „първи
център“), са довели до появата на полуанекдотичния-полуреален образ на спортиста като същество с
„две мозъчни гънки“. Това става, защото преразпределянето на енергията от центъра на основното й
използване в главата към центъра, който отговаря за снабдяването на тялото с физическа енергия,
нарушава нормалното снабдяване с енергия на мозъка.
Жените, които се хвърлят в борбата за равни възможности, трябва, естествено, да полагат
специални допълнителни усилия, та в мозъка им да постъпва повече енергия. Прехвърлянето на
акумулираната по естествен път енергия от един енергетичен полюс към друг, несвойствен за нея,
изисква големи усилия.
Казано накратко, социалното, както винаги, влиза в конфликт с биологичното. И какъв е
резултатът? Жени със „съсипан“, тоест останал без енергия център, който би трябвало да осигурява с
енергия тялото им. Но откъде да се вземе тази енергия? Тя цялата е отишла в главата. Последиците са
целулит, „крилца“, неврастения, главоболие, раздразнителност. Такова разпределение на енергията е
противоестествено. А мъжете...
При мъжете става направо смешно. От гледна точка на енергетичните проблеми. При мъжете
енергията, както вече казах, се натрупва в главата, така че в центъра, който снабдява с енергия самото
тяло, тя е значително по-малко. А според елементарните закони енергията винаги се прехвърля от
мястото, където е повече, в мястото, където е по-малко.
Това е то истинската причина за нещото, което наричаме със страшното име мъжки сексуални
проблеми. Колко приказки са изприказвани за това: за тайното и явно притеснение на мъжете и пак за
тяхната тайна и явна гордост. За тайното и явно осъждане от страна на жените и пак за техния таен и
явен интерес към този факт.
Сложността, особено в наше време, е там, че проблемът си е проблем поради автоматичното
преливане на енергията, но самата енергия за качествени действия в тази област я няма, както не я е и
имало. Правилно е мнението, че мъжът „иска“ с главата, с ума, с мястото, където се акумулира
енергията, където тя е повече, а жената иска с тялото, с мястото, където има енергия, и то много.
С оглед на това стават ясни много неща за женската самоувереност — и колкото и да е удивително,
за хомосексуалистите. Те си взаимодействат с източените от енергия телесни части и запазват
акумулираната енергия за други цели.
Всичко това доказва, че от гледна точка на енергията е равнозначна само онази част от
чувственото взаимодействие между мъжа и жената, която сме приели да наричаме еротика, а частта,
която наричаме секс, не е равнозначна, понеже е събиране на двата полюса на един и същ магнит.
Ще ви издам една малка практическа тайна. Има един доста известен начин, който изкусно използват опитните жени, за да съблазнят мъжете. Намират начин да убедят мъжа в прелюдията да си
допрат ходилата. Не е сложно да се сетите какво става енергетично.
При мъжа, естествено, енергията в необходимото място е по-малко, отколкото у жената, и затова
нейната енергия през ходилата просто се влива в областта на малкия му таз и той, както се казва, е готов,
понеже усеща необичаен прилив на енергия там, където я е нямало, при това „на вересия“, без да губи
умствените си способности.
Трябва да кажа, че дори най-елементарните опити да се използва тази система на общуване между
мъжа и жената ги качват на ново равнище на съвместно изживяване. Равнище, на което битката между
половете временно спира. А битката между половете все пак е нещо, което на практика не спира никога
и си върви на автоматичен режим.
В такава ситуация е възможно общуването между мъжа и жената без елемента на борба, защото
никой не обладава никого, никой не побеждава никого — това е просто среща.
Второто откритие, което са направили прадедите ни, е, че от женското и мъжкото може да се
създаде самодостатъчна енергетична система, стига да може да се съединят и кръгът да се затвори. С
каква цел? С цел резонанс, сливане, онова, за което мечтаят всички. Но как да се осъществи тази мечта
знаят само малцина. Това е изходът извън пределите на биологичното реагиране един спрямо друг.
Трябва обаче да знаем как и да сме внимателни и към себе си, и към другия. Енергията в кръга се върти
и протичат. енергетични процеси, които позволяват да се излезе извън рамките на биологичната реакция
спрямо противоположния пол. Това изисква по-сложна подготовка. За да се образува и да се затвори
кръгът, мъжът трябва да приложи усилие и да прокара своята енергия през женското тяло отгоре надолу
(чрез целувка, господа! Чрез целувка!), а жената трябва да издигне енергията си отдолу нагоре (в
момента на съединяването, мили дами! В момента на съединяването/).
Но само знанието е недостатъчно. Повечето мъже, дори да знаят това, се опитват да вдигнат онова,
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което го няма, там, където няма нищо. Да прокарат енергетичния си поток през жената и да затворят
кръга. В такава ситуация жената се оказва на практика излишна и изобщо не участва в ставащото. Тоест
не е задействана енергетично, пък и не само енергетично. Ако обаче мъжът правилно разпределя и
направлява енергията си (при това без да забравя къде е неговият център на акумулиране), ако оказва
помощ на жената, техните енергии се събират в кръг. И това довежда ако не до велики открития за
самите нас, то поне до висока степен на секса и хармония в отношенията. Образува се енергетичен кръг
и... По-нататък — на когото каквото му подскаже въображението.
Естественото движение на женската енергия е по най-краткия път, тоест към малкия таз на мъжа.
Естественото движение на мъжката енергия по най- краткия път е в областта на съзнанието на жената. И
когато мъжът действа според биологичния закон, то, естествено, както и когато се храни, енергията се
устремява към стомаха и се оттича от главата, но и не само от главата. Просто при мъжа веднага си личи,
че се оттича от главата. Когато се хранят, мъжете веднага изглупяват и затова пътят към сърцето им е
по-лесен. А при жените енергията се оттича от областта на малкия таз и затова пътят към тях е
по-труден. Ситата жена, както се знае, е лош партньор в интимните игри, за разлика от сития мъж. Но
това за игрите и в рамките на шегата. Почти.
ТРИТЕ РАВНИЩА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА
От гледна точка на енергията има два проводника с различно разположени акумулатори и затова
всяко взаимодействие се подчинява на съвсем простия закон: от там, където има повече, отива там,
където има по-малко.
При обичайния сексуален контакт, във взаимната прегръдка, жената разрежда своята енергия в
областта на малкия таз на мъжа, а мъжът разрежда своята в областта на главата на жената. По средата
или искри, или не. Дали има чувства, или няма — това е въпрос на емоционалната сфера.
Оттук идва и понятието за трите равнища. Тази особеност (трите равнища) на разпределяне на
енергията в човешкото тяло се вижда само при взаимодействието на мъжкото и женското тяло. До
изнамирането на специални прибори тя не можеше да се наблюдава. Заради нея казват, че жената е
по-близо до земята — и тя наистина е по-близо, в сравнение с мъжа у жената доминира друг по
характеристиките си заряд, а мъжът е по-близо до небето.
Долу е минусът, горе е плюсът. Приложените четири схеми показват възможностите на нашето
творчество в областта на енергетичните взаимодействия (вж. Фиг. 1-4).
Имаме енергия, имаме хора. С помощта на енергията хората извършват дадена работа. И се
различават един от друг именно по начина на изразходване на енергията, която им трябва, за да
извършат съответната работа.

Има теория за човека като за трицентрово същество, тоест същество, което има три основни
точки за разходване на енергия. При този подход определяме три центъра, чрез които човекът
изразходва енергията, тоест три начина за извършване на дадена работа:
• център за изразходване на физическа енергия (първи център);
• център за изразходване на емоционална енергия (втори център);
• център за изразходване на интелектуална — или ментална - енергия (трети център).
В тази класификация няма разлика между мъжете и жените, става въпрос просто за центровете на
изразходване на енергията. Колкото до центровете, в които се натрупва енергията, те са специфични за
мъжете и жените, за което вече говорихме няколко пъти.
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Обективизирането на изразходването на енергия, излизането й в пространството по традиция се
нарича равнище. Има хора с доминиращ интелектуален център, с доминиращ емоционален център и с
доминиращ физически център.
Сега е моментът да поговорим за спецификата на взаимодействието на природния център на
натрупване на енергията и доминиращия център на изразходване на енергията при мъжете и жените.
Изразходването става от едно и също място, но запасите на мъжете и жените са на различни места.
Тук се натъкваме на едно от непреодолимите препятствия: че макар да е сходна, дейността на
мъжете и жените никога не изглежда еднаква.
Да започнем с кратко описание.
Мъже с доминанта интелектуален център. „Тройки“. Разходите за самия процес на използване на
енергия са минимални. Центърът, в който се акумулира енергията, и центърът на изразходването й са на
едно и също място.
Жени с доминанта на интелектуалния център. „Тройки“. Жена с такава доминанта трябва да
полага много усилия да захрани този център с енергия, понеже пътят, който енергията трябва да измине
от матката до главата, е най-дългият. Ясно е, че жените с доминанта в интелектуалния център имат
проблеми с виталната сфера. За жените активното включване на интелектуалния център винаги излиза
биологично много по-скъпо, в пъти по-скъпо, отколкото за мъжете. Тук е причината, уви, за
неоспоримото мъжко предимство във всичко, в което се работи с този център. Точно затова световната
шампионка по шах никога няма да спечели срещу световния шампион по шах. Въпреки че има и други
причини, разбира се, но според мен тази е главната.
Жени с доминанта физическия център. „Единици“. Разходите за осигуряване на енергия за този
център са минимални, понеже центърът на натрупване на енергия при жените (матката) и центърът на
изразходване на енергия при доминиране на физическия център са съвсем близо един до друг и
разстоянието от мястото на производство до мястото на потребление е съвсем късо. Именно затова
мъжът никога няма да може да спечели срещу жената в леглото. Докато прекара енергията от главата си
на нужното място... Затова във всичко, което се отнася до виталното, жената с доминиращ център
физическа енергия е по-съвършена от всеки мъж с доминанта в същия център.
Мъже с доминанта физически център. „Единици“. Принудени са да извършват максимум работа
за осигуряване на този център с енергия, понеже пътят, по който трябва да мине енергията, е
най-дългият — от главата надолу. Затова във всичко, което засяга живота в пряк смисъл, жената винаги
е водеща дори ако доминантата на мъжа е единица. Мъжете с доминанта в първия център имат
проблеми с менталната сфера, особено ако не са обучени на нищо, и затова от гледна точка на другите
мъже са глупаци. От гледна точка на жените обаче нещата изглеждат различно. Такива мъже са
по-близки, по-скъпи на жените от мъжете с доминанта в интелектуалния център.
Мъже и жени с доминанта в емоционалния център. „Двойки“. Те са в средно положение. При тази
доминанта положението при мъжа и жената е еднакво от гледна точка на разходите за извършване на
работа в емоционално-чувствената сфера. Дали ще прекарваш енергията до втория център от матката,
или от главата - разстоянието е на практика едно и също.
Има още една разлика, която в тази система се нарича ритъм или начин на модулиране на
енергията. Ритъмът определя стила на взаимодействие на даден човек с другите хора и ситуации,
включително и стила на взаимодействие между мъжа и жената. Според системата има четири начина на
модулиране. Кратките им характеристики са следните: ритъм на живото, ритъм на вещите, или
дискретен ритъм, ритъм на разпада и ритъм на космоса.
Главните трудности в енергетичното взаимодействие между хората независимо от пола и в
частност в интимните отношения между мъжете и жените до голяма степен са свързани тъкмо с това —
с разликата в начините на модулиране на енергията. Те усложняват всичко. Усложняват го още на
равнището на програмирането.
Въпросът е в това, че когато взаимодействията между хората протичат на достатъчно близко
разстояние, та енергетиката им да се смеси, резултатът е естествено взаимно програмиране, защото
модулираната енергия е информационен поток. Съдържанието на този поток до голяма степен зависи
именно от начина на модулиране, а начините на модулиране много често са абсолютно несъвместими.
Ще дам пример: даден човек звучи като някакъв текст, друг човек също звучи като някакъв текст,
и тези текстове може да не са на един и същ език, може да са на близки езици, а може и да са на езици,
които по принцип не са предназначени хората да се разбират.
И изобщо всичко това се отнася към невербалното (неречевото, несловесното) общуване. Излиза,
че съвместимостта или несъвместимостта на равнището на модулиране на енергията е една от
причините, които обясняват защо симпатията или антипатията, привличането или отблъскването между
хората се подчиняват на наглед съвсем необясними закони.
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Но човекът, както е известно, отдавна е създал с цел общуване езика и думите и е свикнал да търси
смисъл само в тях, а модулирането е преминало в областта на окраската и му обръщат внимание само
хората, които се занимават с речта професионално. Те много добре знаят, че една и съща фраза, произнесена с различна модулация, има съвсем различно въздействие, програмира по различен начин. И не е
възможно тези тънкости да се отчетат на равнището на интелекта. Точно тук виждаме границата на
възможностите на вербално-логическите комуникации. Те не са в състояние да регулират онази част от
програмирането, която се отнася до подсъзнателното въздействие.
И така, системите за управляване на енергията, използвани в интимните отношения, дават
възможност не само да разберем природата на чувственост на партньора (разбирането идва по-късно,
най-важното е да почувстваш), но и да я изживеем като енергоинформационна обмяна.
Естествено, за да разберем, ни трябва език. Тоест всяка система на управление на енергетичните
потоци на организма ни е свързана с езика, който използва тази система. Езикът, както е известно, е
опасно нещо, понеже едни и същи думи могат да носят съвсем различна информация в зависимост от
контекста и модулирането. (spiralata.net)
Човек с малък диапазон контексти и енергетично модулиране би могъл да се конкурира по
изразителност и емоционална пълнота на речта си най-много с таблицата за умножение. Той е плосък, а
след като е плосък, има проблеми с предаването на вътрешното си съдържание на другите. Това се
нарича комуникативни проблеми. „За чувстване - чувствам, но не мога да го изразя“.
Свикнали сме да оправдаваме всичко с бързането си и сме ограничили взаимодействието си с
другите до размяна на информация. „Известявам те, мила, че те обичам“. „Трябва да те осведомя, скъпи,
че ще имаме дете“. Зад такива информационни текстове стои тъжната история на неразбирането, на
недоуменията и недоразуменията.
ПОГЛЕД ВЪРХУ СЕКСА - БИОЛОГИЧЕН
Какво имаме предвид, когато казваме думата „секс“? Тя, впрочем, е заемка от английски, където
означава просто „пол“. В руския това понятие е придобило неограничено значение — помните, вярвам,
прочутия телемост, когато на въпроса за секса в СССР една жена бодро отговори: „В нашата страна секс
няма“.
Та какво все пак имаме предвид, когато казваме „секс“?
Първоизточникът на всички тези проблеми, разбира се, е вродената потребност за продължаване
на рода. Тази потребност, както е известно, е чисто биологична и е програмирана в нас на толкова
дълбоко равнище, че не може да се изкорени, тя е неотменна част от всяко живо същество, обитаващо
биосферата.
Светът (той е жив) е устроен така, че в него има разделение на половете. Продължаването на рода
неизвестно защо (наистина неизвестно) се основава на разделението на половете — не само хората,
почти всички живи същества са разделени на самци и самки. Не че това има отношение към секса поне
за момента, просто напомням откъде се е взел този грандиозен проблем. Предлагам да го разгледаме от
няколко страни.
И така, съществува потребността за продължаване на рода, потребността за възпроизводство. Тази
потребност е основна движеща сила в съществуването на всички биологични видове. Това е могъща
сила, непреодолима потребност, заложена във всяко живо същество. Още в Библията се казва: „Плодете
се и множете се“. Тук, естествено, не става въпрос за секс. Потребността от продължаване на рода е
чисто природна. „За жалост“ човекът е такъв биологичен вид, чиято способност да се плоди и да се
множи изобщо не е фиксирана в годишния цикъл. При повечето животни и растения репродуктивният
период продължава само два или три месеца в годината.
При човека, маймуните и при някои други животни той е целогодишен, което, естествено, създава
свои проблеми и точно от тях постепенно възниква напрежението, което в наше време е толкова силно напрежението между биологическата необходимост и цивилизацията. Разбира се, вътре в самата
цивилизация има много точки на напрежение. И една от тези точки е тъкмо в това, че при човека
способността да произвежда потомство не зависи нито от годишното време, нито от времето на деня.
Като начин да се разреди това постоянно съществуващо напрежение се появява това, което днес
наричаме „секс“. Потребността от сексуално удоволствие се отделя от потребността за продължаване на
рода и става самостоятелна, някъде на границата между биологичните и социалните потребности. Това е
то. Всичко, свързано със секса, по самата си основа е хибрид между биологическото и социалното.
Потребността, необходимостта от продължаване на рода е подкрепена от самата природа. Онзи,
който е измислил това, ако наистина го е имало, много предвидливо е свързал процеса на
възпроизводство с най-силното физическо удоволствие, което може да изпита човекът.
Като е наблюдавал маймуните, които се занимават с онанизъм, човекът си е изяснил, че може да
получава удоволствие и без последици във вид на потомство — и този акт е санкциониран. Но въпреки
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че през човешката история от време на време са правени опити изобщо да се забрани, от това,
естествено, не е излязло нищо. Веднага щом се появява, сексът става стока, която винаги се търси.
Сексът се превръща в социална стока, в средство за социални манипулации. По този начин от
потребността за продължаване на рода се отделя, отнема се физиологическият натиск. Известно е, че
механизмът на физиологическия натиск е свързан с това, че в мозъка съществува така нареченият
център на удоволствието, на насладата. Прякото дразнене на този център с помощта на електроди води
до безпричинна наслада, която ни се иска да получаваме още и още. Правени са експерименти, при
които животни се докарват до пълно изтощение, като не спират да натискат например определен педал,
за да получават това удоволствие.
Физиологическото удоволствие не е нещо, което пресища. Процесът на получаването му всъщност
е неуправляем. Ако човек е изпитал физиологическо удоволствие, то става негов наркотик, образно
казано, защото той не е в състояние да се откаже от получаването му. Това е много важно, още повече че
всички ние някак си забравяме, че сме и биологически същества. Някак си ни е неудобно от това... и
затова не разбираме много неща и в себе си, и в околните. Просто пропускаме, че сме биологически
същества и че безброй неща в живота ни се определят тъкмо от биологическата ни основа.
И така, физиологическото удоволствие е главната ценност, която захранва, от една страна, онова,
което наричаме сексуална енергия, а, от друга, е причината за наркоманията в различните й прояви.
Защо наркомания ли? Защото наркоманията не изисква такива сложни процеси като търсене на
партньор за получаване на удоволствие, организиране на обстановка за получаване на удоволствие и
т.н. Хората до такава степен се стремят да не помнят, че са биологически същества, и сферата на така
наречения интимен живот е до такава степен барикадирана с всевъзможни митове и табута, че всички
ние се поддаваме на илюзията, че сексът е нещо, което може да се регулира. Но не може - невъзможно е!
Всеки от нас някога е изпитал за първи път момент на физиологично удоволствие. И това е то!
Един път се боцнеш — и вече си наркоман... И ако човек дълго не получава дозата си физиологично
удоволствие, както знаем, започват най-различни разстройства на психиката - депресии, отпадналост,
неврастении. И човекът просто не е в състояние да разбере какво става. После, при някакви
обстоятелства, човекът получава търсеното удоволствие и всичките му здравословни проблеми
отшумяват... Това е биологичният аспект на проблема.
И така, първата отправна точка в разглеждането на нашия въпрос е следната: сексът като
получаване на удоволствие е отделен от биологичната потребност за продължаване на рода;
биологичният, психофизиологическият източник на секса е задоволяването. И какво следва от това? От
това следва един много важен психологически момент: че сексуалното удоволствие и задоволяването са
равнозначни. Ето я причината за всички недоразумения. Сексуалната дейност и сексуалното
задоволяване са егоистични по самата си природа, поради произхода си, защото сами по себе си
съдържат стремежа към самоудовлетворяване, към снемане на психофизиологическото напрежение в
организма ни.
В безкрайните конфликти, пораждани от повечето изказани и неизказани претенции и упреци към
мъжете, от деликатните плахи намеци и сълзи нощем до категоричното: „Всички мъже са груби
животни“, в същите безкрайни упреци на мъжете, че жените били студени, равнодушни и егоистични във всичко това има някаква инферналност, заложена в самата природа на секса. И какво? Обречени сме
да се люшкаме между стремежа да получим удоволствие и почти винаги рано или късно настъпващото
разочарование? И да приемем, че и в тази сфера, която наричаме най-интимното за двама души, която
наричаме с чудесната дума „близост“, всичко ще е както винаги и навсякъде, тоест като на война - всеки
за себе си и побеждава по-силният?...
Да, на равнището на биологията наистина е така. Но човекът не е само биология. Човекът има три
природи: биологична, социална и идеална.
ИЛЮЗИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
Има една широко разпространена илюзия — че сексуалната енергия може да се управлява. Винаги
ми е било интересно: замислят ли се онези, които разсъждават за тези неща толкова наивно, какво
всъщност твърдят? Регулирането, управляването на сексуалната енергия е в крайна сметка управляване
на хормоналните процеси в организма. Всички разсъждения за сублимацията на сексуалната енергия,
натрапени след Фройд в европейското и американското съзнание, са разсъждения на психотерапевт,
създал инструмент за сугестиране на пациентите си.
Ако ще говорим сериозно, управляването на тази енергия е управляване на хормоналните процеси.
Може, разбира се, когато стигнем върха на хормоналния дисбаланс поради потребността от
продължаване на рода, да се отдадем изцяло на спорта или на нещо друго, на живопис например, или на
някаква друга дейност, и по този начин да изразходваме част от хормоналната си енергия. Може да
променим отношенията си с тези процеси, но не можем да променим самия процес — това е глупаво и
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свършва зле.
На някаква конференция например някакъв бодър седемдесет и четири годишен дядко представя
програмата си за дълголетие и здраве, която при него наистина е проработила — и какво казва на първо
място на широката публика? Че няма проблеми със секса.
Това е много важен критерий за здравето на мъжа - да няма проблеми със секса. Въпреки че има и
друг тип изказвания, мнение, поддържано от много мъже: „Най-после сложих точка на секса и мога да
се отдам на нещата, които са ми наистина интересни“. Нито един истински мъдрец никога не е казал:
„Реших този въпрос“. Посегателствата спрямо тези процеси водят до нарушаване на хормоналния
баланс на организма. Можете и сами да си представите колко е опасно да бърникате в хормоналния
баланс на собственото си тяло, нали?
Трябва да се отнасяме към природното с голяма предпазливост, иначе рискуваме да стигнем до
хормонален дисбаланс. Трябва да разбираме, че нашите знания са едно, а организмът ни — съвсем друго
нещо, при това много сложно. Животните имат така наречения репродуктивен период, през който
половата потребност се включва, започват брачните игри, оплождането, появява се потомство — и
всичко това се изключва до следващата пролет например или до следващата зима... Да, така е. А при
човека тази потребност работи постоянно, поради което се е появил сексът. При животните секс няма.
Потребността се включва за два-три месеца, правят там каквото правят, после се изключва и те си
живеят без тези проблеми. А нас хормонът непрекъснато ни блъска в главата, влияе на мисловните ни
процеси. Но това вече е друг въпрос и за него е писано до безкрай.
Понеже удовлетворяването на тази потребност в човешката история доскоро, че и досега в много
региони е значително затруднено, в паузата между възникването на потребността и задоволяването й
действа... какво? Творческият импулс към търсене на начини на удовлетворяване, на измисляне на тези
начини. Тъкмо затова е възникнала огромната като обем специфична информация за секса. Ако нямаше
затруднения, нямаше да има и никакви проблеми и изобщо специални разговори. Това е естествено,
това е общ закон. Порасналият човек затова е пораснал, защото е излязъл от райското състояние, в което
се е намирал в майчината утроба, където всяка възникнала потребност се задоволява мигновено.
Задачата, която стои пред вече осъзнатия човек, не е да не прави секс (това е глупост), а да направи
така, че никой външен и нищо външно да не може да натисне съответното му копче. Точно това е
управлението.
Това разбиране на въпроса освобождава човека от куп комплекси и вътрешни конфликти. Безброй
хора, объркани от приказките не само за уж съществуващата възможност да управляват секса, но и за
абсолютната необходимост от такова управление за всеки що-годе достоен човек, се чувстват виновни и
недостойни! В резултат имаме неврози и чувство за вина. Това вече наистина е управление. Само че не
управляваме ние, а управляват нас. Според мен от това особено страдат жените.
Жените са склонни да насочват мортидото, тоест агресията, срещу себе си. Склонни са към
самообвинения, особено в разпуснатост, та дори тази разпуснатост да е чисто умозрителна. Склонни са
да поддържат инсинуациите за мръсната женска природа, за това, че в жената живее дяволът, и т.н. и т.н.
Защото се страхуват от себе си, защото усещат вътре в себе си силата си и усещат осъждането на тази
сила от страня на социума. Точно затова положението на жената в социума е много сложно. „Мисля,
следователно съществувам!“ - „Аз пък не мисля, следователно живея!“ Той там да си съществува, да
влачи жалкото си съществувание — а аз чувствам.
Сексуалната проблематика е обемна част от огромния проблем на взаимоотношенията на
цивилизацията с културата, на цивилизацията с природата... Прогресът е много опасно нещо. Но, от
друга страна, щом го има (проблема), значи трябва да търсим решението му — Не да го осъждаме, не да
се възмущаваме, а спокойно да потърсим средства за решаването му.
Колкото до психологическия инструментариум, има предостатъчно психотехники. Във всеки
случай в психологията на активността с нейните технологии за саморегулация от четвърто и пето
поколение има достатъчно методики за самостоятелно решаване на проблема от самия човек. Трябва да
отдадем дължимото на научната психология — тази наука е съвсем млада в сравнение с емпиричната
психология, но, от една страна, се развива бурно, а от друга страна, през последните 80—90 години
преработи огромно количество материал от емпиричната психология и създаде наистина разнообразен
инструментариум.
За съжаление социумът засега не изпитва такава потребност — да подпомага разпространяването
на знания, предназначени да помогнат на човека да общува със самия себе си, понеже прословутата
ценност „Аз като Ние“ засенчва ценността на отделния човек. И затова винаги има напрежение!...
Какво бих препоръчал аз?
Първо: изхвърлете от главата си всички глупости от типа на самонаказанието. След като даден
физиологичен механизъм съществува, значи е естествена част от нашия живот и налага да се отнасяме
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към него естествено.
Второ: постарайте се и вижте в конкретната ситуация в живота ви, че всичко, което сте мислили за
проблеми в секса, са проблеми на общуването, а не на физиологията.
Трето: приемете, че за секса стига и само влюбеност и че вечната, неизменна и така нататък любов
изобщо не е задължителна. Спокойно можете да минете само с влюбеността и в това няма нищо
греховно.
ПРЕПЪНИ-ЪГЛИТЕ
Има още един елемент, още един крайъгълен камък в основата, на която се гради нашата
чувственост. Това е информационният метаболизъм (вж. Калинаускас И. „Игрите, на които играе НИЕ.
Инструментална coционика“).
Защо информационният метаболизъм е толкова важен за постигане на природата на
чувствеността?! Защото той моделира човешкото поведение.
Поведението се реализира чрез последователността на действията. Действието е движение към
цел: безцелното движение не може да се определи като поведение! Хората извършват много движения и
се чудят защо те не водят до никакви резултати. А всъщност не е задължително движението да води до
резултати. Когато чувам лозунга „Движението е всичко“, си мисля: „Какво се има предвид? Бурната
фрустрация на захлупена с кошница кокошка?“ Фрустрацията е действие в ситуация на невъзможност
да си поставиш цел дори на подсъзнателно равнище. Това е движение, което има своя функция, но тази
функция не е поведение.
Кратко резюме: взаимодействието между мъжа и жената в областта на удовлетворяване на
сексуалните потребности се определя от следните факти:
• енергетически (производство и акумулиране на енергия);
• стил на изразходване на енергията;
• стил на модулиране на енергията (ритми: А - ритъм на безкрайността, В - ритъм на жизнения
поток, С — дискретен, импулсен ритъм, D — деструктивен ритъм, ритъм на разпада);
• стил на поведението.
И така, пак се изправяме пред поредния „велик квадрат“. Добре поне че не е черен, ами шареничък,
и че за разлика от легендарния Велик квадрат си има ъгли.
Първият ъгъл е енергетическият. Ще се повторя: мъжете и жените се различават по начина на
употреба и акумулиране на енергия. Мъжете акумулират енергията в главата си, а жените - в матката.
Затова, ако иска бързо да натрупа енергия, жената го прави, като я привлича отдолу. Мъжът пък, ако
иска бързо да събере енергия, я привлича отгоре.
Вторият ъгъл е стилът на изразходване на енергията. Той зависи от доминиращия център. От
гледна точка на енергетиката най-качествен и пълен контакт между мъжа и жената се постига, когато у
единия доминира физическият център (1), а у другия менталният (3).
Вече споменах, че жените „тройки“ имат проблеми в работата си, понеже се налага да полагат
много усилия, за да привлекат енергията отдолу, от акумулатора, в доминиращия център. Затова за тези
жени е характерна една интересна особеност, която навремето нарекох „люлка“.
Помните ли „Седемнайсет мига от пролетта“? Сцената, когато една знойна и пийнала учителка по
математика казва на Щирлиц: „В леглото съм Айнщайн“. В интимното поведение жените „тройки“
често рязко превключват на доминиране на физическия център, тоест на „единица“. Каквато и да е
доминантата, първият център на жената винаги е осигурен по-добре с енергия (срещу природата не се
рита). Поради това у интелигентни и обикновено изключително сдържани жени се наблюдава
изненадващо пикантно поведение. В резултат на превключването към доминиране на физическия
център протича бурно изхвърляне на енергия и това се изразява в необуздано, биологично, витално
поведение. Напомням — доминантата е доминиращият начин на изразходване на енергията.
При мъжете с доминиращ ментален център, „тройките“, това, за жалост, не се случва, понеже те са
на силно място. При тях доминантата е такава, че изразходването на енергията е там, където е и
акумулаторът й. Имаме най-краткия път и съответно минимум работа, затова за тези мъже
най-подходящата партньорка е „единицата“. По този начин се постига баланс и общата енергетична
ситуация в двойката се хармонизира.
Трябва да се каже, че мъжете „тройки“ са доста изобретателни, но не издържат дълго. Е, тя главата
не е създадена за секс. Затова те по принцип предпочитат да прехвърлят инициативата в ръцете на
партньорката и изобщо обичат да си имат работа с професионалистки. Това всъщност е естествено...
Така накратко изглежда стилът на поведение на „тройките“, когато доминантата се намира в менталния
център.
Физическият център като доминанта. „Единици“ Жените, при които доминира физическият
център, са витални, брутални, сексуални понякога почти до преклонна възраст. „Единиците“,
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естествено, се чувстват много добре и често се наблюдава парадоксът жената „единица“ да прехвърли
мъжа с доминанта в същия център в друг режим.
Особеностите в стила на поведение на мъжете с доминиращ първи център много приличат на
стила на поведение на жените със същата доминанта, но при мъжете... При мъжете има един проблем.
При доминиращ физически център на изразходване на енергията на тях им се налага непрекъснато да
извършват много работа. Затова мъжете „единици“ в интимните отношения имат, така да се каже,
трудности от умствен характер. При тях всичко е просто, по едновремешному, както са го правили дядо
и баба, те не си падат по фантазиите. На жените, особено на „тройките“, това не може да не им харесва,
особено ако си затворят очите.
Отношенията в дадена двойка при доминирането у единия партньор на „единица“, а у другия
„тройка“ (едно — три) се усложняват поради факта, че в такъв случай един вид веригата се затваря.
Сложностите в отношенията в двойка, в която и при двамата партньори доминира „единицата“ (едно —
едно) са в това, че често този, който има повече енергия, потиска работата на двигателя на партньора си
до такава степен, че той/тя започва да работи от друг център. Ако това е мъжът, той, естествено, бива
изтласкан в „тройката“. Ако е жената, нейното изтласкване е сложно - максимум до „двойката“. Това са
индивидуалните особености на стила на поведение в интимната сфера на мъжете и жените с доминиращ
витален център. Това са силните и слабите им страни.
Емоционалният център като доминанта. „Двойки“. Те са зависими от емоционално-чувствената
страна на отношенията. Ако въпросната страна я няма, казано направо, те няма какво да правят и затова
много често изглеждат съвсем несексуални. Когато се съберат двама партньори с такава доминанта, им
се налага да положат доста усилия за извършването на така сложните за тях физически действия. Да ги
вдъхнови за това може само някое емоционално-чувствено произшествие. Ако го няма, се стига до:
„Надявам се, че сте забременяла и че не е нужно повече да извършваме тези нелепи движения“.
Естествено, вариантът, при който у единия партньор доминира „двойката“, а при другия
„тройката“ (две - три) е по-скоро вариант на интелектуално-емоционална дружба, отколкото на
сексуални отношения. Такава връзка може да е много интересна в областта на еротиката. Вариантът
пък, когато единият партньор е „двойка“, а другият - „единица“ (две - едно) е най-непригоден за дълго
съвместно общуване, понеже най-вероятно ще свърши с това, че „двойката“ ще бъде принудена
изкуствено да смени доминиращия си център на „тройка“, като последиците са ужасно главоболие и
емоционален дискомфорт. Особено при жените. Ако жената е „двойка“, а мъжът „единица“, като
преминава в несвойствено за нея състояние, още повече на необезпечена й от природата територия, след
интимна близост жената често страда от главоболие.
Освен това при дълги интимни отношения, тоест при съвместен живот, всички варианти, които в
сбор не дават четири, са нерезонансни, нехармонични и енергията в тялото се разпределя по такъв
начин, че това се отразява на физическото състояние.
ЕНЕРГЕТИЧЕН ЕГОИЗЪМ?...
Основният проблем, възникващ при решаването на свързаните с доминиращия център сложности
в отношенията, е проблемът има ли, или няма резонанс.
Когато някой е недоволен от партньора си, недоволството често се изразява с многозначителната
дума „егоизъм“. И двамата започват да си изясняват кой кого използва за свое собствено удоволствие. А
всъщност усещането, което довежда единия партньор до това да обвинява другия, може да се свърже с
енергията.
От енергетична гледна точка всичко е съвсем просто. Напомням, енергията се движи от мястото,
където е много, към мястото, където е малко. Онзи, който иска винаги да му дават, трябва да се
изразходва до максимум. И тогава всяка партньорка или партньор винаги ще му дава енергия. Понеже
имат ли друг избор? Това е неконтролируем процес. Хората като правило не осъзнават тези процеси.
Онова, за което говорим сега, не съществува за хората като реалност, ако не са се научили да
възприемат енергетичното състояние, движението на енергията в собственото си тяло и в тялото на
другия. Обикновено си обясняваме явленията от този вид по съвсем различни начини. Ще ви споделя
един необикновен случай от практиката си.
Една влюбена млада двойка имаше проблем. Той беше „двойка“, тя - „тройка“. На базата на това
по време на интимните си отношения двамата непрекъснато минаваха в състояние „единица“. В
съответствие с всички енергетични закони той беше започнал да се изтощава, а при нея се наблюдаваше
началото на разрушаване на представата за самата себе си и някои неприятни физиологични процеси. С
две думи, те ме помолиха, ако е възможно, да му сменя доминантата, та като сбор да им се получи
„четири“. Това е нещо много сложно, но те бяха толкова силно мотивирани, че... .
Той направи всичко, което трябваше да направи, и в резултат за три месеца доминантата му се
смени. Което, естествено, се отрази на всичко като цяло. А после стана нещо непредвидено. (Напомням,
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че всяка процедура в областта на психиката се отразява на човека като цяло.) Взаимното им
възприемане рязко се промени. Те решиха, че трябва да се разделят за един месец. След това всичко
беше нормално, събраха се пак, любовта им се оказа силна и чудесното им семейство си съществува и
досега. Всичко им е наред и никой не страда от предишните проблеми. Но по принцип хората не
забелязват такива фини нюанси и дори не търсят причините за проблемите си в тази област.
Дълго търсих изход как все пак да реша този проблем кардинално, без да променям доминантите,:
исках да помогна именно на хората, които усещат енергетичните състояния. И стигнах до извода, че
може да се стигне до хармоничното и същевременно естествено състояние „четири“, при което енергията се разпределя между трите центъра поравно. Надявам се, че е ясно защо казвам „четири“: едновременното изразходване на енергия от трите центъра поражда съвсем ново звучене, четвърто. То дава
възможност при всяка дейност и, разбира се, в интимните отношения, първо, звученето да варира при
необходимост или стихийно, и, второ, да сме сигурни, че никой от партньорите няма да навреди дори
неумишлено на другия партньор, понеже състоянието им е хармонично. Тук обаче пак има един
проблем...
Умението да изразходваме енергията си хармонично й от трите центъра променя поведението и
дори личността ни. И мнозина се плашат от това. Както и да го гледаме, всички ние сме свикнали със
себе си и си се обичаме такива, каквито сме, а да се промениш... Като какво ли ще бъде? Точно затова
навсякъде се шири автоматичният живот, а осъзнаване няма. Точно затова наричаме автоматичните
интимни отношения естествени, а осъзнатите пораждат напрежение.
Въпросът е там, че автоматичното е свързано с „такъвостта“, с това как човек възприема самия
себе си: „Аз съм си такъв“ Неавтоматичното винаги разрушава „такъвостта“, променя я в една или
друга степен. Внезапно аз „вече не съм такъв!“ А като се има предвид „благотворното“ влияние на
околните, които почват да потвърждават това с недоумяващи погледи и тактични или недотам тактични
реплики, можете да си представите каква мотивация трябва да имате, за да се справите с положението. И
най-често човек се отказва.
РИТМИЧНА СЪВМЕСТИМОСТ
Това е третият ъгъл. Стилът на модулиране на енергията. Ритмите. Вече стигаме до ритмите, до
модулирането на енергията. Именно начинът на модулиране на енергията определя съвместимостта,
ако другите фактори, факторите на биологическата съвместимост или несъвместимост, не пречат на
това. Обикновено хората просто инстинктивно се ориентират сред другите по принципа на най-малкото
зло (минуса) и най-големия плюс.
Ако се абстрахираме от въпроса за енергетичното взаимодействие и различията на хората по
отношение на него (различните хора имат различни доминиращи енергетични центрове и поради това
различно реагират един спрямо друг и взаимодействат по различен начин с енергиите), то проблемите,
които възникват в интимното взаимодействие на хората с различен начин на модулиране на енергията
изобщо не могат да се решат. Природната система на модулиране може да се промени само за кратко и
само при съзнателното овладяване на всички начини на модулиране на енергията.
Известно е, че много мъже в момента на оргазма програмират енергията, която изхвърлят в
жената, в ритъма на разпада. Това не става поради някакъв зъл умисъл, а просто защото за много мъже
този момент служи не само за намаляване на хормоналното, но и на психическото напрежение. Същото
става и с жените.
Потребността от емоционален контакт, която също се удовлетворява в сексуалните отношения, е
тясно свързана не само с биологичния, но и с енергетичния резонанс. Енергетичната съвместимост и
несъвместимост е също толкова реална и важна в отношенията, както и биологичната.
Биологичната несъвместимост се изразява в невъзможността за някой да бъде до друг чисто
физически по причини, които трудно се поддават на анализ: миризмата ли е, начинът на дишането ли е,
някакво сумтене или пъхтене, начинът, по който другият яде и мляска, ходи или просто стои.
Обяснението на това чисто физическо неприемане не е по силите не само на обикновения човек, но и на
специалистите. Подобен процес протича и при енергетичната несъвместимост. На езика на системите за
управление на енергетичните състояния нещата изглеждат така: ако единият партньор има дискретен
ритъм на модулиране на енергията, а другият — жив, то те не могат да лежат в едно легло, без да правят
нищо, и при това да получават удоволствие просто от близостта си. Смесването на такива модулации се
приема и от двамата като хаос и поражда дискомфорт.
Представете си пространство, в което едновременно чувате бодър марш и нежна тиха мелодия.
Прекрасни сами по себе си и поотделно, в едно и също пространство тези мелодии се превръщат в нехармонична какофония. Човек със свой личен начин на модулиране на енергия никога не може да
получи удоволствие от физическата близост с човек, който модулира енергия в ритъма на разпада.
Преди време си мислех, че става въпрос просто за различните начини на модулиране. Оказа се, че е
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формата на разпада. Смесването на модулациите в ритъма на живота или на модулациите в дискретния
ритъм с ритъма на разпада, естествено, се възприема като разрушително и за единия, и за другия. Но,
интересно, ако човек модулира енергията в ритъма на космоса, физическата му близост с човек, който
модулира енергията в ритъма на разпада, доставя истинско удоволствие и на двамата. Смесването на
тези модулации и взаимното програмиране пораждат звученето на пространство, което ни навява
спомени за естетиката на декаданса.
ПОВЕДЕНЧЕСКИ ИГРИ
Четвъртият ъгъл. Стилът на поведението. Стилът ни поведението се определя от типа
информационен метаболизъм. Този сложно звучащ израз всъщност ни говори за една много важна и
достъпна за разбиране компонента, която определя модела на поведението на всеки човек в живота и
съответно, естествено, в интимната сфера. Въпросът е там, че всеки човек има структура, с чиято помощ
възприема, преработва и дава информация. Точно това е информационният метаболизъм. Той не само
определя поведението ни, но е и ключ, чрез който разчитаме поведението на другия. Източникът на
повечето недоразумения е тъкмо в непознаването и неотчитането на този момент.
Когато наблюдаваме поведението на някой друг, ние си обясняваме неговите действия, постъпки и
думи със своите поводи и мотиви. Придаваме им онова значение, което е свойствено за нас. А след това
замръзваме в недоумение или почваме да сипем обвинения, въпреки че проблемът изобщо не е в
някакво злонамерено поведение, а просто в различен начин на поведение. За определянето и
изучаването на начините на поведение е създадена една чудесна наука — социониката, с чиято помощ
можем да се опитаме да се ориентираме в особеностите на поведението, присъщи на хора с различен тип
информационен метаболизъм.
Един от четирите елемента, които съставят информационния метаболизъм, е сензориката —
способността за чувствени усещания. Особеностите на този елемент и мястото му в структурата на
самия метаболизъм много силно влияят на стила на поведението на всеки човек именно в интимната
сфера — сферата на чувствените удоволствия. На първо място хората се делят на такива, които
предпочитат нежното галене, и на такива, които получават удоволствието си от активни физически
манипулации.
Представете си, че тези предпочитания не съвпадат. Следват упреци за грубост или разочарование
от нерешителността на партньора...
• Има хора, които, за да запазят положителната си самооценка, винаги ще твърдят, че са били насилени, дори изнасилени: „Не исках, обаче...“ Други пък ще се оплакват, че са ги съблазнили и не са
устояли. И това се отнася както за жените, така и за мъжете. Безсмислено е да се доказва обратното, да
ги обвиняваме в лъжа и да обясняваме как всъщност е било в действителност. Защото „действително“ за
човека е онова, което може да прочете от текста на поведението, а прочитът се диктува от типа
информационен метаболизъм.
• Има хора, които предпочитат да им се казва какво да правят, защото самите те не знаят. Плахото
галене не винаги води до успех. А то е всичко, което те могат да си позволят в автоматичен режим.
• Има и такива, които не знаят какво да чувстват. Приблизително се досещат какво да правят, но че
трябва и да чувстват - това трябва да им се каже. При това трябва да им се каже настойчиво, заповедно,
иначе няма да се получи нищо.
• Едни искат бурни емоционални прояви, за да могат да разберат какво става, а други — емоциите
да бушуват в самите тях. Те трябва да бъдат отначало емоционално разпалени. Има и такива, които имат
нужда или от убеждаване („Разбери, без това отношенията ни са невъзможни“), или от факти („Добре
де, нали вече се съблече!“).
• Има хора, които са много придирчиви към обстановката. Всичко трябва да предразполага, всичко
трябва да е както трябва. Да има ред и предопределеност. „Това е съдбата“. А на други е достатъчно да
им се покаже, че сами се стремят към тази ситуация.
Така изглежда „великият квадрат“, за който трябва да знаем и с чието съдържание трябва да се
съобразяваме, за да разбираме какво всъщност става, когато мъжете и жените влизат в интимен контакт.
УРОК, ПОСВЕТЕН НА МЪЖЕТЕ
Основният поток енергия при мъжете образно се очертава отгоре надолу и затова мъжкият
триъгълник е насочен надолу. Това, разбира се, е образ. Енергията може да се движи откъдето и да е и
накъдето и да е, във всички посоки, но същността е, че центърът на енергетична кондензация при мъжа
е мозъкът, и този факт трябва да се признае и да се приеме, преди да почнем да се занимаваме с
решаването на проблема как да управляваме енергетичната си система.
При жените, както вече казахме, мястото, където се кондензира енергията, е матката, което е
разбираемо, понеже жената в биологически смисъл е предназначена да продължава рода, и естествено
природата и физиологически, и енергетично, и на равнището на биохимията е подсилила това място
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възможно най-добре. Не е необходимо да обясняваме, че в това е разликата между мъжа и жената, нали?
Затова, казано простичко, за решаването на повечето „сложни и непреодолими“ проблеми във
взаимоотношенията между мъжа и жената мъжът трябва да стане „умен“ в областта на гениталиите, а
жената - умна в главата. Точно в това е смисълът на работата с психоенергетиката, която отдавна и къде
ли не вършат всички онези странни хора, които разбират необходимостта да видят смисъл дори в
най-приятното занимание на света — интимните взаимодействия между мъжа и жената.
Какво става от гледна точка на енергията в този процес, взет като цяло, тоест когато участниците в
него са заинтересовани от удоволствието, тоест от стигането до края, до победоносното превземане на
крепостта след повече или по-малко продължителна обсада, но без да разбират смисъла й? Мъжете
спускат остатъците от дейността на главата надолу и цялата тази мръсотия се прехвърля на жената в
мястото на силата й, тоест в енергетичната й матка заедно със семето. Поради особеностите на
системата всички енергетични контакти с мъже се пазят у жената (според специалистите) седем години,
макар че това е трудно да се докаже, но все пак някъде от пет до седем години, ако нещо не попречи на
това.
Човек, който е наясно с тези неща, може да свали информацията за всички мъже, с които е имала
връзка тази жена, и не само самия факт, но и информацията в какво състояние са били те по време на
оргазма... Най-разпространеният мъжки енергетичен дефект е оргазъм при такова емоционално
състояние, което може да се възприеме като агресия, стремеж към разрушение и хаос. Изхвърлянето на
отпадъци си е изхвърляне на отпадъци. Мнозина нещастници и нещастнички, които не са виждали
друго, приемат това зa порив на животинска страст.
Мъжът е паразит: изхвърля този хаос от натрупани емоции в жената и му олеква. Жената не може
да изхвърли нищо от това, защото просто е устроена така.
Тя, напротив, го фиксира в себе си. Затова професионалните хетери, или както казваме днес,
проститутки, предават помежду си в професионалните си среди знания как да се почистят (макар да го
наричат по различен начин) след мъж, който „свършва“ в такова емоционално състояние, при което
жената се чувства като кофа за боклук.
Както виждате, в това отношение жената се намира в много незавидно положение. Ако не е
обучена и не владее системата за управление на енергията си, тя е обречена да е кофа за боклук. Това
винаги си личи, особено за погледа на професионалист.
МЪЖЪТ И ЖЕНАТА НА ФОНА НА СОЦИУМА И ОТНОШЕНИЯТА
МЪЖЪТ И ЖЕНАТА: ДИХОТОМИЯ НА СОЦИАЛНИЯ АСПЕКТ
След като говорим за разликата между мъжа и жената в сферата на личните отношения и
социалните интереси, нека видим какво влияе на схемата за удовлетворяване на някои базови
потребности.
По отношение към потребността за продължаване на рода между женския и мъжкия пол има
разделяне на функциите. Мъжките индивиди в различни форми се занимават със защита на
потомството, а женските износват, раждат и се грижат за рожбите. Тоест продължават да износват, но
вече, така да се каже, външно. Хранят ги и ги прегръщат, понеже при бебетата биенето на сърцето на
майката се явява синхронизатор. Точно затова бебетата оцеляват. Това им осигурява най-пълно
усвояване на потока информация, който ги залива през първата година на живота им. И пак затова
бебетата, които нямат достъп до биенето на сърцето на майката или до сърцето на друг от момента на
раждането си до една годинка, стават хора с големи проблеми в синхронизацията на психиката си, а
също и на разума си. Ако самците не изпълняват функцията си, децата загиват поради външни причини,
изяждат ги конкурентните видове. Тоест женският индивид осигурява на рожбата стабилизация и
здраве отвътре, а мъжкият — опазването на потомството отвън.
Женските индивиди остават в гнездото, огнището, пещерата поне година, а мъжките излизат,
ловуват, сражават се, убиват враговете, за да опазят потомството. Това са природни функции.
В края на XIX век възниква сложен проблем: недостиг на работна сила в социума, и във връзка с
това необходимостта жената също да се прати на пазара на работна ръка. Феминистките не са амазонки,
които проповядват живот без мъже и се отнасят към мъжете като някои насекоми, които изяждат
самците след оплождането. Феминистките са социална сугестия, свързана с необходимостта жените да
бъдат изкарани на пазара на труда.
Привличането на жените на пазара на труда създава проблем с възпроизводството на рода, така
наречения демографски дефицит. За поддържане на броя на вида всяка жена трябва да роди поне две
деца, всъщност дори повече! И навремето наистина са били повече. С увеличаване на трудовата заетост,
естествено, тази функция отслабва. А доколкото социумът иска работна сила, съответно възниква
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социалната сугестия, която поражда феминизма, тоест борбата за равни права с мъжете, предполагаща и
равно с мъжете заплащане на труда. Това са плодовете на цивилизацията.
При което жената, естествено, престава да е женствена. От личността се взима само онова, което е
необходимо на пазара на труда. Появява се хермафродитното мислене, така наричаният унисекс.
Звучи красиво, но в същината си пак си е мисленето на хермафродит. Не е ясно как тази задача
може да се реши, без да се изгуби потомството. Ясно е само едно — че там, където цивилизацията се
развива по-бавно, се раждат и оцеляват повече деца, въпреки че детската смъртност е по-висока.
Оцеляването е просто за сметка на количеството, което в общия баланс на планетата води до това, че
делът на нецивилизованите или недоцивилизовани индивиди се увеличава, а делът на цивилизованите
намалява. Със стигането на някаква критична точка цивилизацията започва да изяжда сама себе си.
След като има такава тенденция, значи съществува и противоположна тенденция. Това е външният
лукс. Тоест изтегляш жената от пазара на труда, оставяш я да се кипри и да се грижи за външността си,
за тялото си и по този начин да запази видимост за женствеността си — понеже този начин на живот не
води до повишаване на раждаемостта.
Надеждата е в това държавата, социумът, да намери начин, първо, да осигури на жената за една
година - било чрез партньора й, било пряко — възможността да се посвети на потомството, което е
минимално необходимо за запазване на рода, и второ, да намери начин, възможност и средства след
първата година да направи по-голямата част от грижите за потомството обществени, та по този начин
отново да освободи жената за пазара на труда. Това е основният проблем на женската част от
населението. И проблемът за конфликта между цивилизацията и природата, включително природата на
човека като продукт, тоест на вида Homo sapiens.
Оттук идва вторият женски проблем. След като е изкарана на пазара на труда, жената е принудена
да заема такива места и длъжности, които често противоречат на природата й. Това първо. Второ:
социумът не е в състояние да осигури всяка жена с мъж. И то не мъж в качеството на детенце, за което
жената да се грижи, да го храни, облича и така нататък, а мъж, който да е защитник, воин и да изхранва
семейството. Това е проблем за мъжете, понеже те стават все по-малко. По-малко от броя на мъжките
индивиди. И жената попада в ситуация на тежък и задължителен избор.
Точно затова, за да се замаскира истинското положение, е създадена огромната индустрия на
илюзиите — прочутите актриси, светските дами, фотомоделите и разните там фешън модели и
плеймейтки се демонстрират и пласират като някакъв идеал за женственост. Всъщност, ако можете да
видите тези групи отвътре, ще разберете, че това е тежък труд, който, вярно, на някои места се плаща
добре. Пак с помощта на споменатите холивудски звезди върви програма за осиновяване на деца от
неразвитите страни — което всъщност е начин да се попълни недостатъчният човешки ресурс по пътя
на цивилизацията. С други думи — просто изкупуване на ненужните излишъци. И ако ще си говорим,
без да влагаме излишни чувствал си е съвсем логично и рационално.
Всяка жена решава този проблем в съответствие със собствената си стратегия за живота. Но
доколкото стратегията за живота също е вкарана в процеса на социализация, повечето хора дори не
осъзнават, че все пак имат някаква стратегия за живота.
Първата стратегия е стратегията на социалното наследство. При нея цялата житейска
траектория пряко или косвено е подчинена на продължаването на семейството и рода, тоест тя изцяло се
върти около децата: да ги отгледаш, да им дадеш образование, да им помогнеш в работата и кариерата,
да им натрупаш поне някакъв стартов капитал. Всичко това е вградена в личността илюзия. Защо
илюзия ли? Защото децата често пропиляват този капитал, понеже по някакъв начин са си избрали друга
житейска стратегия. Никой не знае защо стратегията е една или друга, но безброй хора лавират между
обществените си, корпоративни и граждански задължения с една цел: „всичко за семейството“, „всичко
за децата“, „всичко заради децата“.
Втората, най-популярната, най-подкрепяната стратегия, която няма никакви минуси освен
един - че е вредна от гледна точка на продължаването на рода, е стратегията за социално
съревнование. При нея цялата дейност на индивида е подчинена на социалните победи, на кариерата,
на властта; с две думи, това е човек с всички сили да се катери нагоре по социалната пирамида. Тогава
рано или късно семейството става просто средство, децата също стават средство - изобщо, всичко става
средство. Човек по принцип уж вярва в любовта, приятелството, семейството и децата, но прави всичко
не както трябва, защото за него всички те стават само средство.
Третата, много популярна, но труднодостъпна за повечето хора стратегия е животът като
приключение. За нея са необходими два фактора: безотговорност, тоест егоизъм в истинския смисъл на
думата (всичко е подчинено на собственото удоволствие, интерес и така нататък, в центъра е „аз“, не
постигането, а насладата), и големи средства, понеже от приключенията печелят само киногероите от
типа на Индиана Джоунс, Лара Крофт и други като тях.
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Тук виждаме двойствеността на положението на жената в съвременния свят: от нея се иска да е
жена, тя също иска да е жена, но неизвестно защо й трябва мъж. Защо й е мъж на съвременната жена в
съвременния свят? Ако не мисли, също като Лара Крофт, да ражда деца, да ги отглежда, да се върти
около печката и така нататък, да храни мъжа си, та той да оцелее в схватката със света? Ако не мисли да
прави тези неща, защо й е мъж? За сексуални удоволствия? Ами че това вече отдавна не е проблем, дори
социумът не го осъжда.
Като ще говорим за двойствеността, без съмнение най-яркият й представител в днешния социум е
жената. Еднозначни жени няма — за разлика от многото еднозначни мъже.
Сега дайте да си отговорим рационално на този въпрос. Защо е така? Вижте как протича процесът
на социализация, тоест на превръщането ни в продукт. Да вземем оста М — Ж. Всеки човек, тоест
когато вече е човек, е двойствен, от една страна, защото е направен като социално същество, а от друга е природен. Природното пък е в пъти по-силно у жените в сравнение с мъжете.
Това е разбираемо от гледна точка на вида. Защото женските индивиди трябва да имат по-силен
вътрешен ресурс — нали много време, времето, докато носят децата и после ги хранят, зависят от
идващите отвън ресурси, тоест от мъжете, от самците.
И съответно жената естествено има много по-силен вътрешен, биологически в прекия смисъл на
думата ресурс за опазване на потомството, много по-силен от този на мъжа. Мъжът все някак ще се
изхрани, ще оцелее. Тук не говоря за цивилизацията и за последиците от нея. Говоря за това, че мъжът
не е вързан за пещерата — образно казано за гнездото, та да мъти яйцата. Поради това генетично всички
качества, които осигуряват на жената този ресурс, значително превъзхождат мъжките.
Социализацията е процес, производство. И съвсем естествено то има абсолютно противоположно
съдържание от гледна точка на възпроизводството на вида. Тоест природно по-слабият мъжки индивид
трябва да бъде въоръжен възможно по-силно за живот във външния свят, в социума. Затова в процеса на
социализация мъжът се натоварва до откат, до колкото може да издържи.
А жената — защо да се натоварва чак толкова? Тя има толкова генетични заложби за прякото си
предназначение... Затова жената на 25 е вече завършен индивид и това става съвсем естествено, без
никакви усилия. А мъжът — на 25 мъжът тепърва започва да става мъж. Като самец той, разбира се,
може и да е интересен на личностите от другия пол— или като обект, на своя, за индивидите,
ориентирани към еднополови отношения. Но като човек, като личност, не е интересен на никого. Все
още го довършват, доизкусуряват го — а жената вече е готова.
И всичко това щеше да е чудесно, ако не беше факторът, за който вече споменахме —
привличането на тези същества на пазара на труда. Тоест жената трябва, за да успее на този пазар,
първо, да пожертва огромно количество от природния си ресурс и, второ, да се довъоръжи, понеже
никой дори не е мислил да я въоръжава за тази цел.
Така че съвсем неотдавна, в историческия смисъл на думата „неотдавна“, започва
доизкусуряването, тоест производството на жените воини. Колективното съзнателно най-после почва да
реагира на факта, че ни пазара на труда излиза невъоръжена продукция. Да, разбира се, безчет жени са
въоръжени на равнище информация. Дори, така да се каже, професионално. Интелектът и умът не
зависят от пола. Зависят само от въоръженостга и развитостта.
Затова е естествено да предположим, че тенденциите жената да се въоръжава социално, да се
социализира, ще нарастват. Което ще доведе до нови проблеми с организмите. Самите жени също
започват да разбират, че ако искат да успеят на пазара на труда, трябва да се довъоръжат. Не в
професионален смисъл - има жени суперпрофесионалисти, а да се довъоръжат с мъжки — така
наричаните мъжки — качества. Не защото те са мъжки, а защото в процеса на социализация момчетата
се учат на това до втръсване, а момичетата — не.
Да не говорим, че някога си социумът е решил - и продължава да го мисли, — че жената е
консервативното начало (спомнете си ин и ян), а мъжът е активното, развиващото начало. Съответно защо в процеса, на социализация да се вграждат блокове, свързани с новаторство, риск и т.н., след като
жената е консервативното начало? Тъкмо затова жените понякога дрънкат страшни глупости...
Съчетаване на несъчетаемото. И затова първата крачка към повишаване на равнището на социалната
въоръженост за жената е диференцирането, тоест разделянето, определянето на първо, второ, трето,
тоест всичко да се подредил да се сложи на мястото му. Довъоръжаването не е никакъв проблем, стига
да разбираш, че е необходимо, че ти трябва. Или трябва да се оттеглиш от пазара на труда.
Когато заетата на пазара на труда жена е и професионално въоръжена, става страшна. Защо ли?
Защото колкото и да е въоръжена социално, тя е социализирана като домакиня, стопанка, консервативна
наследница и ревностна бранителка на потомството си. Най-силното й място е защитата на потомството
на всяка цена, дори с цената на живота й. Сега си представете, че вместо потомство жената има кариера
и как средствата й, въоръжението й са в основата си природните. И как протича съревнованието в
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природата? Хранителни вериги, силният изяжда слабия и така нататък. Как протича борбата за самка,
борбата за потомство?... По същия начин жената осъществява стратегията си за социално съревнование.
Хайде да добавим към „съревнование“ определения — „социално-природно съревнование“. Бихме
могли да го наречем и „противоестествен отбор“.
Но социумът не спи и веднага се притичва на помощ. Навремето „кучка“ е било ругатня,
„мръсница“ - също, а сега, ще ме прощавате, се издават книги със заглавия „Как да стана гадна кучка“.
Да си кучка вече достойнство ли е станало? Как да победиш всички. Как да победиш мъжа. Не да го
обикнеш, не да спечелиш любовта му, а как да го победиш, тоест да го използваш. Като в природата —
ако самецът не изпълнява функциите си по защита и изхранване, го използват и го изяждат. Това не е
особеност на женския интелект — това е особеност на социализацията на женските индивиди, тоест
женската личност. Макар да е организирана по точно същия начин и в центъра й като синхронизатор да
се намира информационният метаболизъм, връзките в по-голямата си част са организирани според
природните закони, а не според законите на обществото. И при положение че стратегията на социалното
наследяване се подчини на природата, става ясно, че жената ще направи всичко, за да запази всичко за
себе си, ще умре, но ще спаси детето си. Самата специфика на това поведение обаче много често я
довежда до сложно положение в социума, понеже жената не е въоръжена социално, а природно.
Доколкото е въплъщение на битието и стихията, жената влиза в единство с природата си със
самото си раждане, а мъжът, чиято природа е смисълът, лотосът, тепърва трябва да осъзнае, да усвои
този смисъл и единствено при това условие получава правото да се нарича мъж.
Така в социален смисъл мъжете понякога стават самостоятелни много рано, а жените стигат до
социална самостоятелност само понякога. По този начин нещата се компенсират. Затова, колкото и да се
борят феминистките за феминизъм и мъжете за равноправие с жените, няма да се получи нищо.
С други думи, от началото на патриархата (а какво е победата на патриархата, ако не победа на
социалното над биологичното?) винаги, докато духовното (воинът на духа няма пол) не победи
социалното, което не се предвижда в обозримото бъдеще на човешката история, в социума в повечето
случаи в по-изгодно положение ще са мъжете, понеже това компенсира биологичния им недостиг
спрямо жените. И това не бива да унизява никого, защото е природен факт.
СОЦИАЛЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ СЕКСА
Със сексуалното поведение са свързани безброй социални проблеми. Социумът, естествено, няма
как да не използва такъв мощен стимул в управлението на социалното поведение. При което използва
една от най-популярните манипулативни схеми: метода на тоягата и моркова. Аспект първи: сексът е
грях и подлежи на наказание! След като има наказание, веднага следва и поощрение, но то е само за
избраните. Едните, така да се каже, обичат живота, а другите, разбира се, са грешници.
Първоначално разрешеният секс е бил прерогатива за избраните. Но социумът е устроен така, че
не е могъл, естествено, да задържи в ръцете си тоягата и моркова единствено като начин за
манипулиране на поведението — и сексуалното удоволствие се превръща в стока. И понеже по това
време социумът става патриархален, тоест мъжки, стока, естествено, стават жените. Така се появява
търговията с женското тяло като източник на сексуално удоволствие.
Мъжете пък създават предлагането. Най-интересното е, че дискусиите на тема кой е виновен за
появата на проституцията не стихват. И че по този повод изпитват известно неудобство и мъжете, и
жените. Може би пък фактът на съществуване на стоково-парични отношения в тази сфера, факт, който
поражда ту лицемерно съчувствие, ту откровена агресия понякога чак до гонения на държавно равнище,
да е резултат от смътното усещане, че въпреки горделивостта на „разума“ хората просто са зависими от
необходимостта да получават това физиологическо удоволствие? А може би зад факта, че тази
професия, която наричат най-древната, е неунищожима, има и още нещо? А най-учудващото е, че
популярността й, макар да се колебае в някакъв диапазон и ту да нараства, ту да намалява, си остава
стабилна. Като очевидно не зависи нито от социалния строй, нито от материалното благополучие на
обществото. (spiralata.net)
Доколкото въпросната стока е търсена и престижни. се появява както скъпата й разновидност, така
и, естествено, евтината. Социумът е изграден йерархично и стоката също се разпределя според
йерархията. Идеологията на секса се появява, както винаги със закъснение, чак когато се появява
скъпата стока.
Идеологията се състои в това, че евтината стока е нещо лошо, ужасно, отвратително. Но какво да
се прави? Човекът си е такъв — иска си секс, така че значи ще преследваме проституцията, но не чак до
степен да я ликвидираме. И проституцията един вид се изключва, изхвърля се от обществото и се
обявява за маргинална дейност. Маргиналите пък, както знаем, се характеризират с това, че
непрекъснато уж ги преследват, но пък същевременно май и не ги преследват чак толкова...
Виж, за скъпата стока се раждат много повече идеологии.
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Първо, възниква храмовата проституция; от храмовата проституция произтичат всичките така
наричани духовни подходи към секса: сексът като средство за постигане на Бог, постигане на абсолюта
и така нататък. В крайна сметка това си е просто идеология, но благодарение на именно тази идеология
храмовата проституция много прилича на научноизследователски институт за секса. Ако ще сме честни,
информацията за възможностите за получаване чрез сексуален контакт на всевъзможни еротични
преживявания и почти цялата информация, която се нарича „техника“ идва от храмовата проституция.
Почти всички езотерични женски учения водят началото си именно от храмовата проституция,
понеже точно там, като ценна, уникална стока, жените под различни названия са имали възможността да
усетят властта си над слабата мъжка половина на човечеството и да изработят система за защита на
позициите си.
Следващата идеология е идеологията, която утвърждава онова, което деликатно се нарича
доброволен секс: наложниците, куртизанките, харемите при мюсюлманите и т.н. Тук мъжкият социум
се появява в ролята на благороден покровител на порочната женска природа: един вид, жените не могат
без тези неща и затова ние ги покровителстваме. Така се развива идеологията на покровителственото
отношение към сексуалния живот. Последиците са различен вид заведения, управлявани от властта,
публичните домове, картините и скулптурите.
Виждали ли сте прочутата „Непознатата“ на художника Крамской (знае се, че е бил голям
развратник)? На тази картина изобщо не е изобразена сестрата на художника, както пишеше в
учебниците по време на съветската власт. Нарисувана е най-скъпата по онова време петербургска
куртизанка. На откриването на изложбата се стича целият хайлайф и по-голямата част от хайлайфа,
естествено, познава нарисуваната жена, понеже е имала връзки с нея - с „Непознатата“. Същото се
отнася до разработването на сексуалната тема в различни художествени варианти — това е своего рода
реабилитация. От Сонечка Мармеладова и героините на „Яма“ на Куприн до „Интермомиче“. Тук
виждаме цял културологичен социален пласт, свързан с облагородяването на самата ситуация уж в
защита на жените, доколкото те се явяват символ на секса. Това е възмутително!
А още по-възмутителното е, че днес, в нашето „просветено“ време се появиха и публични домове,
в които обекти на сексуалната наслада са и мъже. Е, най-после станахме равноправни!
И последната идеология — сексуалната революция. Това вече е продукт на демократичното
общество, на демократичния социум, в който ценността на сексуалното удоволствие се разглежда не
като стока, не като награда, не като тояга и морков, а просто като естествена част от човешкото
съществуване.
В Съветска Русия през двайсетте години впрочем има такава сексуална революция. Дори е
основана на теоретична база - нарича се теория за „чашата вода“. И я прокарват не други, а известни
революционерки като Клара Цеткин и Роза Люксембург. Според тяхната теория всички интимни
отношения между мъжа и жената са еднократни и моментни, тоест не са по-ценни от чаша студена вода
в горещ летен ден.
След като възникват в началото на двайсети век, сексуалните революции продължават да
съществуват и стигат до бурните събития в Европа през шейсетте, а в СССР малко по-късно, през
седемдесетте-осемдесетте, и рязко секват, спрени от биосферата с появата на вируса на СПИН. В
човешкото съзнание обаче сексуалното удоволствие вече е заело съвсем друго място. От екзотика то е
станало нормална част от човешкия живот.
В резултат базисната идеология коренно се променя. И всичко това почва да се нарича „секс“.
Хората често питат защо това поголовно влечение е толкова силно, но това е много наивен въпрос.
Достатъчно е да си спомним, че сме биологичен вид и че при всеки биологичен вид потребността от
възпроизводства е заложена дълбоко генетично. Потребността от физиологично удоволствие е просто
част от нашата природа.
Дълга история има и самозадоволяването като антипод на „двойния“ секс — и то също е било
регулирано и се регулира от социума. И освен това, естествено, като стока, е получило съответната
идеологическа надстройка. Резултатът е тотално объркване в мозъците ни.
МЕЧТА И РЕАЛНОСТ
И така, да продължим разговора за секса. Поточно, да поговорим за сексуалните контакти, понеже
както вече казах, секс — това е всяко взаимодействие между мъжа и жената. Въпросът е там, че в
отношенията между мъжа и жената оживява цялата история на човечеството. Осъзнаване на тази
история в общественото съзнание няма и затова жените не че не си спомнят, а изобщо не помнят и не
знаят, че вътре в себе си, дълбоко в себе си всяка жена пази илюзията, че само тя е носителката на
физиологическото удоволствие, и поради това е склонна да продава тялото си като стока.
Това е тотална сила, тотална власт. И когато мъжът мечтае за идеална партньорка, трябва да си
дава сметка за какво мечтае. Понеже ако реалността, не дай боже, отговори на желанието му пряко,
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непосредствено, той ще побегне от такова щастие и ще бяга с всички сили и възможно по-далече.
Жените, които мечтаят за идеален мъж, също трябва добре да си помислят точно това ли искат. Защото
ако реалността отговори на мечтите им, ще се наложи да забравят всичко — и социалното признание, и
духовното признание, и т.н.
Ако изследваме подсъзнателния образ на идеалния мъж у жената, той ще е такъв сексуален гигант,
че тя ще е доволна да може поне мъничко да си отдъхне, докато партньорът й е на работа. А пък ако
съответно изследваме идеалния образ на жената, спотаен в съзнанието на мъжа, ще видим такава
стихия, че ще се радваме, ако не се побъркаме и успеем да оцелеем. Ако тези подсъзнателни проекции
придобият плът и се реализират, ще влязат в противоречие с всички останали човешки нужди, интереси
и изисквания. Това е поредният източник на проблеми, понеже ако съвместим двата образа и си
представим как биха живели идеалната жена от мъжките мечти и идеалният мъж от женските, ще ни се
наложи да констатираме, че те просто няма да правят нищо друго освен секс. Никакви битови грижи.
Идеалният вариант е апартамент в луксозен хотел — до последния ни дъх.
Свръхценностното отношение към секса е свързано с това, че той е единственият осъзнаван
източник на удоволствие и наслада. И много често хората си мислят, че именно в секса се проявяват
като отделни неповторими индивиди. А проблемите се натрупват, натежават — и лодката потъва. Точно
по тази причина одобрявах и одобрявам сексуалната революция - поне затова, че ни позволи да говорим
за сексуалните отношения повече или по-малко открито.
МЪЖЕТЕ КАТО БОГОВЕ
Мъжете, съобразно природата си, са строили, строили и накрая са построили сложния социален
свят: с огън и меч, с договори и хитрост са създали конструкция, която да отговаря на правилата на
съвместното живеене на планетата както на отделните хора, така и на цели държави, при това с оглед
тези правила повече или по-малко да се приемат от( мнозинството.
Мъжът най-после заема мястото, на което го вижда всъщност жената в класическия триъгълник:
мъж — жена — свят.
Светът е хаотичен, непроучен и объркващ, жената сама по себе си е въплъщение на хаоса, как така
ще остане сама със света? Тя се страхува от света и се страхува и от себе си и затова, понеже
инстинктивно усеща заложената в природата на мъжа способност да организира, а следователно и да
брани и да защитава, го поставя между себе си и света. В резултат, разбира се, губи възможността да
усеща непосредствено света, но пък това е цената на сигурността и безопасността.
И така мъжът се оказва между жената и света и естествена последица от тази му позиция е, че
върху него се прехвърлят всички божествени функции. Това се вижда и от факта, че при прехода от
многобожие към еднобожие богът винаги е мъж. Жените богини изчезват от пантеона на боговете в
момента, когато хората престават да обожествяват природата и природните явления. Излиза, че в
сърцевината на всички отношения у жените е залегнало отношението към мъжа като към бог.
—
Какъв статус! Какви права!
—
А какви задължения!
Така се е почнало. След като намират в лицето на мъжа „бог“, жените, естествено, веднага излизат
с искания: щом си бог, съответствай на божествеността си. Твори, брани, носи, строй, обичай и лелей.
Чели сте и сте слушали романтични приказки. Кого чака принцесата? Принца на бял кон, рицаря с
блестящи доспехи и така нататък. И дори ако случайно се събере с просяк или чудовище, след безброй
перипетии и в резултат на природния й подход и на вярата й чудовището се превръща в принц, просякът
се оказва единствен син на царя, връща се в родния си дворец и всичко се оправя и е наред. По този
начин фолклорът; много ясно отразява дълбинната позиция във взаимоотношенията между мъжете и
жените.
Това е от позицията на жената. Мъжа питал ли го е някой? Дали изобщо някой се е поинтересувал
той иска ли го всичко това?
„Като не щете, отречете се!“ Нещо не съм чувал мъж да се отрече от своите дадени му „по
рождение“ права. За отричане на престолонаследници от престола съм чувал, обаче за отричане на мъж
от мъжкото — никога.
Жената чака в съответствие с програмата ако не бог, то цар, а ако не цар, то поне
престолонаследник на бял кон, който ще направи за нея всичко, ще я извади от кулата, ще я спаси от
чудовището, даже от кристалния ковчег ще я вдигне с целувка. И до днес в труден момент, в екстремна
ситуация жените се обръщат към мъжете и чакат те да вземат някакво решение и да направят нещо.
„Ама направи нещо!“ „Направете, нещо, та светът да стане по-сигурен, направете нещо, та да не ни е
страх, направете нещо, та да оцелеем. Направете нещо!“
Красива приказка. Жените го казват единствено когато съвсем са го закъсали, когато вече не могат
да контролират ситуацията, когато сами са се докарали дотам, че им остава единствено да викат:
www.spiralata.net - книгата е сканирана от Ал. Тодоров

29

„Помощ!“ Докато това не стане, те могат всичко и самички и всичко знаят. И изобщо ние мъжете само
им досаждаме и им създаваме грижи.
Добре, ясно. Жената чака от мъжа той да я заслони от света. Това е основното. Всичките караници,
спорове и претенции — те са за после и тепърва ще се върнем към тях. А мъжете? Какво е в основата на
тяхната позиция?
ЖЕНИТЕ КАТО БОГИНИ
Тук нещата са съвсем прости, като всички начала. Бъркотията и така любимите на всички
сложности започват, както винаги, при последиците.
Мъжът, оказал се на ръба, на върха на острието и във вечната зона на риска, се обръща към жената,
за да намери майка си. За него жената винаги и на първо място е мама. Дом, уют, място, където можеш
да се прибереш мръсен, кален и пребит и да си починеш, каквото и да си правил навън.
Това засега е романтичната страна на отношенията между тези два свята, мъжкия и женския.
Чистата, още неразмътена от дългата история на войната, борбата и несъответствието позиция. Богът
Творец, който стои между хаоса и страха и живота, от една страна, и тихото пристанище, в което можеш
да се скриеш от бурите — от друга.
Тук романтичната част свършва.
Влизат следващите действащи лица. Със свършването на матриархата и постепенното развитие на
цивилизацията мъжете откриват, че жената става и за друго освен да ражда. Постепенно започват да
забелязват, че удоволствието, получавано от действията, към които ги тласка потребността от
продължаване на рода, не винаги е еднакво. И че от лягането с една жена получаваш повече чувствено
удоволствие, отколкото от лягането с друга. Че едната повече подхожда за ролята на майка в
семейството и стопанка, а другата по-малко — но най-важното откритие е, че може да не искаш еднакво
качествено изпълнение на всички функции от една и съща жена.
Така започва процесът на диференциация.
Освен изконната и необходима за оцеляването на човешкия род функция на жената — да ражда,
възникват още две: да е добра стопанка и да доставя наслада. И понеже светът е бил вече мъжки и мъжът
следователно е станал господарят и купувачът, то жените, които винаги се ориентират бързо в
обстановката, започват да усъвършенстват стоката си.
Едни започват да се стремят да произвеждат здраво потомство и виждат ценността си най-вече на
„пазара на булки“, други се усъвършенстват в домакинството - независимо дали е селска къща, или
дворец, а трети усвояват науката как да доставят чувствени, удоволствия.
И това е само началото.
КАК ИЗОБЩО Е БИЛО ВЪЗМОЖНО ДА СЕ СЛУЧИ?
Всъщност какво точно е станало, докато хората са преминавали от примитивните начини на
взаимодействие в зората на човешкото общество към високоразвитата цивилизация на днешния ден?
Мъжете са оформили света според своите правила и разбирания и понеже са се увлекли, очевидно
са забравили, че го строят не само за себе си, а за нещо като съвместен живот и дори с подкрепата и
участието на онези, с които възнамеряват да живеят на тази планета. Може да са страшно различни, но
все пак живеят на една планета, нали? И заедно. В резултат на работата на мъжете се е получил мъжки
свят за мъже.
И не поради някакъв зъл умисъл, а просто поради факта, че мъжете са го строили по свой образ и
подобие и според своите разбирания, тоест достатъчно просто и примитивно — на базата на властта и
силата. Просто и ясно. И някак си не са се сетили да се поинтересуват дали и доколко представите им
какъв трябва да е редът в този свят съвпадат с представите на онези, които ще живеят в него с тях —
тоест да попитат жените. Изградили са си го... и обикновено се чувстват в него съвсем уютно и
комфортно.
Ако жените не им пречеха, не им се обаждаха по телефона в най-неподходящите моменти, не им се
сърдеха, че не са се прибрали и че парите са свършили, че не знам кое си се било счупило и не работи, че
искали да ги обичат истински, ако не бяха всичките тези женски претенции, мъжете най-вероятно щяха
да си лежат на лаврите като Господ на седмия ден на Творението. Но понеже по волята на съдбата ние
живеем на тази планета заедно, а някои по взаимно споразумение дори в едно жилище, ни се налага да се
съобразяваме един с друг. И непрекъснато да се чудим на основния и най-важен въпрос: защо сме
заедно?
Мнозина му отговарят, но бъркотията почва точно когато някой отговори и държи да натрапи
отговора си и на другите. Номерът е там, че чуждите отговори не струват, не ни вършат работа, вече са с
изтекла годност. От една страна, всичко е ясно. Всички сме уникални и неповторими, всички се сърдим,
когато ни казват, че сме като всички други, и ни натрапват изтъркани отговори на най-важните за нас
въпроси...
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И така, ролите са разпределени, основните изисквания и очаквания са определени, едните правят
това и това, другите им се отплащат с онова и онова. Мъжете поемат задължението да се грижат за рода,
майката и потомството и да ги защитават. Дългът на жените е да раждат, да се грижат за дома, а
следователно за децата и за мъжа, и да даряват наслада.
Оттук започва играта, безкрайната игра на съответствие и несъответствие. В ежедневния живот я
познаваме като „изясняване на отношенията“. Целият проблем е в това, че макар функциите да са ясни и
че жените всъщност са съвсем наясно какво да очакват и какво да изискват от мъжете, а мъжете също
знаят съвсем ясно какво искат от жените и за какво са готови да се отплащат и да плащат, ние хората сме
такива, че няма с какво да си запълним живота, ако нещата бяха толкова прости.
И се почва! А любовта?... Прехвърляме всички тънкости и сложности на този процес в света на
стоково-паричните отношения и се впускаме с упоение да ги разнищваме. Претенции, недоволство,
неизпълнени обещания, несбъднали се очаквания, кавги, помирявания. Тоест намираме си работа!
Вярно, случва се двама да се съберат, да поживеят заедно, да се разделят и да си мислят, че вече
знаят кое как е, да се съберат с друг с надеждата, че наученото ще им помогне, но обикновено не се
получава нищо. Нито втория, нито третия път. Това вече е въпрос на лична смелост или на повелята на
познавателния рефлекс.
И ето че идва моментът, когато жената вижда, че онова, което не че е разбирала и не че си го е
измисляла, а просто е очаквала от мъжа, следвайки основните закони на взаимодействието, не се
получава. Просто го няма. Нито у конкретния й партньор, нито в света, построен според неговите
закони. И в споменатата система на взаимодействие зейват пукнатини, бездни и пропасти. Които няма с
какво да се запълнят. Какво прави тогава жената? Чака, настоява, почва да действа самостоятелно. В
съответствие с гъвкавата си пластична природа жената на практика автоматично запълва със самата
себе си тези пукнатини и пропасти и почва да тормози мъжа с претенции за взаимно несходство и мъжка
безпомощност. Претенции, впрочем, абсолютно безсмислени и безпочвени.
Излиза, че стартовата позиция е налице, но няма умения; дори мисълта, че на тези неща трябва да
се учим, че за правата си трябва да се отплащаме със задължения, поражда у нас, извинявам се, женска,
нервна реакция.
Когато се срещаме на равнището на природата, на душата, на равнището на емоционалното
взаимодействие и на тяхна база решаваме да се съберем, никой изобщо не се замисля, че нищо в живота
не се постига без споразумение, че нещата трябва да се изяснят. Всеки идва със своите очаквания.
Жената гледа мъжа през призмата на своите и си мисли, че го вижда истински. Мъжът гледа жената през
призмата на своите и си мисли същото. И обикновено нито той, нито тя дори не се опитват да си изяснят
гледната точка на другия. Първо, това е страшно: може да научиш нещо, което изобщо не искаш да
научаваш; второ, просто не се сещаме за това. После обаче идват претенциите: „Не направи това, не
направи онова...“
Конфликтът се корени в това, че въпросите, които жената задава на мъжа, много често са на език,
който той вероятно не знае. При което претенциите са взаимни. Тя не казва нищо конкретно. Само
мърмори или пък му се глези - определенията зависят от неговото емоционално отношение към нея. Той
не я слуша. Мръщи се, мълчи, недоволен е и се прибира от работа все по-късно. Не получава онова,
което е очаквал, а тя фонова, което й е обещал. Тотална неразбория!
Навремето, много отдавна, един умен човек, като видя, че съм тръгнал да се хвърлям с главата
надолу в тази неразбория, ме посъветва: помисли първо какво искаш. Ако искаш да се жениш, търси
жена, която иска да се омъжи, а ако искаш жена, търси жена, която иска мъж.
Онези, които са се замисляли за тези неща, отдавна знаят, че диференциация има и че с времето тя
е довела до ясна и относително тясна специализация.
КОЙ ИСКА СЪЩОТО, КОЕТО ИСКАШ ТИ
Нека погледнем по-подробно как стоят нещата. И така, с прехода от матриархата към патриархата
се формират трите основни функции на жената: да ражда, да върти домакинството, до дарява
наслада. С времето реализирането на тези функции се усложнява и поражда все по-нови и нови
търсения и предлагания на стоковия пазар, разцъфнал около фундаменталните моменти в отношенията
между мъжете и жените. Търсенето поражда предлагането, предлагането — конкуренция,
конкуренцията — все по-нови и нови начини на привличане на внимание към стоката. И от
потребността за продължаване на рода, тоест от потребността да раждаш, да произвеждаш потомство, се
отделя една специфична.дейност — сексът.
Сексът като дейност, породена от енергията на потребността за продължение на рода.
Удоволствието е същото, а последици във вид на нежеланото вече потомство няма.
Лошото е там, че тази потребност влиза в категорията на задоволяваните и че с времето
физиологичното удоволствие започва да намалява, следователно има риск търсенето на тази стока да
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намалее... и тогава — да живее прогресът! Появяват се и процъфтяват оплюваните и порицавани от
всички, но въпреки това неунищожими явления - проституцията и порнографията. Индустрията на
изкуственото възбуждане. Полузабранена и затова още по-изкусителна и съблазнителна. С времето на
продавачите им е необходима все по-голяма изобретателност, защото потребителите бързо се пресищат
от всички нововъведения.
Способността на човешките същества да произвеждат потомство, способност, която не е
ограничена от природата нито по сезони, нито от времето на денонощието, изобщо не означава, че
имаме енергия за тази дейност. Да, енергия нямаме, но имаме спомена за удоволствието и в стремежа си
все пак да получим това удоволствие въпреки всичко и напук на всичко е тайната на съществуването на
проституцията и порнографията.
Следващата женска базова функция е домакинстването. След като прехвърлят върху жената
цялата работа по него, мъжете за известно време се успокояват. Всяко общество при всеки социален
строй винаги е определяло именно тази социална роля като едва ли не най-възвишена, човечна и
добродетелна.
След като тежката, неблагодарна и безкрайна домакинска работа става чисто женска, мъжете вече
са свободни за социални и военни битки и за реализацията си на общественото поприще. Тъкмо заради
тази си свобода благодарното човечество в лицето на мъжкия социум непрекъснато залъгва изнурената
жена колко е благородна тази нейна дейност и как на жените им било вродено да се жертват за
семейството.
За да разберем защо прането, чистенето и така нататък символи на този „жертвен подвиг“, тоест
целият този тежък труд, който докарва жените до неврози и преждевременно състаряване, са символи на
най-добрите женски качества, не бива да забравяме, че всичко това е измислено от мъжете. Които в
процеса; на развитието на цивилизацията са успели да представят използването на „изостаналата“ жена
за неквалифициран труд като постижение. А после я пращат и на конвейера, и на струга - а след това
вече и самите жени, програмирани от идеята за равенството, започват да държат да участват в
„мъжките“ професии, за да докажат, че не са по-некадърни и по-лоши.
Парадокс, да. В разгара на тази борба жените се прецакват сами. Решават да се борят за правата си.
Логиката е елементарна: ще докажем, че и ние можем, че трябва да имаме равни права с мъжете... Което
обаче е просто потвърждение от страна на самите жени, че те усещат, че са различни и че ужасно ги е
страж не само че мъжете могат да забележат това, но че ще вземат да го разберат и самите те.
Дори най-върлите феминистки не настояват спортните състезания да са в обща категория за жени
и за мъже. Дори най-безумните феминистки знаят, че има неща, в които жените и мъжете просто не
може да са равни.
Женското начало е много пъргаво и любопитно и много обича да се обучава. В социума, който е
мъжки, жените се обучават чудесно, но това не е техният език. Всичките им изказвания, много добре
научени на мъжкия език, изискват превод, защото зад тях стои нещо друго, съвсем различно — жените
подреждат думите в изказванията си само като подражание на мъжкия език.
Тоест жените гледат мъжете и се учат от тях как да живеят в този свят.
Внимание! Остър завой! Жените учат усърдно, понеже знаят, че иначе няма да могат да се
внедрят, да се утвърдят в социума. И затова до определена граница дори побеждават на мъжка
територия. Това много прилича на случаите, когато чужденци, отишли в някоя страна, знаят за нея
повече от местните жители. Защото са учили!
Има още една, напомням, трета функция на жената, функция, формирала се в процеса на
диференциацията — да дава наслада. Тоест емоционално-чувствено и примесено със сексуалност
изживяване. Така се е родила еротиката. Еротиката, която е произлязла от потребността за емоционален
контакт. Ето я най-после принципната разлика, която ще ни избави от вечното объркване в
определенията. Сексът и еротиката просто имат различни източници на енергия, тоест самата природа
на възникването на сексуалното напрежение и на еротичното изживяване е принципно различна. Затова
професионалистките в областта на секса и професионалистките в областта на еротиката са съвсем
различни като явление. И дори в ситуацията да има секс, той е просто средство да се разнообразят
начините за удовлетворяване на потребността от емоционален контакт.
Това е област, в която жените могат да накарат мъжете да платят всичко за всичките си желания.
От желанието на мъжете да получават все по-качествена и по-разнообразна наслада и със съгласието на
жените да удовлетворяват това желание се е родила и се развива все повече и повече една огромна
индустрия. Създава се един недостижим и вечно изплъзващ се идеал, който стимулира женското
тщеславие. И колкото по-недостижим е този идеал, толкова по-силно се стремят жените към него — и
толкова повече средства влагат в него мъжете.
Символ на победата в мъжкия свят става не само банковата сметка, успешният бизнес, луксозната
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вила и скъпата кола, но и красавицата, която се вози в тази кола или живее във вилата. Красавицата,
която е максимално близо до идеала, който се води за най-: престижен в момента. В бизнеса с козметика,
разкрасяващи процедури и така нататък се въртят огромни пари. Искате наслада? Заповядайте. Жените
се стараят, мъжете плащат. Желанието за наслаждения е родило огромния и скъп свят на модата и
всичко около него. Представете си само колко струват безбройните; и безкрайни конкурси от „Мис
Мокро дупе“ до „Мис Вселена“.
Въпросът е: като виждаме всичко това и така или иначе участваме в него, как все още се
осмеляваме да говорим за равенство? Толкова ли сме тъпи, че да не виждаме какво става, да
продължаваме да се съмняваме в принципната разлика между мъжете и жените и да се правим, че
очевидната разлика между положението на мъжете и жените в социума е историческа грешка или
социална несправедливост?
ЖИТЕЙСКИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ
Мъжете са направили този свят и когато са го направили, жената не е била част от социума. Тя
само се е „появявала“ в Него. Мястото на жената се е определяло от три понятия, които с времето в
устата на „еманципатките“ са се превърнали в символ на обида и угнетяване: църквата, кухнята, децата.
Трите К — Kirche, Kuche, Kinder. Макар че ако се абстрахираме от глупавите амбиции и погледнем на
нещата сериозно, то какво може да е по-важно: духът, животът, бъдещето. Къде е тогава проблемът,
къде е противоречието?
Създаденият от мъжете свят, естествено, се гради на мъжки правила и закони, а какъв е, кой е
най-важният критерий за успех в мъжкия свят? Правилно — победителят. Всички плюсове в този свят,
свят на съревнование и постижения, се основават на едно правило - да участваш и да победиш.
Тези критерии са естествени и органични за мъжете, те са смисълът и причината мъжете да
съществуват на този свят. За да получиш правото да оплодотвориш когото си щеш и колкото пъти си
щеш, трябва да победиш. За да изхраниш и да защитиш — пак трябва да победиш.
Жените гледат на това с възторг. Гледат това съревнование и, разбира се, искат победителя. Питат
мъжа си: „Защо не победи ти?“ - и го укоряват, ако не са достатъчно умни, и му помагат да победи, ако
са умни и го обичат. След което става следното. Жената внезапно вижда, че съществото, което би
трябвало да е бог, незнайно защо изобщо не е бог. Нито побеждава всички, нито я осигурява с всичко.
Когато мъжът чуе това какво всъщност чува? Че жените са сметкаджийки. И че стоката е
недоволна от купувача си.
А какво казва всъщност жената? Че мъжът не си е удържал на думата. А мъж, който не си държи
на думата, е все едно слънцето да не изгрее. Което не е възможно. Значи този нейният не е никакъв мъж.
Конкретното определение на онова, което приемаме за успех и победа, естествено, се променя.
Променя се в зависимост от социалната среда, в която живеем, променя се с възрастта. Младите девойки
търсят красавци и после се оплакват, че към красотата нямало и ум, след това търсят някой умен и
виждат, че и той всъщност е красив. Защото вече са способни да виждат и друга красота. Мъжете
всъщност го знаят това. Мъжете, които са били „на върха“ през периода на индивидуалността, когато
главното е тялото, главното е зовът на пола, главното е природното, помнят как са ги гледали тогава
момичетата; а умните, свитите, слабаците, които са им завиждали — къде са те сега? И къде са сега те —
бившите хубавци?
Понеже умните и свитите стават крале и победители, когато дойде времето на интелектуалното
съревнование. Така че не се чудете, бивши атлети, ако в очите на жената, която харесвате, внезапно не се
окажете победител в мъжката надпревара.
В крайна сметка всичко се свежда до оправдаване на очакванията. Жените чакат от мъжкия свят и
от конкретните мъже да оправдаят очакванията им за сигурност, тоест за спокойно и безпроблемно
функциониране. Светът трябва да е сигурен, трябва да е устроен така, че животът да не е само
оцеляване, а да остават средства и възможности за творчество, за изкуство, за любов. Това е глобалното
женско очакване. Ние живеем на една и съща планета и в системата на съвместното съществуване
мъжът трябва да изпълнява функциите си и да задоволи това очакване.
Но това не става, а понеже женското начало не може да реши тези проблеми самостоятелно,
всичко се излива в агресия — агресия спрямо мъжете. Агресия, която всъщност не е породена от нищо
друго освен от признаването на слабостта, че жената не може да се справи със ситуацията без мъж.
Агресията винаги е слабост.
А ако агресията не помогне?
Не че помага и на мъжете. Жените обаче по природа са активни и се врат където не им е работа.
Ако няма кой да я защити и да я спаси, жената тръгва да се защитава и спасява сама. Инстинктът й е на
вълчица, която, за да спаси малките си, ще нападне и вълк, и човек. Следват безкрайните взаимни
претенции и недоволства. Никакви междудържавни конфликти не могат да се сравняват с това!
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Въпросният конфликт е като гражданска война - а в гражданска война победа не може да има.
Гражданската война може само да се спре, стига да има достатъчно здрав разум.
Поради природата си, както вече казахме, жените са много пластични, лесно се обучават и затова,
когато навлязат в мъжката сфера и поемат мъжки функции, до определен момент постигат невероятни
успехи. Това мъжете го знаят много добре. Но пак в определен момент се включва защитният рефлекс и
жената просто казва: аз все пак съм жена, трябва да се съобразявате с това. Мъжете нямат такова
оправдание.
Там, където жената, поради инстинкта за самосъхранение, няма да направи последната крачка и да
излезе от играта, мъжът ще я направи.
Оправданието „все пак съм мъж“ не се приема именно защото в края на краищата той е мъж. Точно
това е капанът, в който са се вкарали мъжете чрез привилегированото си положение в света.
Мъжете са свикнали да се сравняват със самите себе си и в живота им женското заема много малко
място. Затова, като се вглеждат в себе си като в огледало и виждат в това огледало само себе си, мъжете,
разбира се, стават по-силни, но причините, поради които тази сила им е била толкова нужна, в разгара на
самоутвърждаването изчезват неизвестно къде.
Хората започват да строят социума за собствените си задачи, но впоследствие той става
надличностно чудовище, което използва тях за своите си задачи.
ДА, СОЦИУМЪТ Е ТОЧНО ТОВА
Социумът е машина, която не спира да работи, за да се самоподдържа, да поддържа територията
си, властта си, като за тази цел ни дава различни играчки — казва ни: вие сте главните, вие сте силните,
вие сте първите, вие имате еди-какви си привилегии и предимства, — срещу което си присвоява правото
да се разпорежда с живота ни за свои много често съвсем неизвестни ни цели.
Жените, които толкова обичат да приказват колко били ощетени и неравноправни, в
действителност са защитени и дори разглезени от социума. На тях им е позволено много —
безотговорност, лекомислие, вятърничавост. Жена—какво да я правиш! И всичко това заради онази
природна способност, която е дадена на жената и без която цялото съществуване е безсмислено. Жената
ражда, а на социума му трябват хора.
Жените много добре знаят за мъжете онова, което може би дори не искат да знаят - позицията,
отношението на социалното чудовище спрямо мъжете, — и затова са двойствени в отношението си към
тях. От една страна, имаме претенции за некадърност и не- изпълняване на функциите, които са
възложени на мъжете от самия смисъл на разделението на мъжкото и женското в света, от друга —
съчувствие заради пълната зависимост и безправност на мъжа пред лицето на социалната машина.
Живеем в затвор, в който светът натиква мъжете и жените още от раждането им, и повечето от нас
живеят в него до края на дните си, като полагат всички усилия да изпълнят внушените им очаквания,
доколкото ги приемат за свои желания, и изобщо не се сещат да се спрат и да се запитат: всъщност това
ли искам?
А когато идват различни хора, хора, които не се съобразяват с внушените очаквания, а следват висшия зов, това се възприема като нещо божествено. Ломоносов, който тръгва пеша за Москва, за да учи.
Гоген, който зарязва благополучието, за да стане художник. Дребосъкът Суворов, който става велик
пълководец.
Има една притча, не знам знаете ли я: „Покажи ми, Господи, най-великия пълководец на всички
времена и народи“. - „Ето, този е!“ - „Но той е прост обущар!“ - „Ако беше станал пълководец, щеше да
е най-великият във всички времена и сред всички народи“.
Животът е такъв, че просто ни хвърлят в него, натикват ни в него и очакват да се държим по
определен начин. Онези, които не го правят, може би наистина усещат някаква божествена подкрепа, но
като излиза от рамките на очакваното от него, човек без съмнение рискува, защото губи подкрепата на
всички, чиито очаквания не е оправдал. Ако обаче дори не е опитал да го направи, цял живот живее като
в клетка и само от време на време го обзема неясна тъга за неизвестните пропуснати възможности.
Не пренебрегвайте себе си. С времето пренебрегването на биологичната съставляваща довежда до
специфични нарушения на дейността на организма, които наричаме болести. Като това са специфични
болести. Нарушаването на начина на програмиране (липсата на резонанс) води до различни психически
разстройства. Пренебрегването на спецификата на взаимодействие между различните типове информационен метаболизъм води до деструктивни действия от социален характер и много често до
деструктивно поведение.
Изправени сме пред природата, пред работата си, пред взаимните въздействия и пред
поведението си. Щом разберем това, потребността ни от „въоръженост“ се активизира. В сферата на
психологическите знания не е възможно тези неща изцяло да се отделят едно от друго, понеже човекът,
макар да е отворена, все пак е много цялостна система, интегрирана отвътре. Невъзможно е да се говори
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за поведението, без да се отчитат енергетичните особености. Още повече когато се опитате да
приложите това на практика. Всички знания по практическа психология могат да работят истински само
в контекста на общия, обем психологически знания. Не е възможно просто да се вземе описанието на
даден тип и на тази основа да се постигне ефективно взаимодействие. Тези, които възнамеряват да
участват, трябва да запомнят това много добре.
С КАКВО Е СВЪРЗАНО УДОВОЛСТВИЕТО?
Ще изкажа едно рязко, почти скандално и дори, мисля, обидно за мнозина мнение. Сама по себе си
чувствеността — тоест непосредствено телесното, чувствено удоволствие — изобщо не зависи от
партньора като личност. Изобщо. На тялото му е все едно кой или какво му доставя това удоволствие.
Тъкмо пренебрегването на този факт, отхвърлянето му, лицемерниченето в тази сфера водят до
невероятната бъркотия, която всички ние, естествено, приемаме с радост, понеже колкото по-голяма е
бъркотията, толкова по-лесно ни е да се скрием, да се маскираме в нея.
Въпросът е там, че от гледна точка на чистата чувственост сме изправени пред чисто биологичен
факт: възбуждане на ерогенните зони, натрупване на чувствен потенциал и изразходването му чрез
оргазъм. Ето го момента, който ни дава реална възможност да се изживеем като част от животинския
свят. Вероятно има такова място в мозъка: слагаш си там електрод и с елементарното натискане на
някакво копче стигаш до оргазъм, при който дори можеш да умреш от изтощение. И никакви проблеми
с търсенето на партньор! Но за социализираното, претрупано с правила човешко съзнание това е
неприемливо и дори срамно. Да, срамно е да помним, че освен хора сме и животни. Именно — животни,
при това млекопитаещи, сиреч бозайници.
За такава чувственост, чувственост, която няма никакви емоционални и интелектуални украси,
дори с измислена специална дума „похот“ - и тази дума традиционно има отрицателна окраска. Похотта
не е което и да е сексуално удовлетворение или сексуален контакт. Похотта е чисто биологичното,
чувствено желание. Тя няма никакво отношение нито към любовта, нито към проституцията, нито към
никакви други отношения. Но пък сигурно си струва да се напомни на човека, че освен човек той е и
животно и че в това няма нищо лошо.
Няма лошо, разбира се, както няма нищо лошо в цялата физиология, но все пак изпитваме някакво
неудобство. Говорим за трите природи и твърдим, че те са равни и че сме възпитани според йерархията
на тези природи. Главната от тях е социалната. Разумът! Разумът!! Разумът!!! Духовната също е важна,
което е чудесно, но тя не е за всеки ден и не е за всеки. А биологическата — тя е нещо, което съществува,
но разумът отдавна я е победил и хората, които се притесняват тъкмо от нея, предизвикват ту присмех,
ту раздразнение. Да не говорим пък че популяризираният до абсурд дядо Фройд добавя още страх и
неудобство.. В „Анализирай това“ героят казва на психотерапевта си: „След сеансите при вас направо
ме е страх да се обадя на мама!“
За да се изгради правилно отношение към въпросите на секса и еротиката, трябва похотта,
биологическата чувственост, да се отдели от всичко друго. Точно с това са се занимавали всички древни
сексуално ориентирани традиции, като се почне от тайните женски манастири, вакханките, хетерите и
тантристите - навсякъде, където сексът се е обуздавал чрез знанията. Та значи първото, на което учат
там, това е умението природната чувственост да бъде освободена от преките си връзки с каквото и да
било друго.
Чувствеността, разбира се, не е чисто човешко качество. Тя е качество на живото, на всяка жива
система. Животните не са по-малко чувствени от нас. Природата, естествено, не е могла да повери
продължението на рода на някакви си там случайности, така че автоматичното осигуряване на
желанието се постига чрез връзката му с максимално чувствено удоволствие.
Известно е, че не само човекът има в мозъка си център, който наричаме „рай“, и център с името
„ад“. Има център, който се включва автоматично, когато се приближаваме до границите, пазени от
инстинкта ни за самосъхранение. И има център на удоволствието, който е свързан с инстинкта за
продължаване на рода. Чувствеността всъщност е тъкмо стремежът да се изпита това удоволствие.
Ако единият партньор умее, знае как и успее да намери достъп до този център у другия, то,
естествено, също иска само едно - другият да намери достъп до неговия център. Тогава избухва страстта
и необузданата похот се освобождава — за което толкова обичаме да четем в романите и което с доста
притеснение гледаме на екрана. С годините, естествено, достъпът до този център става по-сложен,
бившето животно се социализира и препрограмира все повече, все повече се подчинява на правилата и
табутата на социума. Несанкционираният достъп до центъра на удоволствието, разбира се, е насилие.
Проникване с взлом в цялата система.
Точно затова всичко свързано с биологичната чувственост е оградено с безчет социални табута,
внушения и сугестии, а думичката „похот“ носи отрицателен заряд, който се подкрепя от социума.
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ТИПОЛОГИЯ НА ЧУВСТВЕНОСТТА. ПОЧТИ КРИМИНАЛЕ
Внимание — това е страшна тайна! Няма никаква типология на чувствеността. Чувствеността е
една и ние повече или по-малко сме се ориентирали в природата й.
Ситуацията е същата като с енергията. Има само една енергия, но има и мъже и жени и те я
използват по различен начин. Има чувственост и при всички хора природата й е една и съща, но
кодовете за достъп до центъра на чувственото удоволствие, това е различно - точно то е типологията на
чувствеността.
Първите цифри на кода са свързани с поведението като най-достъпна за възприемане част от човека. Ако сте внимателни по отношение на поведението — а поведението е действие, извършвано, за да се
постигне някаква цел, — значи може да видите целта, към която се стреми вашият партньор или
партньорка във всичките ви взаимоотношения, включително интимните. Учените казват, че няма нито
фригидни жени, нито импотентни мъже, с изключение на медицинските случаи. Има просто
обстоятелства. И така, първата крачка към разгадаването на кода са основните поводи за влизане в
интимни отношения.
Първият е за възбуждане на пряката чувственост, когато става въпрос за телесна наслада. Тук
всичко зависи от това до каква степен е включен центърът на телесната наслада.
Вторият е последица от пробуждането на чувствеността, свързана с потребността за продължаване
на рода. Това зависи от хормоналното състояние на организма. Свързаната с освобождаване от
напрежението интимна близост е тъкмо схемата, която осигурява продължаването на рода.
Третият е при активирането на чувствеността, свързана с потребността от емоционален контакт.
Това е еротичната чувственост, при която е важен процесът на взаимодействие, при това без никакви
логични доводи. Може да е като във филма „Девет седмици и половина“, а може да е просто под скъсано
мръсно одеяло. Това не е важно. Важното е, както се казва, да се повъргаляш, да се погушкаш и да
попъшкаш. Това може да се трансформира в чувственост, свързана с компенсирането на комплекс за
малоценност. И казано честно, тогава вече не е чувственост, а власт. В тази точка чувствеността
свършва.
Четвъртият са интимните отношения за пробуждане на чувствеността, свързани с опита тези отношения да се използват за така наречените променени състояния на съзнанието и енергетиката. Това вече
са практики, които изискват съответни усилия.
По-нататъшното съдържание на кода вече зависи от особеностите на енергетичните
взаимодействия и на първо място от особеностите на доминантния стил на дейност. Тук или има
резонанс, или няма. Въздействието един спрямо друг или е положително, или е деструктивно. А тъй
като всичко това протича на много фино равнище на възприятията, за повечето хора то сякаш не
съществува.
Първата форма на чувственост подтиква човек да прибягва към различни стимулатори, за да
постигне удоволствие. Това е просто опит да намерим път към центъра чрез взлом. Биохимията е
най-прекият път, може да се опитаме да го направим чрез превъзбуждане на нервната система,
холотропно дишане, много кафе, психостимулатори от типа на екстази. Няма значение с какво точно,
защото главната цел е нервната система да се докара до превъзбуда. Цената за организма е достатъчно
очевидна. Именно тук се стига до сривове в психиката поради опитите да се стигне до желаното
състояние с взлом. Защото наркотиците, алкохолът и най-различните медитативни техники се използват
с тази и само с тази цел.
Именно затова свързаната с чувствеността сфера е оградена с толкова много социални защити, И
това е правилно, защото точно този тип чувственост превръща човека в животно. (Не му напомня, че е
част от животинския свят, а го връща на стадия на животното и той губи - понякога необратимо —
всички качества, които са го издигнали над животинския свят.) Човек може да направи предпазлива
експедиция в тази област, но не бива да забравя, че там ние преставаме да сме хора.
Има друг път към висшето наслаждение. Практиките, които използват това напрежение за духовни
цели, са изградени по такъв начин, че достъпът до центъра на висшата наслада се съпътства и от
емоционалната и интелектуалната наслада, и от резонансно състояние на енергетиката, и от контакт с
околната реалност в определени аспекти. Това вече е абсолютно човешката чувственост! дотолкова
човешка, че я наричат ангелска и божествен на. Като пример мога да дам познавачите на вина, които
лесно могат да различат една реколта от друга.
Можем следователно да твърдим, че в чувствеността има дори нещо като йерархия. Чувствеността
тръгва от чисто животинска и стига до абсолютно осъзната. Степените й са:
• чувствеността като стимул за продължаване на рода;
• чувствеността като продължение на потребността от емоционален контакт;
• чувствеността като взаимно познаване;
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• чувствеността като пътешествие в други аспекти на реалността.

Това е то цялата типология на чувствеността.
Колкото до конкретните рецепти за взаимодействие между различните хора, общите, адресирани
към всички съвети са ужасна характеристика на нашата цивилизация. Такива съвети трябва да се дават
лично, конкретно, защото не мога да си представя никаква друга мотивация някой да получи подобни
знания освен стремежа към власт. Има я и мотивацията на самопознанието, разбира се, тоест стремежа
към опознаване на собствените ни механизми. Но според мен базовите знания дават възможност на
всеки самостоятелно да анализира себе си. И да се ориентира какви автоматични механизми
съществуват в психиката, как са свързани с проблема за сексуалността (и свързани ли са) и дали
проблемът изобщо съществува. Тоест проблемът явно съществува, но дали е сексуален? Често това е
много важен въпрос.
Първо резюме. Всичките ни сексуални така наречени грижи и проблеми се дължат на една
причина. Ние не знаем кода за достъп до нашия център на наслаждение и още по-малко знаем как да
съобщим това на другия. Единствено в случаите, когато потребността от продължаване на рода ни
побърква от хормони до такава степен, че вече ни е все едно удоволствие ли е актът, или не — важното
е да направим потомство, — нещата стават от само себе си. Но това не решава сексуалните проблеми.
В подсъзнанието на всеки мъж и на всяка жена се таи знание за състоянието на тотално
блаженство, изпитвано когато този център се включва и когато имаме желание да го изпитаме. Жените
мечтаят повече за това, понеже разположението на акумулатора на енергията им в областта на матката
ги провокира непрекъснато, освен това потребността за продължаване на рода генетично също е
по-застъпена у жените. (spiralata.net)
В много сфери, включително в сферата на чувствената наслада, ние, хората, живеем по принципа
на игнориране на очевидното. И на базата на това игнориране се градят какви ли не конструкции, които
и при най-малкото критично положение рухват като къщичка от карти.
Чувствеността, наричана и похот, изобщо не е свързана с никакви отношения освен с
отношенията, които я възбуждат. Всичко останало е морал, етика, сексуални табута и така нататък. Тя е
чисто биологично изживяване. Което всъщност не се нуждае от никакви отношения.
Но ако никога не изпита включването на чувствения си център, човек винаги ще е неудовлетворен.
А ако го изпита, идва следващият проблем: дали пък да не си вкара един електрод и всичко да се
свърши? Човекът е сложно устройство, но си ги има тези точки на якост — и те са много.
С две думи, ако сексуалните отношения не са част от общуването, от взаимоотношенията, става
въпрос само за по-голям или по-малък достъп до центъра на чувствените удоволствия. Ако са част от
взаимоотношенията, значи става въпрос за взаимно внимание. Любовта всъщност е точно това —
непрекъснато взаимно внимание един към друг. Човешкият аспект на любовта е постоянното внимание
към другия, защото вниманието е нещо, което можем да управляваме, а следователно е чисто човешка
способност. Точно постоянното внимание е така наречената любов.
Вниманието на свой ред е свързано и със степента на доверието, на взаимното разбиране - те са
негови производни. Известно е, че да си внимателен и да помниш е най-трудното за всеки, който е
свикнал да живее по шаблони и да мери всичко с клишета. Такъв човек игнорира всичко, което не
разбира, като несъществуващо и другият съществува за него само като социална единица. Понеже ако
всичко е ясно и точно определено какво има да му внимаваме? При такива хора всичко се гради на
липсата на внимание и на липсата на актуална памет.
Ако наистина искаме да решим проблемите със сексуалното си общуване, проблемите си с
противоположния пол, трябва да се върнем към основното. Никакви съвети, никакви рецепти кое как се
прави няма да ни помогнат. В най-добрия случай ще изпитаме удовлетворението на изследовател,
получил потвърждение на теоретичните си предположения в практиката.
Това показва опитът на хора, живеещи в такива социалнопсихологически светове, където сексът
не е повод за запознанство, където се съревновават не три, а три хиляди и двеста жени. Сами можете да
сметнете коефициента на полезно действие. Една десета от процента. Количеството не помага, още
повече че случайността се повишава до невъобразими равнища. Именно случайността. В такъв случай е
редно да се замислим не за избора си, а за основите на човешката същност — и тогава всичко може да се
реши. Разликата в доминантата може да се преодолее чрез „четворката“, разликата в модулирането - за
сметка на диапазона, разликата в поведението — чрез знанията за неговите особености.
А да си мечтаем, че ще извадим късмет и съвсем случайно ще срещнем идеалния партньор...
Шансове има, както има и шансове да ударим шестица от тотото. Шансове има винаги, но неизвестно
защо не се сбъдват. Виж, ако е възникнало чувство, свързано с отношенията, това вече е късмет само по
себе си. Не за желанието, а за отношенията. И заради развиването и запазването на тези отношения си
струва да научим необходимите знания. Самият факт на възникване на отношения е огромен късмет.
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АМИ ЛЮБОВТА?
Дотук всичко е повече или по-малко ясно. Сексът си е чист секс, има си биологически закони,
социумът е организираща и направляваща сила. Има обаче нещо като виц: чукането не е повод за
запознанство. Тази фраза не е само иронична, тя е агресивна, а следователно защитава, брани нещо.
Защото какво означава „запознанство“ в този контекст? Какъв неизказан упрек стои зад тези думи?
Запознанството само по себе си е начало на някакви отношения. А ако дори такова интимно действие
като секса не води до възникването на някакви, та дори и съвсем кратки, отношения, излиза, че има
място, където дори най-„независимият“ от общественото мнение човек усеща някаква непълнота,
някаква примитивност, някакъв пропуснат шанс. И колкото и да се правим на свободомислещи,
усещането, че нещо не е наред, го има.
Всичките тези дълги разсъждения могат да се сведат до класическия въпрос: „Ами любовта?“
Отговарям — любовта и сексът са съвсем различни неща. И ето защо. Освен базовата потребност за продължаване на рода, подкрепена от физиологично удоволствие, съществува също така базовата
потребност от емоционален контакт. Разликата е в различната хормонална картина. На равнището на
потребността за продължаване на рода хормоните се увеличават циклично (и във връзка с това се
наблюдава възбуда, активизация, ако потребността се удовлетворява, а ако не се удовлетворява —
невротизация с фрустрации и т.н.). А при накърняване на потребността от емоционален контакт
хормоналният фон спада, което води до неврастения, до загуба на жизнен тонус, до закърняване на
емоционалните реакции, до неспособност за дълбоки изживявания и в най-лошия случай до
шизофренизация...
Любовта е хармоничен съюз между тези две потребности. Но човекът е същество под властта на
социума, понеже социумът го създава, и не може да тръгне да удовлетворява потребностите си по чисто
биологичен начин. Всъщност да де - как така социумът ще пропусне любовта като средство за
манипулиране! И затова любовта е „наша -- чужда“, „истинска - фалшива“, еди-каква си. Възхвалява се,
принизява се, осъжда се, поощрява се и т.н.
Сложното е в това, че на социума му е страшно трудно да направи от любовта стока. А защо
любовта не може да стане стока? По простичката причина, че потребността от емоционален контакт
изначално се удовлетворява само с помощта на майката. Децата, които са отделени от майката преди да
станат на годинка, израстват със сериозни отклонения в психическото си развитие. Бащата не може да
замени майката. Ще рече, търсенето на емоционален контакт е търсене на майката. А ако мама я няма, а
аз вече съм голям (или вече голяма), как да удовлетворя потребността си от емоционален контакт? По
един-единствен начин - като отъждествя някой друг със себе си или с мама.
За мъжете това е по-лесно: те могат да намерят жена, която да асоциират с мама: ще се лепнат за
нея, ще я отъждествят с мама, психофизиологическият им резонанс може да съвпадне — и готово. За
жените е по-трудно, понеже те могат да удовлетворят потребността си от емоционален контакт или като
си намерят приятелка, която да отъждествяват с мама, или да отъждествят партньора си със себе си.
Има, разбира се, хора, които могат да произвеждат тази стока, но те са единици. Това е като
таланта на художниците, много рядко се среща. Така че стоката не може да стане масова. Много учени
са стигнали до заключението, че любовта е чувство, което се намира на границата между
биологическите и социалните потребности. За да може да се получи, се е появил социалният аспект,
който понижава напрежението от неудовлетворената потребност от емоционален контакт за сметка на
ситуацията на безопасно общуване. А Безопасното общуване има много компоненти: това е и
ситуационна безопасност, и психологическа безопасност, когато не очакваш от партньора някакви
ненадейни, коварни или агресивни действия. Затова една от причините хората да ходят на публични
забавления е сурогатът на удовлетворяването на потребността от емоционален контакт: като се
намираме в едно общо пространство, в пълна безопасност, и изпитваме сходни емоции, ние
удовлетворяваме една от И основните си, базови потребности.
Тук е много важно да се разбере, че като говорим за любовта (дори да е примитивна любов, както я
наричат някои идеолози), имаме предвид любовта със сексуално съдържание. Съществува обаче и
платоничната любов. Тук е изключително важен фактът, че сексуалното удоволствие психически е
неразривно свързано с удовлетворяването. В секса няма и не може да има алтруизъм; оттук и многото
проблеми между сексуалните партньори, защото всеки, стремейки се подсъзнателно към
удовлетворение, може да влезе в конфликтни отношения с партньора си. Пак от това следват
безкрайните разговори за технологичния аспект на секса: в каква поза, под какъв ъгъл, колко минути и
т.н.
Поради неразбирането, че сексът, който е свързан с партньора като рецидив (а е рецидив, защото,
строго погледнато, за удовлетворяването не е нужен партньор, ако ще си говорим на езика на
биологията), отдавна вече е социализиран, към него се прикачва и понятието „любов“, избухваща
www.spiralata.net - книгата е сканирана от Ал. Тодоров

38

внезапно само за три- четири часа, а понякога и само за броени минути.
Та значи всичко се свежда до това, че като удовлетворява една потребност — биологичната — и
същевременно не удовлетворява толкова плътно свързаната с нея потребност от емоционален контакт,
човек в крайна сметка не се чувства удовлетворен докрай, колкото и сполучлив да е извършеният
сексуален контакт.
Естествено, партньорът е необходим дори защото съществуват още много странични потребности.
Трябва обаче да сме наясно, че сексът без договор винаги ще е едностранен, тоест единият партньор
винаги ще подчинява на волята си другия партньор, ако не започнат отношенията си с уговорка за
взаимно удовлетворяване. А случайните съвпадения? Това са онези „съдбовни“ случаи, когато съвсем
случайно се срещат двама партньори, които при постигането на сексуално удовлетворение изпитват
дълбок психофизиологически резонанс. Тогава се почва пламенната страст и така нататък...
Накратко, огромното разнообразие в проблематиката на секса като цяло е породено от това, че сме
забравили откъде идва всичко.
В ТЕЗИ НЕЩА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Няма нищо срамно в това, че сме биологични същества. Ние наистина сме биологичен вид и в тази
си част се подчиняваме на законите на биосферата, на законите на природата и на законите на вида.
Нищо лошо или хубаво, нищо оценъчно няма в това. Просто; трябва да го знаем и тогава нашата
природа ще стане наш помощник. Защото ако я пренебрегваме или дори, не дай боже, я презираме, тя
без съмнение ще ни отвърне със същото...
В сферата на сексуалното самозадоволяване никой няма никакви проблеми — освен социалния.
Ако социалното настояще или социалното минало е внушило отношението към самозадоволяването
като към негативен факт, осъжда мастурбацията и онанизма като вредни за здравето - глупости, които не
издържат никаква критика нито от научна гледна точка,; нито от гледна точка на рационалния подход,
— и това е приело качеството на разбиращи се от само себе си норми, е, тогава вече почват проблемите.
Основният проблем обаче е другаде.
Биологично жените са с по-голям жизнен тонус от мъжете. Това е естествено, понеже на жената е
дадена репродуктивната функция и съответно природата е дала на жената по-голяма природна сила,
отколкото на мъжа. Точно затова, както вече казахме, в зората на човешката история е съществувал
матриархатът, който е утвърждавал биологичния приоритет на жената. Цивилизацията е била развита
слабо, интелектът също, и слабият още социум е отговарял на естественото положение на нещата:
биологично жената е по-силна, по-жизнена от мъжа.
Затова всички мъже, всички без изключение, на подсъзнателно (или безсъзнателно, или
несъзнателно) равнище се страхуват от жените още оттогава. Те знаят: жената живее по-дълго. Освен
това жената е по-стихийна от мъжа, защото не й е необходимо да компенсира недостига на жизнена
енергия с интелектуални усилия, логически построения и социални принципи. Тя е стихия. Жената е
стихийна, а мъжът е рационален. Жената е силна, мъжът е слаб. Естествено, като рационален, но слаб,
той се страхува от бурите, цунамитата, изригванията на вулкани и т.н., представени в образа на жената.
И пак съвсем естествено всяка слабост за компенсация прибягва до един от основните защитни
механизми - агресията. Затова мъжът е агресивен към жената.
Конфликтът между самките и самците всъщност съществува най-вече при хората. В природата
този конфликт се решава просто - убиваш, и точка. Сред хората това не е прието, така че са се появили
безброй различни комбинации: как да изядеш мъжа или как да се защитиш от жената.
Но ако мъжете са принудени да признаят толкова неприятния за самооценката им факт, че
подсъзнателно се страхуват от жените, то готови ли са жените да признаят не по-малко опасния за
тяхната самооценка факт, че всички те без изключение на равнището на безсъзнателното се страхуват от
самите себе си, понеже знаят, че са асоциални по самата си природа? На жените им е много трудно да
изпълняват споразумения, да спазват правила, да са последователни, организирани и т.н. Затова начело
на всички феминистки движения тайно стоят мъже.
Бях в Бостън на Световния философски конгрес и бях поразен, че на заседанията по философия на
феминизма активната роля беше на мъже. Това е много сериозно природно явление — разликата между
половете, и много сериозно природно явление е, че жените, както показва статистиката, средно живеят
по-дълго. Затова самотните жени са много повече от самотните мъже. Мъжете умират по-рано, по-рано
се износват... И това не е само биология. Това е и цената за големите натоварвания, за големите
отговорности — това е цената на властта.
Освен това мъжете, макар уж да мечтаят за някаква супержена, срещнат ли я, бягат, та пушек се
вдига, бягат, защото тя е стихия. Така бяга Александър Македонски от атинянката Таис, след като
прекарва с нея невероятна нощ. Тя го обича, а той й признава, че никога няма да повтори тази нощ,
защото иначе няма да има време да се занимава с делото на живота си — да завоюва света.
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Обяснението е там, че мъжът възприема рухването на умозрителните структури като катастрофа, а
жената — не. Чели сте, вярвам, „Баба Изергил“ на Горки. Ами че тя е същата като Кали, „поглъщащата
мъже“, „ядачката на мъже“ от индийската митология; това са огнени жени, жени, които могат да
реализират женската си природа до такава степен, че мъжете умират, полудяват, извършват
антисоциални постъпки, крадат държавни пари, забравили за дълг и чест. Стихията си е стихия. Затова
социумът, по природата си мъжки, е изобретил невероятен брой всевъзможни механизми, регулиращи
социалното поведение на жената, социалната й позиция - истинска система от ограничения.
Цивилизацията обаче напредва с гигантски крачки и положението рязко се променя особено във
връзка с това, че в „цивилизованите“ страни раждаемостта рязко спада. Към това започват да се
приспособяват всички социални механизми, включително моралът. От осъждана и отхвърляна
самотната майка става, така да се каже, поощряема.
Използващото научно-техническия прогрес човечество отдавна вече е влязло в конфликт с
природата в самата й същност. Да, човечеството се е научило да се намесва в какви ли не природни
процеси, но понеже не е достатъчно умно, не може да предвиди всички последици от тези намеси. Тази
тиха вечна война се води и между половете и в нея винаги победителка е жената (!), защото ако някога
победят мъжете, човешкият род ще изчезне.
Природата си знае работата. Затова мъжете са измисляли, измислят и ще измислят всевъзможни
хитроумни начини да утвърдят властта си над жената. А жените са измисляли, измислят и ще измислят
всевъзможни начини да получат правото си да са жени. Феминистките, впрочем, правят точно
обратното: те искат да придобият правото да са мъже. И това е основната им грешка, и затова
движението им е исторически обречено. Виж, да получиш правото да си жена - това, разбира се, е борба,
която се е водела, води се и ще се води. И в това напрежение, в това противоборство на едната половина
на човечеството с другата всъщност се корени всичко, и това е нормално.
Но след като има противоборство, трябва да има и победа и поражение. А щом стигаме до
понятията победа и поражение, стигаме и до понятието власт,
ЛЮБОВТА И ВЛАСТТА
Макар от време на време да ни се струва, че в днешната демократична просветена илюзия вече
отдавна не използваме интимните отношения с цел власт, в действителност това, разбира се, не е вярно.
Защото- освен генетичното наследяване съществува не по- малко силното и не по-малко неосъзнавано
социално наследяване. А в социалното наследяване всички ние имаме подсъзнателно (или
безсъзнателно) знание, че получаването на сексуално удоволствие освен това е и път към властта, начин
да повишим собствената си самооценка.
Затова за мъжа сексът често дори не е секс, а битка за власт. Сексът се превръща в нещо
допълнително и мъжете често не получават пълноценно удоволствие именно защото се стремят към
основната си цел — да победят.
Да победиш може по два начина. Да устоиш, кога- то те съблазняват. И обратното - да съблазниш,
кога- то не те желаят. Точно затова сексуалните игри често имат настъпателен, войнствен характер. Да
влезеш във взаимоотношения, в които няма дори намек за желание да победиш, е просто невъзможно.
Но пък в крайна сметка хората са различни. Тук говоря за средностатистическия, масовия мъж, който би
трябвало най-после да се сети, че не е необходимо да се сражава и че в крайна сметка в жената няма
нищо страшно.
Общуването с жената, близостта с жената може да донесе колосална радост и наслада само в
ситуацията на равенство, доверие и откритост. Мъж, който влиза в любовни отношения с жена на такъв
фон, получава несравнимо повече, отколкото в притеснителната ситуация „кой е главният“. Ако мъжът
се чувства уверено, ако не го е страх от стихийното начало, той се превръща в онези брегове, за които
говорят древните китайци, и жената тече между тези брегове-обятия открита и радостна. А той може да
удържи потока й, без да го е страх, че водата ще размие бреговете.
Това човек трябва добре да си го представи. Ако изобщо иска да се ориентира поне донякъде в тези
неща... Във всеки случай да помним за тези неща ще ни помогне да решим някои текущи проблеми.
На равнище автоматизъм и мъжете, и жените имат нагласата, че влизането в интимни отношения
им дава власт над партньора. Не току-така я има и думата „обладавам“. Вярно, тя е понятие предимно от
мъжкия речник. Мъжът се стреми да обладае, да овладее жената, тоест да придобие власт над нея.
Жената кокетничи и се пазари, понеже инстинктивно знае, че докато играта продължава, на власт е тя. И
причината тук според мен е в това, че социумът, докато е измислял своите идеологии за сексуалните
отношения, е измислил и идеологията за греховността на това човешко влечение и че трябва да ни е
срам от него.
Жената традиционно чувства своята греховност и това я кара да се пазари още по-яростно, а от
друга страна, понеже усеща силата си и предимството си в сферата на биологичното взаимодействие,
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нейната „нощна“ власт й е скъпа и близка, още повече че правилно употребена, тя често й дава социални
предимства и тогава жената се чувства победителка на победителя си.
Така се води тази вечна война до „пълна победа“. До умирането на желанието и гибелта на отношенията.
ЛЮБОВТА И ЕМОЦИОНАЛНИЯТ РЕЗОНАНС
Сексуалното поведение е свързано с понятието любов единствено когато между партньорите има
емоционален резонанс, когато се удовлетворява потребността от емоционален контакт. Само тогава!.../;
Всички други ситуации се наричат в социума със същата дума, но рязко се отличават по съдържание.
Проблемът на емоционалния контакт отдавна има съвсем просто решение. Доказано е, че
съществува механизъм на биологичен резонанс, който действа дори на клетъчно равнище. При това
положение, ако между двама души няма биологична несъвместимост, са достатъчни елементарни
навици за саморегулация, та този механизъм да се включи. В екстремни ситуации той се включва
автоматично и именно благодарение на него хората не умират например от студ, когато се прегърнат и
се притиснат един към друг, ако замръкнат посред зима на открито. В ежедневния живот и най-малкото
добро, просто добро, доверчиво отношение един към друг включва този биологичен механизъм при
телесен контакт.
Доказано е, че паралелно с включването на механизма на биологичния резонанс при хората се
включва и механизмът на емоционалния резонанс. По този начин се постига пълното, стопроцентово
удовлетворяване на потребността от емоционален контакт. Много често сексуалните отношения
всъщност са само форма и средство за удовлетворяване на много по-актуална потребност —
потребността от емоционален контакт. Хората просто не знаят, че има други, по-лесни начини. Затова
механизмът на биологичния резонанс е много важен при контактите помежду ни.
Известно е, че има хора, които са абсолютно несъвместими биологично—за психологическата
несъвместимост се говори много повече. Една от проявите на биологична несъвместимост е
невъзможността, непоносимостта да стоим прекадено близо до даден човек. Това явление,
биологичната несъвместимост, няма никакво рационално обяснение. Все пак случаите, когато между
две живи същества не възниква биологически резонанс, са достатъчно редки.
Накратко, „да спим заедно“ не означава непременно сексуални отношения, това може да означава
наслаждение от изживяването на биологичния резонанс, а той на свой ред автоматично включва
механизма на емоционалния резонанс и удовлетворяването на емоционалната потребност.
В основата на сексуалното привличане лежи биологичното удоволствие, самоудовлетворяването.
Може ли човек да се ограничи само с това? Не, не може. Точно тук е основният му проблем.
Не може, защото се оказва, че физиологичното удоволствие не му е достатъчно.
Поради социалната си природа човек трябва да прибави към биологическото удоволствие и
психологическото. А то се получава от психически изживявания. Тоест човек иска от секса освен чисто
физическо удоволствие и приятни позитивни изживявания, а изживяванията на човека зависят от
околните, понеже сме част от тях. Затова сексът на равнището на социалната ни природа означава
психологическо изживяване плюс удовлетворяването на другия, защото за да постигнем положително
изживяване, ние трябва по някакъв начин да получим от другия информация за това, че той също е
доволен, че на него също му е хубаво. Тоест тук стигаме до секса като проблем на общуването.
Накратко: да получим физиологично удоволствие и удовлетворение е лесно, но да прибавим към
това и психологическо удоволствие, и удоволствието от удовлетворяването на друг човек — това вече е
проблем. Проблем е, защото хората нямат механизми за получаване на психологическо удоволствие.
Просто в главите ни няма физиологически център за получаване на психологическо удоволствие.
За физическите удоволствия се знае: да, такива центрове има. Най-елементарният пример е
онанизмът, мастурбацията. Механизмът се включва, включват се центровете за получаване на
физиологическо удоволствие - и всичко е наред! Но какво трябва да разтриваме и да масажираме, за да
получим психологическо удоволствие? Никой не знае. Душата няма физически органи. Всички обаче
знаем, че състоянието й зависи от другите. Затова дори когато онанира или мастурбира, човек извиква
образ на партньор и от тази гледна точка онанизмът и мастурбацията могат да станат вредни, защото
претоварват нервната система. Иначе казано, в секса, като на лакмусова хартия, се вижда
двойствеността на човешката природа.
Човекът е два пъти природно явление: веднъж като биологично същество и още веднъж — като
социално същество. Помните как стана дума, че социумът използва физиологическото удоволствие като
стимул в своята система на управление „тояга и морков“, нали? За тази цел са измислени и изобретени
много стоки.
За много дълго време за основна стока се е приемала жената, но ако погледнем логично, точно
такава стока е и мъжът, понеже както мъжът не може без жена, така и жената не може без мъж.
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Тук стигаме до сексуалната проблематика. Вече казахме, че има една добра рецепта - резонанс на
живото с живо. Значи и тук би трябвало да има подобна рецепта — психологически резонанс. А
психологическият резонанс, това вече е влюбеност, а влюбеността - това вече е опасно, защото
предполага известна зависимост. И тъкмо тук, в междината между желанието да получим
стопроцентово удоволствие и страха от зависимост, се крие цялата проблематика, натрупана около
секса.
Точно затова и до днес е актуален проблемът с платения секс, точно затова в платения секс е важен
не самият физиологически аспект. Защото не се плаща за секса. Плаща се за изпълняването на
очакванията в сферата на отношенията с другия. Това е най-важната работа на проститутката в
публичния дом. Но както и да го погледнем, това си е сурогат, а след като е сурогат, се изискват все
повече и повече външни стимули, а накрая наркотична зависимост, водеща до саморазрушение.
Мечтата за гейшите, романтизирането на хетерите, възхищението от куртизанките... Мечтата за
гарантирана любов, за задължително, но Наглед естествено възхищение и главната мечта — свободата
на действие и себеизразяване без страха, че ще те упрекнат, че няма да те приемат, че ще те разлюбят.
Тук тя се изпълнява. Стига да успееш поне за малко да забравиш, че дълбочината и времетраенето на
всичките тези прекрасни изживявания зависят от банковата ти сметка.
Като заговорихме за психологическата компонента на секса и ако държим да стигнем до основната
си цел — да постигнем поне някаква яснота във въпроса за взаимоотношенията между мъжете и жените,
е много важно да отговорим на въпроса: с какво се измерва качеството на секса в този аспект?
Естествено, с качеството на изживяването. Но що е това качество на изживяването? Това е степента на
личното ни потапяне в него - по скалата от частичното изживяване към тоталното. Така във
физиологичния аспект на секса оргазмът е тотално физиологично усещане. Но при него също има
диапазон от масажа на половите органи, както пише един автор, до истинския оргазъм, за който пишат
повечето. По същия начин е естествен стремежът към психологическа тоталност и ако сексът освен
физиология е и общуване, взаимодействие, значи можем да направим следващата градация.
ПРОБЛЕМЪТ: ОБЩУВАНЕ ИЛИ УДОВОЛСТВИЕ?
Нулевата степен е сексът като помощ за партньора. Това означава да изпълняваш желанията на
партньора заради запазване на отношенията.
Първата степен е освобождаване от напрежението. Може да бъде освобождаване от хормоналното
напрежение, може да бъде освобождаване от психологическото напрежение, натрупано от
неудовлетворяването на някаква потребност, например от емоционален контакт, от убеждаването „не си
сам, двама сме“ и т.н. Напрежението изчезва - чудесно!
Втората степен е взаимният оргазъм, който не се получава винаги, но ако се получи, това тотално
физиологично изживяване води до наистина силно психологическо изживяване.
Третата степен е взаимната страст. Да, третата е взаимната страст. Какво се има предвид?
Взаимната страст възниква на първо място от съчетаването на биологичния и психологическия
резонанс. Взаимният резонанс е рядко, много рядко нещо... Едностранната страст е друго — тя не
обхваща целия спектър.
Четвъртата степен ще наречем тотален резонанс. Той не възниква спонтанно. При него се включва
съзнанието. Тоест биологичният и психологическият резонанс не стигат, трябва и съзнателност. Като
минимум е необходимо поне споразумение, че партньорите формират определено психоенергетично
състояние, влизат в резонанс и чак тогава осъществяват контакта. Имаше един такъв случай с една
двойка: избират си определено състояние, отлитат някъде във висините, било неописуемо — но така и
не го повторили! Уплашили се...
И това е разбираемо, защото в такъв момент към физическата и социалната природа на човека се
включва и духовната. Човекът, както вече казах, е съставен от три природи. Особеностите на духовната
му природа са тема за отделен разговор.
Петата степен е трансценденцията. Трансценденталният акт позволява да преживееш смъртта в
партньора. Тоест собствената си смърт като смърт на егото. При това взаимно.
Шестата степен е дематериализацията. Това е такова сексуално взаимодействие, при което се
изживява смъртта на егото и смъртта на физическото тяло, тоест достигане на нулата, на нулевото
пространство.
Следва седмата степен — достигането на безкрая. Рискът тук е голям, понеже може и да не се
върнеш, да полудееш.
Може да се каже, че номерирането на степените отговаря на състоянието, в което се намира
човекът. Веднъж пред голяма аудитория вече говорих за съществуването на седемте степени, казах
честно: седем са, но всички вие тук засега мечтаете за втората, и мисля, че казах истината. Естествено е
степента на взаимодействие с партньора да се промени в зависимост от задачите, които си поставяме...
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Нулевата ситуация я знаят по принцип всички. Първата и втората степен също, третата вече е
мечта. Онези, които искат, са усвоили или могат да усвоят и четвъртата. Не е чак толкова сложно.
Вярно, възниква въпросът: а трябва ли? Не е ли по-добре да глътнем хапче или да се боцнем, вместо да
изживяваме живия Бог?
Ако възниква желанието чрез взаимодействието на мъжкото и женското да се стигне до някакви
тотални преживявания, между партньорите трябва да има осъзнати отношения. Освен любовта трябва и
осъзнатост. Тоталността не идва стихийно.
В сферата на физиологията, естествено, трябва определена грамотност, да се знае що е това
физиологически стимул, как работи и какво прави... Това е нужно, та контактът да е максимално
ефективен. За това стигат и съвсем елементарни знания и не бива да се оправдаваме с невъзможността
да научим нещо неизпитвано и суперстрахотно.
Така че и тук се връщаме към основното: повечето сексуални проблеми не са проблеми на
сексуалното взаимодействие, а на общуването. Странно как хората не искат да разберат това. Лекуват се
от проблеми с потентността, от фригидност, от какви ли не болести вместо просто да разберат: ако имаш
проблеми в секса, значи имаш проблеми в общуването. В секса, както и във физиологическия
механизъм, изобщо няма никакви проблеми. Така че не се лъжете сами.
Всички така наричани сексуални проблеми са проблеми в общуването. Може да сте Ален Делон,
може да сте Бриджит Бардо - не помага! Дори най-умелият и опитен партньор в секса няма да ви
помогне да решите сексуалните си проблеми, защото проблемът ви е в общуването. Но хората не
разбират това, лягат един с друг като предмет с предмет и измъдрят един дявол знае какво...
Имах пациент, който, за да се възбуди, се събличал гол, качвал се на летни кънки и партньорката
му трябвало да го вози из целия апартамент, като го дърпа за члена. За което той й плащал. Според мен
това е пример колко глупав може да е човек, за да се докара до подобно състояние.
Проблемът не е да се възбудим физиологично, проблемът е в общуването, в емоционалния
контакт. Но дори на онези, които непрекъснато говорят за ползата и необходимостта от какви ли не
практики, изобщо не им хрумва да стигнат до определено психоенергетично състояние в резонанс с
партньора/партньорката и да се съешат в екстаз. Защото в този пункт ние хората сме истински идиоти мислим си, че тогава няма да е истинско. Мислим си: истинското е това, което се случва с мен, а не това,
което правя. А се мислим за разумни същества!
Имах пациентка, красива, умна, биологично пълноценна. Тя имаше проблем. Като малка беше
осакатена от строгото си католическо възпитание, и то до такава степен, че когато ходела в клозета, си
мислела, че Бог я гледа — а Бог нали е мъж! Понеже я учели, че Бог вижда всичко и знае всичко. Наложи
се да й обясня, че не е точно така и как Бог се отнася към тези неща: „плодете се и множете се“. Тя ме
разбра, но пък за сметка на това веднага ми се предложи. Казах, че не бива — има си медицинска етика,
и я попитах няма ли някой човек, когото да харесва. „Има!“ След две седмици я срещнах случайно —
беше съвсем различна жена.
Социумът, разбира се, и тук не пропуска изгодата си. Доколкото сексът е и общуване, то защо пък
обществото да не го ръководи, първо - чрез регламентиране, и второ - като пуска на пазара съответната
стока. Сексът престава да е стока само ако имаме влюбеност, тоест някаква фина психологическа
нагласа един спрямо друг. Без тази психологическа нагласа в най-добрия случай се стига до взаимен
масаж на органите, в най-лошия — до взаимно психологическо травмиране.
Когато говорим за секса в човешкия му аспект, стигаме до понятието еротика.
В строгия смисъл на думата еротиката, чистата еротика, е получаване на психологическо
удоволствие, като не е задължително то да включва физиологически моменти. Тоест можем да се
върнем към първоначалната теза, че сексът е общуване на половете. Оттук идва и глобализацията на
проблема, въведена от Г. И. Гурджиев, който казва, че всяко общуване на разнополови вече е секс.
В секса има какви ли не игри, например дистанционен секс. Нямам предвид умозрителния секс, а
реално физическо взаимодействие от разстояние с използването за тази цел на различни специфични
енергетични потоци. Тоест стига се до характерен творчески научноизследователски подход към секса
(ако ще сме честни, не съвсем изследователски и изобщо не научен). Има и други сексуални игри и
какво ли още не, описано и неописано. За мен, след като така и така говорим за тези неща, е важното пак
да спомена и да наблегна на тристепенността на секса:
• първо, сексът е част от физиологичната ни природа;
• второ, сексът е единство на физиологичната и социалната ни природа;
• трето, сексът е проява на духовната ни природа.
Сексуалното общуване между мъжа и жената (извинете, привърженик съм на традиционния
подход: между мъжа и жената) предполага включване на всичките три човешки природи. На това човек
трябва да се учи. И ученето е трудно. Общуването изобщо не е онова, което ни пускат по телевизията,
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тоест не е физкултурно-изследователски упражнения. То е нещо съвсем друго. То е тотално любовно
изживяване.
ЛЮБОВ ИЛИ ПОТРЕБНОСТ
За каквото и да говорим, за източниците на чувствеността или за секса, щом разсъжденията ни се
отдалечат от основните закони на биологията, щом се появи „човешкото“, веднага се появява и темата за
отношенията. Тоест най-болезнената, най-обърканата и най-привлекателната за хората тема.
Хората мрат да си „изясняват отношенията“. Гадаят даже по откъснати листенца—„обича ме, не
ме обича“. Сериалите дразнят, трагедиите възвишават, комедиите разсмиват — но всички те са за едно и
също. За любовта. В крайна сметка всичко опира до нея.
Защо винаги до нея? Че малко ли са ни другите отношения? Да не говорим, че са много повече...
Но се оказва, че любовта се е оттеглила в сериалите и е останало само „другото“. Къде е любовта, а?
Като цяло любовта е удовлетворяване на някаква потребност, която се намира на границата между
социума и биологията, на междата между двете области на нашето съществуване. Много рядко там се
появява и идеалната любов. Любовта като взаимопознаване, взаимопроникване - защото за това трябва
да имаме като минимум изследователска мотивация.
Значи ни остава любовта като взаимопрегръщане и взаиморазбиране - е, и като взаимоутешение?
Ами онази любов, която сияе като огрян от слънцето снежен връх? Любовта, която побеждава всичко,
вдъхва живот на всичко, решава всичко? Онази, която е от пръв поглед, та до „живяха щастливо и
умряха в един и същи ден“? Не може хората просто да са си я измислили, нали?
Това, за което говорите, всъщност изобщо не е любов...
Естествено, от една страна, любовта крепи потребността от продължаване на рода, която пък
всячески се подкрепя от социума. В тази област социалният натиск е максимален и започва да отслабва
едва с развитието на индустриалното общество. Защото самото развитие на това общество поражда
конфликт между необходимостта от възпроизводството на хора и необходимостта жените да бъдат
привлечени на пазара на труда. Точно тогава възникват проблемите с раждаемостта. Просто няма избор
- или висока раждаемост, или индустриално общество.
От друга страна, човечеството има потребност от емоционален контакт, тоест човек иска да
удължи детството си, да е „при мама“, да има с кого „да се гушне“. В социалния живот тази потребност
на практика не може да се удовлетвори — в това отношение обществото открай време разчита на
семейството. Но обществото изобщо не е предполагало, че семейството, тази клетка на обществото,
може да изневери на основните си функции: и на продължаването на рода, и на задоволяването на
потребността от емоционален контакт.
И така, ако някой се влюби, това още не говори за нищо освен че хормоналният му фон се е
повишил. Друг въпрос е ако човекът обикне. Ако го връхлети онова загадъчно нещо, което наричаме
любов.
Та как все пак става това чудо? Може ли да намериш любовта, да я срещнеш? Или, ако се
придържаме към вече казаното, любовта може единствено да се заработи, като денонощно се втренчваш
в потребностите си?...
Най-важното, което трябва да се направи, та любовта да е жива, е да запазим емоционалния
контакт. Любовта умира в момента, когато изгубим желанието да се прегърнем, да се притиснем един
към друг. Отиде ли си това—всичко си е отишло. По-нататък почва битката между половете,
социалните битки, животът като безкрайно „изясняване на отношенията“.
Единственото, което помага в тази сфера, са интимните отношения, защото в тях освен пряката
чувственост се включва и удовлетворяването на потребността от емоционален контакт. Сексуалната потребност всъщност се е отделила от потребността за продължаване на рода именно защото са се
съединили потребността от чувствено удоволствие и потребността от емоционален контакт.
Понятието любов вече се е превърнало в шаманско заклинание: Любов! Любов! Любов! В смисъл
— именно любовта е спасението от общуването с живия човек. Щом дойде — всичко ще се оправи.
А какво е това любовта? И с какво се различава от влюбеността? Мисли ли някой за това?
Влюбеността е временна — идва и си отива. Има си своя динамика и към това трябва да се отнасяме
нормално. А любовта е висша форма на отношенията. Когато казваме „любов“, трябва да сме наясно, че
любовта предполага на първо място свръхценностно отношение към другия. Точно в този смисъл в
Библията Соломон казва, че любовта е силна като смъртта.
Сама по себе си любовта не е свързана с отношенията между половете. Тя не е непременно
отношение между мъж и жена. Любовта, казано накратко, е да излезеш от собствените си предели, да
пренебрегнеш себе си в името на другия. Затова се казва: подвиг на любовта.
В повечето случаи хората наричат любов влюбеността или близките взаимоотношения, базиращи
се на влюбеността. Любовта и влюбеността като понятия са изгубили смисъла си, защото са станали
www.spiralata.net - книгата е сканирана от Ал. Тодоров

44

неопределими.
Защото какво ли не наричаме любов? И проекцията на идеален баща, и проекцията на идеална
майка, и бизнес сделките дори. И какво ли не наричаме влюбеност!
Но ако искаме да помогнем в нещо и на себе си, и на другите, трябва все пак да се ориентираме за
какво точно говорим. Съществува любов между мъжа и жената, разбира се. Но съществува любов и
между: мъже, и между майка и дъщеря, между човек и истината, между природата и човека... Това е,
когато някой друг или нещо друго е по-ценен, по-ценно за мен от самия мен.
Изпитващият любов прави следващата крачка към духовността, защото вижда по-добре, чувства
по-силно, възприема по-пълно. И наистина, любовта е един от духовните ключове. Именно любовта, а
не влюбеността, защото влюбеността е динамична, тя може да дойде, да свърши и така нататък. И никой
не бива да бъде обвиняван за това, защото влюбеността е резонанс, съвпадане на биологичния и
психологическия резонанс. Психологическият резонанс например се е запазил, а биологичния вече го
няма — какво се получава? Влюбеността вече я няма. Няма безкрайна любов, но има безкрайност на
любовта.
Ако говорим за духовния път, ясно е, че докато човек не постигне божествената любов, всичките
му отношения са в най-добрия случай човешки, а когато постигне божествената любов, всичко става
божествено. В божествената любов обаче се крие и тайната на божественото равнодушие. Бог не прави
разлика. Той Обича всички еднакво — и праведниците, и грешниците.
Когато има любов, за нея не се говори; когато я няма, думите не могат да я заменят. Така е на този
свят. Любовта като свръхценностно отношение е много рядка. Малцина се жертват заради другите.
Неведнъж съм изслушвал оплаквания, че любовта все я няма и няма. От това няма изход: ако човек
не може да забрави себе си, няма и да я срещне. Всичко е съвсем просто. Ако забрави за себе си — ще я
открие, непременно. Лично аз не виждам в това никаква трагедия. Трагедията е в друго. Трагедията
започва тогава, когато човек започва да предявява претенции и има определени искания.
Накратко казано, живее си човекът и изведнъж решава, че иска нещо ново, различно, по така...
Иска голямата любов, при това да е духовна и с какви ли не степени. Не иска да направи обаче нищо за
тази цел, пък и не знае как да го направи. И му остава само едно, с което всъщност е свикнал - да страда.
Така че трябва добре да помислите какво всъщност искате и защо го искате. Тоест какво ще правите с
него. И чак после, стига да сте съгласни да приемете последиците от тази най-голяма и духовна любов,
търсете средства и методи — и се учете.
Понеже какво — искате духовността да ви се поднесе на тепсия? Така не става. И тогава вече
започва истинската трагедия, защото човек се оказва в известното положение — седнал на два стола,
тоест на практика между тях. Това „между“ е и неприятно, и болезнено - столовете се плъзгат настрани,
а мускулите ти не издържат. И боли.
Тази трагедия е същата като безброй други по различни поводи, когато хората решават, че може и
че дори трябва да страдат. Това е ужасната пропаст между това, което искаме, и това, което правим, за да
го постигнем.
В подобна ситуация аз може би бих проявил достатъчно твърдост, но пък винаги съм мислил, че
изход има — или не бива да искаш онова, за което не си готов да положиш усилия, или ги полагаш, за да
постигнеш желаното.
Но да се върнем на темата за търсенето на любовта: все пак не всички сме толкова устремени към
почти недостижимото, повечето хора просто живеят и търсят радостта в обикновения ежедневен живот.
И така, определихме какво съдържание влагаме в понятието „любов“. За да обикнеш, трябва
другият да те интересува повече, отколкото се интересуваш от себе си. Това е сложно и освен това не е
ясно — защо? Ако любовта дойде, това е или подарък от съдбата, или наказание. А ако това още не е
станало и човек иска някак да стигне до любовта и да изживее това чувство, му трябва негов собствен,
изживян от самия него смисъл, който да му позволи такова отношение към друг човек. Такъв смисъл
може да открие единствено човек, който е осъзнал своето величие. Не манията за величие, а това, че е
Човек, че е образ и подобие Божие и че предназначението му е много по-интересно, обемно и богато от
онова, което се нарича „просто живот“.
В рамките на „просто живота“, обикновения живот, ние можем да говорим единствено за това, че
нещастията на човека се крият в самия него, в безкрайните му преценки и самопреценки. Човекът е
развратен от идеологията, включително от идеологията на личния живот. Свръхценностното отношение
към моментите на сексуалните отношения и сексуални контакти също е свързано тъкмо с това, че те се
възприемат като лична, интимна, неприкосновена част от живота.
Но за да е възможно това, е важно в тях да не бъдат допускани социалните стандарти, тоест
функционалните отношения. Тогава в интимния свят ще съществуват само лични стандарти и няма да
действат никакви други. Това е то личният, а не публичният живот. Ако социалните стандарти все пак
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проникнат по някакъв начин в личния живот — дори само чрез оценки, - то това вече ще е скрита форма
на публичност. „Ах, какво ще кажат хората!...“
В личния живот трябва да има тайна — и това е прекрасно.
Матричната основа на социума се е вмъкнала, нахлула е и в интимния свят. В него също има
съревнования, победи и сравнения, а щом това се почне, значи човек е изгубил интимния си живот. Не
бива да забравяме, че интимният свят е част от живота, върху която социалните закони нямат власт.
Това е територия, чие- то предназначение е на нея да се срещнат двама представители на различни
светове, територия свободна от законите на социума и природата, територия, където тези същества
могат да се срещнат такива, каквито са, и може би да се опознаят и да се разберат. Това е място на пауза,
което ни дава възможността да чуем реалността, докато се гледаме в очите. Това е територия на
неизвестното — и тъкмо затова ни мами и ни вълнува.
Впрочем това същевременно е и мит, продължение на илюзията, че механичното човешко
съществуване е уникално — което всъщност е съвсем банално съждение. Точно затова защитата се
гради по най-нелеп начин: чрез невежество, незнание, чрез забулване на интимните въпроси с какви ли
не тайни. И когато човек волно или неволно попада в ситуация, в която просто трябва да седне и да
помисли трезво, той не е в състояние да го направи, защото му пречат какви ли не механизми на
психологическа защита.
В живота има много варианти на човешки отношения. Като казвам „човешки отношения“ имам
предвид отношенията извън социалните конвенции. Защото в момента не говорим за конвенционални
отношения като например брака и така нататък, отношения, в които се намесва социумът и когато личен
живот няма, а има само негова илюзия.
Има прости на пръв поглед отношения на привързаност. Тези отношения често или предшестват
влюбеността, или се пораждат от нея.
ПРЕНАСОЧИ ПРИВЪРЗАНОСТТА СИ
Привързаността означава на двама души да им е приятно заедно в обществото, да изпитват
психологически комфорт и равнището на психологическото им напрежение да се понижи. В рамките на
такива отношения човек може да си почине, да се отпусне, да намали степента си на самоконтрол — а
самоконтролът възниква под влиянието на социалния натиск.
Оформя се нещо много крехко, много затрогващо, много важно. Толкова е красиво да четем за тези
неща в хубаво написан роман. Но според мен въпросът не е само в това, че хората „знаят“ какви
отношения са важни за тях и какви - не.
Въпросът е и там, че фините отношения не понасят прибързаност и суета и че изискват поне малко
вътрешно спокойствие. Човек, свикнал с непрекъснат грохот, трудно ще възприеме мелодията на
флейта. Съвременният човек е толкова забързан, толкова затънал в суетня, че все едно не живее, а
непрекъснато тича след вече заминал влак.
Хората днес са толкова идеологизирани, че често пренебрегват малките неща, нещата, които се
възприемат не с разума, а с душата. Трудно им е да го направят, защото тези отношения не могат да се
рационализират. И защото не са гарантирани с нищо.
„Какво е това привързаност?! Не е любов, нали!“ Един мой приятел казва: „Не бива да
подминаваме малките радости в живота, защото тогава няма да видим и големите“. Оценъчното
мислене, изградено на принципа „малко — голямо“, „важно — неважно“, „нужно — ненужно“,
унищожава вниманието към мъничките скъпоценности на живота. Има една малко груба, но много
точна приказка: „Много е неудобно да седиш с гол задник на диаманти. Боцкат. Какво им е толкова
ценното?“ И наистина — каква ценност имат при това положение? Сигурно наистина боцкат.
А ако ще си говорим сериозно, човешките отношения започват с привързаността. Привързаността
поражда доверие. Двете заедно създават психологически комфорт. И и двете са много крехки, много
нежни филизи на човешкото в живота. Всичките ми наблюдения показват, че именно от невниманието
към тях започва рушенето на живата, органичната, прекрасната част на човешкия живот.
Невнимателността, небрежността, пренебрежението към онези моменти в човешките отношения, когато
се ражда простата (а дали е проста?) човешка привързаност.
Привързаността, доверието, този крехък човешки контакт извън конвенциите е подарък за хората
в ужасната месомелачка на механичния живот. Дори съм съгласен да го наричаме любов, тоест
възвишено и романтично, но трябва да се отнасяме много внимателно към тези отношения, защото без
тях нямаме никакъв шанс. За нищо.
Израснахме в страна с грубиянска идеология и грубиянско поведение. Ние сме груби, примитивни,
безчувствени животни, които държавата управляваше и „оправяше“ както си иска. Можем да се
противопоставим на това единствено като насочим вниманието си към фините, крехките, уязвимите
неща в себе си и в другите. Ако не култивираме в себе си усета, сантименталността в изначалния смисъл
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на тази дума, тоест чувствителността, съпричастността, няма да се получи нищо. Всичко ще си остане
постарому.
И „нежните“ жени и „грубите“ мъже ще продължат да говорят за възвишеното и все така да тъпчат
и рушат всичко около себе си. И да страдат. И да оправдават със страданието си всичко. Страдам —
значи съм добър. Да се страда не е сложно. Даже е съвсем просто — най-простото нещо.
Предлагам да спрем с това толкова приятно занимание. Да спрем и да започнем да ценим
мъничките радости в живота. Тогава ще се появят хора, които ще са ни близки. Един, двама, трима —
това вече е страшно много. И е много по-близо до духовността от бодрото комсомолско „ние“. Ще
повторя: първата стъпка в човешките отношения е привързаността. Тя е много крехко отношение, много
лесно умира. Защото е страшно да довериш себе си на друг - и е страшно не защото житейският опит те
е сблъсквал с предателства и лъжи... Не затова. Страшно е, защото започваш да познаваш себе си.
Това е единственото, от което човек наистина го е страх. Да започне да познава себе си, с всичките
си недостатъци, с цялата си нерешителност, плахост, неспособност да си държи на думата, тоест да се
види сам, с очите си — слаб, уплашен, че току-виж някой почне да му вярва. Че някой ще почне да се
грижи за него. Че ще се наложи да изпитва благодарност към някого.
Човекът започва да става човек, когато се научава на умението да служи на друг и на умението да е
благодарен. Чрез тези две простички, дребни наглед неща можем постепенно да се измъкнем от
механичния живот. По друг начин не става. Няма друг път към свободата освен пътя към хората. Няма
друго знание освен знанието, което съществува под формата на другите хора. Никаква ерудиция,
никаква информация не могат да ни спасят. (spiralata.net)
Ние сме направени от хора, част от хората сме и единствено с приближаването си до хората можем
да се открием, да се познаем — живи, уникални, със свой собствен изпълнен със смисъл неповторим и
уникален живот. Но първо трябва да разберем, че друг начин няма. И ако изпитаме привързаност и доверие, това преживяване води до радостта да направим нещо за другия и да сме благодарни, че другият е
направил нещо за нас. Когато човек осъзнае това и започне да живее така, животът му се променя изцяло.
ВЛЮБЕНОСТТА...
Да, може да се тръгне по този път, а може да се направи и още една крачка. И тази крачка е
влюбеността.
Влюбеността е зачатък на любовта; може би затова за известно време изпитваме избирателно отношение към определен, конкретен човек, но за разлика от привързаността, където това изобщо не е
задължително, отношението е и сексуално. Другият става, та дори да е за кратко, по-важен за нас от
самите нас. Това е напъпил живот. Защото влюбеността дава възможност да съединим в себе си физиологията и културата. Да очовечим онова, което несъмнено принадлежи на биологичната природа. С
други думи, да му придадем ново качество, та физиологическото и психологическото удоволствие да се
съединят и да родят нещо трето, живо и трепетно, онова, което прави човека по-радостен, по-щастлив,
по-творчески.
Така се появява възможността да открием в себе си способността за творчество в отношенията.
Пътят на човека към самия него започва когато той най-после открие у себе си радостта да твори
отношения.
Човек без житейско творчество е жив мъртвец, функция на социалния механизъм. Веднъж един
мъж ми каза: „Искам да се отпусна, да си почина с нея, а тя само експлоатира тялото ми“. Разбрах, че
между тях няма никакви чувства: жената иска, а мъжът изпълнява задълженията си... И жени има
такива. Предложих му да й иска пари за всеки акт: „Щом ще ме експлоатираш, значи съм проститут. Ще
си плащаш...“ Доста интересно се развиха нещата...
Според мен има принципна разлика между самия смисъл на търсене на пътища към любовта и
смисли- те, които обикновено подтикват хората към действие.
Стремежът да намериш любовта и пътя към нея чрез привързаността и влюбеността е пътят на
човека към себе си и към свободата. И тогава вървящият към свободата чрез любовта става истински
човек, защо- то избира да не е сам, а с друг, с онзи, когото обича безкористно и с радост. Макар да вижда
и да разбира, че изборът му да е с някого ще доведе до вътрешни усилия.
Свикнали сме да мислим за любовта като за вълшебна пръчица. Но понеже в реалния живот
нещата не стават така, се дразним, ядосваме се и се обвиняваме един друг в какви ли не недостатъци и
като цяло в несъвършенство.
Ако се постараем да вникнем в тези обвинения и претенции, ще видим, че жените всъщност
непрекъснато обвиняват мъжете, че не са богове. Макар че са длъжни да бъдат. Мъжете пък съответно
обвиняват жените, че не са богини, а претендират да са.
Жената не намира щастие в любовта, ако не вижда в мъжа бог.
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Мъжът не намира щастие в любовта, ако не види в жената богиня.
Иначе мъжът не е в състояние да одухотвори тялото на жената, а жената не е в състояние да
одухотвори личността на мъжа.
Но едно е да видиш, друго е да разбереш — между тези две неща има голяма, много голяма
разлика.
И така, пътят към любовта минава през привързаността и влюбеността. Това е пътят, по който
стигаме до близките ни хора. И ставаме „ние“ — но качествено различно „ние“. Защо ли? Защото това
„ние“ се създава наново всеки ден, всеки момент. Това „ние“ не е конвенционално. То е живо, трепетно
— и може да умре всеки миг, ако не се грижим за него с внимание и творчество.
СВАЛЯНЕ НА ЗАЩИТАТА
Когато се появи такова вътрешно „ние“, когато дойде усещането, разбирането какво означава да
допуснеш в себе си, във вътрешния си свят близък човек — това е крачка към самия теб. Това е
премахване на дистанцията, сваляне на защитата. Ако имаме смелостта да го направим, другият започва
да живее вътре в нас. Не като мисъл, като представа, а истински, като живо същество: променя се, расте,
разделяте се, срещате се...
Това сваляне на защитата може да се определи като крачка към любовта. Защо ли? Защото ако
успеете да допуснете другия в себе си, постепенно ще започнете да го усещате в неговата цялост. И не
защото е „ваш“, а защото наистина е станал част от вас. А вие — част от него. Може би не се изразявам
много точно, но се надявам, че разбирате смисъла. Допускаме един човек в себе си и той става част от
нашата психологическа плът. И тогава постепенно се появява шансът страхът да изчезне.
Ако двама души успеят да влязат в такива отношения, тогава имат шанс, защото освен
психологическото и физиологическото се появява и духовното. Появява се зачатъкът, зародишът на
онова, което впоследствие може да израсне в преживяването „познай себе си като част от света и света
като част от себе си“. Чрез това можем да се учим на любов. И то ни дава възможност да се отворим за
онази любов, която се нарича божествена.
НЕ „МОЙ“, А „С МЕН“
Хората се раждат различни, или са програмирани различни, или са различно възпитани. Всеки да
го нарича както му харесва, но същината на проблема е една. Хората не търсят в любовта себе си, а
партньор, който да им принадлежи. „Ти си мой! Ти си моя! Тя е моя! Той е мой!“ Рефренът на любовната
идилия. Но ако е така, къде е вратата, къде е ключът от онази врата, зад която започва пътят на
уплашения човек към свободния човек?
Ключът е само един: че човек не може да е „нечий“, човекът може да е „с някого“. Хората
самооценяват свръхценностно самите себе си, макар да не се познават, и когато допуснат някого до себе
си, започват да се притесняват, че може да си отиде, да изчезне. И се включва споменатото „мой е“. Това
чувство за собственост поражда патологична нервност.
Ревността обаче може да е положителна, стимул за творчество, когато например, като виждаме, че
близкият ни човек е интересен на околните, искаме да сме интересни дори повече от всички тях заедно.
Тогава имаме стимул да се развиваме, да ставаме многообразни, да взимаме най-доброто от онези, които
реагират на нашия любим, и по този начин да заемем мястото им. Но като при това напрягаме себе си, а
не партньора си. Ако обаче ревността е проява на чувство за собственост, тогава е патологична.
Повтарям: човек не може да е „нечий“, човек може само да е „с някого“. Никой не може и не иска
дори да си представи, че е нечия собственост, но повечето от нас редовно си мислим за най-близките си
като за наша собственост. Психологически парадокс! Ето ви един съвсем прост въпрос: „Ще приемете
ли да сте нечия собственост?“ — „Разбира се, че не!“ — „А някой да е ваш?“ - „О, да“. Значи вие не, а
другият - да. И после ще си говорим за „любов“. Много път има още до любовта, много.
Откъде се е взело това у нас? Що за изкривено съзнание трябва да имаме, за да възприемаме друг
човек като собственост? Социалната система го обяснява на примитивно равнище: „Ти принадлежиш на
народа, ти принадлежиш на Родината, ти принадлежиш на държавата, ти принадлежиш на
семейството“. За социалния механизъм това е естествено. И механичният човек, доколкото е функция на
същата тази машина, също така спокойно казва: „Ти принадлежиш на мен“.
„Обичам ви всички, приятели мои. Иначе за какво да се разправям с вас? И понеже ви обичам,
всичко ще е чудесно. И след дълги грижи и мъки накрая ще сме щастливи, много щастливи!“ - казва
героят на драматурга Евгений Шварц във финала на пиесата „Дракон“.
Общите приказки, продиктувани от биологическата или социалната ни природа, не водят до
любов. Ако не е осъзнал, че има и трета — духовна — природа, човек на практика няма никакви
шансове. Единствено чрез духовната природа се появява онова, което се нарича Човек, и тогава той
очовечава в по-голяма или по-малка степен отношенията си с другите хора и с това подпомага
раждането (пробуждането) им.
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От сърце пожелавам на всички да изминат пътя от привързаността до дъха на истинската любов.
Тогава изчезват всички сексуални проблеми. Тогава става чудо и партньорите осъществяват сексуален
контакт като хора: с тяло, с душа и с дух. Дори това да трае само миг и да свърши, този миг ще остане у
вас и ще ви промени завинаги. Колкото до елементарното „чукане“ - то не утолява жаждата за любов.
Ако ще да е наркотично, ако ще да е хипнотично, каквото ще да е — не я утолява. Душата иска любов!
Душата иска любов и подтикваните от тази нужда мъже и жени цял живот я търсят и я чакат. И
което е най-странното — намират я или си мислят, че са я намерили. За това какво намират, какво
назовават с тази дума и какво всъщност търсят, когато твърдят, че търсят любовта, вече казахме.
Казахме, че ги подбужда потребността от продължаване на рода, че ги подтиква потребността от
емоционален контакт, че ги тласкат безброй социални програми - но че когато изпаднат в душевна
безизходица или кипналата им кръв ги накара да правят най-неочаквани неща, нито мислят за това, нито
го помнят.
КАКВО Е БИЛО, КАКВО ЩЕ БЪДЕ
Цялото напрежение и всички сложни взаимодействия между мъжете и жените, всички опити те да
се разберат едни други, да завоюват териториите си или да сключат мирен договор, всички опити да
победят и дори понякога усилията им да загубят, всичко това на първо място е свързано с разликите
между мъжете и жените, които вече обсъдихме от различни гледни точки. И след като изяснихме, че
тези разлики се коренят в самата основа на биологичната природа на мъжете и жените, трябва да се
съгласим, че не можем да ги пренебрегваме.
По самата си същност жените са природни, а мъжете са социални. От тази гледна точка преходът
от матриархата към патриархата е свидетелство и доказателство за победата на социалния начин на
живот на човека над природния. Така че е съвсем безсмислено да се страхуваме, че идва нов матриархат
— или пък някои да се надяват, че старият ще се върне. Просто в процеса на усложняване на съвместния
живот на хората са били необходими правила и споразумения, които са ставали все по-сложни и
по-сложни и са се превърнали в неоспорими закони.
МЪЖКОТО И ЖЕНСКОТО НА ФОНА НА СВЕТА
ДОГОВОРЪТ ЗА МИРНО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ
За какво си говорят жените, когато са сами? А за какво си говорят мъжете, когато са сами?
Забелязвали сте, вярвам, че този въпрос е вечен, вярно, задаван по различен начин - ту с явно
раздразнение, ту с иронична усмивка, а понякога и със снизходителност? Но зад него винаги се крие
едно и също—изгарящо любопитство. Всъщност какъв е проблемът, какво толкова ни тормози?
Вечният противник се е скрил в другата стая и обсъжда нещо. Явно крои нещо гадно и коварно.
СЪВСЕМ ПО ЖЕНСКИ
Две съвсем различни същества, по волята на реалността живеещи на една и съща планета, мъжът и
жената, с действията си са създали две различни пространства, два различни свята. Със сигурност можем да заявим, че търсенето на начини за мирното съвместно съществуване и взаимодействие на тези
два свята, на поражението на единия и на победата на другия, на печалбите и загубите по този път,
винаги е било, е и ще бъде основна движеща сила в историята на човечеството. Едно от тези търсения е
открило принципа на взаимодействие между мъжкото и женското и този принцип се базира на
присъщите на всяко от тези пространства специфични особености.
Определящо качество на мъжкия свят е строгата структурираност, търсенето на „причината на
всички причини“, тоест на изходната, началната точка на всички явления.
Определящо качество на женския свят е пластичността, липсата на твърдо фиксиране на
предпоставка, по-голямата креативност и спонтанност.
В масовото съзнание това е синтезирано в една шегичка: „Верността на мъжа зависи от
принципите му, верността на жената — от ситуацията“.
Хармоничното взаимодействие на тези светове се подчинява на определени закони.
Пълният цикъл на взаимодействието изглежда по следния начин.
Мъжкото начало дава посоката, направлението — това е и първият тласък във веригата
взаимоотношения мъжко-женско. Следващата стъпка е женска — жената предоставя или не предоставя
пространство. Да предположим, че пространството е предоставено. Тогава следващата стъпка е мъжка
— организиране на пространството (или конструиране, или някакво ограничение). Всичко, което се
отнася към организацията, към твърдите рамки, планирането и формализацията на пространството, е
мъжка функция. Следващата стъпка в това организирано пространство пак е женска — запълване.
Способността за това действие се определя от природата на енергията на женското пространство —
пластична, възприемчива, способна да е адекватна спрямо съответната структура и ситуация. Именно
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затова жените по-лесно се приспособяват към промените в ситуациите. Да спре процеса на запълване
може само мъжкото действие, когато мъжът слага точката, с което фиксира запълнеността и слага край
на цикъла.
Женското начало е процесуално и затова всеки край, всяка точка, която означава рязък финал, се
възприема като опасност, насилие и не-свобода. Реакцията по отношение на такова действие често
прилича на реакцията на напираща срещу бент придошла река. Животът обаче не спира и в него няма
антракти и паузи, следователно явно трябва да има нещо, което да качи процеса нагоре по спиралата, и
това „нещо“ вече е открито.
След като мъжката енергия завършва процеса на запълване с намесата си и слага точката, цикълът
продължава. Продължава със следващата функция на женското в това взаимоотношение — усвояването
на точката. Иначе развитието на всички отношения и ситуации, в които участва жената, биха
завършвали с мъжкото: „Край! Дотук беше! Точка!“
Усвояването е преодоляване от страна на женското начало на паузата между края на един етап на
взаимодействието и началото на нов. Образно казано, жената има възможност, като следва мъжа, да
насочва вниманието и енергията му в посоката, която иска. Сещам се за една поговорка: „Мъжът е
главата, жената е шията“.
И така, повтарям: положението е следното:
• трите основни момента на мъжкото начало са: посока, организация, точка;
• трите основни момента на женското начало са: предоставяне на пространство, запълване,
усвояване.
Сега да видим тези неща в истинския живот, как се проявяват в човешките взаимоотношения и до
какво водят.
Първият момент е мъжкият—посоката, направлението. От най-обикновените битови неща: кой ще
казва за какво да се харчат парите в семейството до развитието на човечеството като цяло. Това е
първият импулс. „В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото“. Да видим
психологическата реакция на жените в тази ситуация. Ако някой непрекъснато посочва на жената
посоката, излиза, че тя е един вид поробена. Но пък крачката в предоставянето на пространството или
непредоставянето му е именно женска!
Ако жената не предоставя, не предлага пространство, ако женският свят не предлага пространство,
ако жените откажат да раждат деца в този ужасен свят, свят, който не им гарантира живот, то животът
ще свърши! Как може жената с нейните невероятни възможности изобщо да се мисли за непълноценна?
В тези неща няма господар. И няма борба за власт. Това не е поделяне на територията, а съединяване в
името на цялото. И тъкмо жената предоставя или не предоставя пространство. Да допуснем, че го
предоставя. Че казва „да“ на света такъв, какъвто е, на бащата, на съпруга, на работата, на идеята —
мъжката идея - да допуснем, че казва „да“.
И тогава... не, тя не се втурва да строи бързо този „дом“. Не. Оттегля се спокойно настрани и чака
да го построят. Организацията идва от мъжкия импулс, но вариантът организация, който избира мъжът,
много зависи от съдържанието, което е заложено в предоставеното пространство. Така че жената също
носи отговорност за този процес.
Но ето, домът е построен. Има стени, но конструкцията е празна, студена, нежива. И ето тук идва
часът на жената — часът на запълването. Жената започва да действа в мъжкия свят. Много е важно да
приемем и да осмислим този факт: всички ние живеем в мъжки свят. Държавите, организациите,
структурите, системите, конвенциите — всичко, от което се формира системата на взаимодействие
между хората, правилата на съвместния им живот — всичко това се създава и изгражда в процеса на
организирането, а следователно е пряка проява на дейността на мъжкото начало.
И така, запълването без съмнение е женска функция и е един от най-активните моменти на проява
на женското на света. И ако между мъжкото и женското начало се създадат правилни, хармонични
отношения, то жената ще запълва тази празна конструкция с енергията си, която ще се въплъти в уют и
вдъхновение, тоест ще я оживи. Докато не дойде моментът, когато й казват: „Браво, мила, всичко е
чудесно, спри вече, за да не го развалиш“. Точно в този момент жената трябва, вместо да се възмущава,
да помисли малко. Да не си казва: „Какво разбирате вие мъжете“, а: „Колко добре ни разбират. Това е
мястото на нашата тайна, на нашето запълване и усвояване“.
Защото това е съкровеният момент, моментът, който до голяма степен ще определи по-нататъшния
съвместен живот и събитията в него, моментът, в който можеш и да спечелиш, и да изгубиш наистина
много. Затова жената трябва без прекалено много емоции да спре и да се запита: какво искам от живота,
от бъдещето? Ако просто каже: „Не, това не е краят, няма да спра!“, възмущението й няма да доведе до
нищо освен до упорита съпротива от страна на мъжа. Жената трябва да приеме мъжкото разбиране за
финалната черта и веднага да я превърне в стартова за съвместно търсене на продължение. Иначе мъжът
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ще се отдръпне по системата „слез от каруцата, че да не се мори кобилата“ и жената ще е принудена
сама да се занимава с мъжките задачи. Ще е принудена да хаби много повече сили, време и енергия,
отколкото е необходимо, защото ще действа на противоестествена на самата същност на женското
пространство територия. А провереното, прието и осмислено, Да“—тази квинтесенция на женската
мъдрост, най-вероятно би породило възможността за появата на път, който да изведе ситуацията до
нови творчески възможности за реализация и на мъжкото, и на женското. Да приеме, да поеме, да усвои,
да обагри с нови багри, да роди нова мисъл, нова идея, да вдъхнови — коя жена не мечтае за това?
Най-често си представяме жената вдъхновителка прекалено литературно („Запомних оня миг
чудесен, когато се яви пред мен...“), а на битово равнище — ефимерна, изобщо неприспособена за
истинския живот. Това е просто мимикрия, защото жената мечтае страстно за ролята на муза
вдъхновителка, но я е страх от отговорност и затова се крие от душевното напрежение, което изисква
тази позиция — позицията на истинска вдъхновителка. Никой не дава рецепти как да се постъпва във
всеки конкретен случай, творчеството е индивидуално, съкровено, и как ще подходи всяка конкретна
жена — това си е нейна тайна. Първата й приятелка например може да го направи по друг начин. Но ако
жената опита да го направи като нея, да се възползва от нейните методи, няма да се получи, защото
методите на приятелката й не са нейни. Ако обаче изобщо се откаже да се опитва, няма право
впоследствие да се оплаква от живота, от мъжете и от неблагоприятните обстоятелства.
За жалост днес рядко се срещат жени, способни да вдъхновят мъжете към нови стремежи и нови
подвизи, да им дадат нов импулс. Защо ли? Ами погледнете какво става, щом жената се добере до тази
възможност. Какво почва да прави? Вкопчва се в мъжката функция и заявява: „Махнете се! Нищо не
разбирате, всичко сте объркали. Ние ще се оправим сами!“ И започва да се занимава с мъжките задачи...
с мъжки средства. Виждали сте какво правят големите началнички, нали? Тъжна гледка.
Главният смисъл, главната ценност за мъжа е властта. И жените обичат мъжете, които се , стремят
към нея. Властта, кариерата, социалният успех много често се приемат за безспорно доказателство за
мъжественост. Властта дава правото да се разпореждаш, тоест правото да определяш посоката. Мъжете
живеят така поради мъжката си природа и затова са направили света такъв, какъвто е, тоест мъжки. И
главната ценност в този свят също е мъжка — властта. Който има власт, той има и сила, средства,
възможности. Но какво да прави жената в този мъжки свят?
Вижте само каква съпротива предизвикват женските движения, женската дейност, чиято цел е да
пробуди у жената не социална активност, а женската й природа, женската й същност. Общественото
мнение се отнася към тях с огромна неприязън — дори от страна на самите жени.
Моментът на усвояване е момент и място на избора, независимо във важна или маловажна
ситуация.
На теория всичко както винаги изглежда прекрасно — но в живота? Нека видим вечната ситуация:
двамата се нанасят в новото си жилище. Да предположим, че вече дори са купили мебелите. Моето
мнение е, че последната дума кое къде да се сложи е на мъжа. Това е негова територия, той задава
посоката: кое къде да бъде. Това не означава, че мъжът трябва да решава всичко сам. Той може да се
посъветва, да се съобрази с желанията на жената, да предложи варианти на подреждане, а тя да му каже:
„Чудесно“. Точно това „чудесно“ е женското пространство, но все пак, ако жената иска да изиграе
правилно картите си във взаимоотношенията, трябва да остави последната дума на мъжа.
Съветвам жените да не прибягват да усредняващите „добре“ и „може“, а да използват именно
„чудесно“ и „идеално“ — все пак в този общ дом двамата ще живеят заедно. Това не бива да се забравя и
никакъв гардероб, поставен не там, където би трябвало да му е мястото, не бива да пречи на
отношенията.
Това е първият ход. Жената дава съгласието си (предоставя пространство). От взаимодействието
на мъжкото направление и женското пространство мъжът измисля начин на организиране и го
реализира. Може сам да закача, да кове и да дупчи стените, може да изкара достатъчно пари, за да наеме
майстори — негова работа. Не е работа на жената да мести гардероби и да се самоутвърждава, като
забива дюбели.
Следващата крачка — запълването — е женска. Жените често не разбират защо мъжете са толкова
равнодушни към нещата, които предизвикват женския възторг — разните там вазички, купички и
покривчици... Това е чужд за мъжа свят. И ако мъжът не ахка, че жената е донесла вкъщи поредната
джунджурийка, това е нормално. Понеже защо я е купила? За да я има в дома. По принцип запълването,
покупките, търсенето, обмислянето—това е радост, празник за жената. Мъжът няма сам да излезе и да
купи. И не трябва. Жената може да го помоли да й помогне да донесе нещо от магазина или ако той има
вкус към красивите неща, да се посъветва с него: все пак живеят заедно. Но като цяло това е женска
сфера. Ролята на жената е да избира, да предлага различни варианти, да рисува интериори, особено ако
го прави с удоволствие и радост.
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Но дори най-безкрайното запълване има граници и тогава мъжът казва или мълчаливо дава да се
разбере, че — край, точка. Това става по различни начини, в зависимост какви са взаимоотношенията,
но винаги се казва. И жената винаги чува, стига да иска да чуе, какво й казва мъжът. Но често жената не
е в настроение да сложи тази „точка“, тя също иска власт. „Той каза „стига толкова“, пък аз напук купих
още две вазички!“ Вазички, които носят само неприятности.
Запълването е мястото на женската радост. Женската любов към магазините, към покупките е
негов продукт. Но не бива да се забравя, особено ако жената не е сама, а заедно с друг, че има предел,
точка, в която запълването трябва да спре. И на тази точка според мен трябва да се радваме, защото
иначе вместо да се движим и да се развиваме по спирала, ще спрем в задънената улица на трупането и
тъпченето на едно място.
Многото въпроси, недоумения и неразбирания, които възникват при опитите както на жените, така
и на мъжете да се придържат към формулата „направление, пространство, организация, запълване,
точка, усвояване“, навеждат на мисълта, че както във възприемането, така и в опитите за реализиране на
тази формула има голяма доза формализъм. Това особено личи в момента на предоставяне на
пространство.
Този може би най-творчески момент се възприема от много жени като пасивен, тоест цялото му
съдържание се изчерпва със съгласие или отказ.
Напротив - дейността по предоставяне на пространство е място на активно творчество.
Съдържанието, което жената влага в предоставяното пространство, е текст, който носи съобщение за
нейните желания и предпочитания в по-нататъшното взаимодействие. Този подход се отнася до всички
ситуации, до всички сфери, в които се осъществява жената. Получава се, че организираният според
женските правила живот е мистерия, в която пространството със съдържанието си провокира към
действие всички, които по един или друг начин са се озовали в него.
МНОГО ПО МЪЖКИ
На първо място става въпрос за ситуация, когато имаме съюз между мъж и жена, тоест някаква
конвенция, че „сме заедно“. Ако такава конвенция няма, няма и смисъл да говорим. Вярно, схемата на
съюз във взаимодействията може да протича и стихийно, но тогава конвенцията се подразбира или се
диктува от външни обстоятелства. В съвременната система на взаимоотношения дори интимната
близост не предполага задължително, че партньорите са „заедно“. Но ако - явно или скрито конвенцията е налице, има смисъл да структурираме взаимодействията, за да можем да използваме
силните страни както на мъжа, така и на жената.
Когато мъжът пита жената: „Какво ще правим?“, като си мисли, че е просто любезен, всъщност в
повечето случаи я поставя в ужасно неприятно положение, защото определянето на направлението, на
посоката на действията е извън женската природа.
Естествено, жената прави нещо, планира нещо в ума си, но това не е природно за нея, не е
органично. Затова дори да се налага решението да се вземе от жената, трябва да й се каже: „Хайде да
направим това и това, да идем там и там“ — и тогава тя спокойно може да отговори „да“ или „не“. И по
този начин или да предостави пространство, себе си като пространство за изпълняване на действието,
чиято посока е зададена от мъжа, или да не го предостави. В този момент, ако тя каже „не“, всички
усилия на мъжа са обречени. Тя може да бъде накарана, принудена, увещана — но уверявам ви,
резултатът ще е печален. За нея това е насилие: жената може да не го осъзнава, може да го усеща само
подсъзнателно — но все пак е насилие и тя ще го запомни завинаги.
Ако каже „да“, идва следващият момент, в който мъжът проявява своето силно качество и това пак
поставя жената в затруднително положение. За известно време тя трябва да стане „мата“ (и мама, и
татко), тоест да не се ръководи от природата си, а от някаква умозрителна концепция. Сиреч да се заеме
със структурирането, с организирането на предоставеното й пространство. Пример: „Отиваме ли на
концерт?“ — „Да“. — „Тогава си облечи еди-коя си рокля“ — точно това трябва да каже мъжът, жената
очаква точно това. „А еди-коя си няма ли да е по- добре?“ — пита тя кокетно и тогава мъжът може да
каже: , Да, и с нея си много красива“. Но самият момент на въздействие върху жената, тоест
структурирането, е плюс — за жената той означава, че не е безразлична на мъжа. И в тази ситуация, дори
ако поради някакви вътрешни причини мъжът настоява, а жената уж неохотно се подчини, тя все пак
няма да изпитва усещането, че я насилват да направи нещо. Обаче ако й кажеш: „Сама си реши“, това е
лошо — пак сама. Жените страшно мразят мъжете да им казват: „Сама си решавай, давай по-бързо...“
След това обаче цялото емоционално съдържание на въпросното действие, запълването му, трябва
да се предостави на жената. Никакви команди повече. На жената трябва да й се даде възможност да се
реализира. И тогава тя почва да обяснява на мъжа коя точно връзка да си сложи и така нататък и той
трябва да се съгласи, понеже иначе вечерта ще се съсипе. Така става, защото след като жената получи
насоката и се съгласи, след като мъжът вече е структурирал нещата, тя разцъфва, точно тук е мястото на
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нейното творчество — как точно да стане всичко, и ако тази възможност й се отнеме, с всичко е
свършено, поне за нея е свършено. Вече не е важно излизате ли някъде, или не излизате, къде и какво ще
стане — изобщо не е важно. Важно е само едно — че й е отнето активното участие. А после мъжът казва:
„Хайде вече да се прибираме“. Това е точката. Защото ако мъжът не каже: „Да се прибираме“, купонът
ще продължи до сутринта, че и до другата вечер. В живота рядко става така, разбира се, но вътрешно
жената не се спира. Това е мястото на творчеството й и тя не спира дотогава, докато не я спре мъжът. И
тук понякога мъжът трябва да е твърд и да е наясно, че колкото и да е твърд и настоятелен, жената няма
да има чувството, че я насилват.
Но след това пак трябва да й се даде възможност да обясни как е минало всичко според нея и какво
следва, да разчепка цялата ситуация отначало докрай. И дори на мъжа да не му се говори, трябва поне да
я слуша, защото чрез обясненията си тя усвоява мъжката точка. Ако не го направи, не усвои събитието,
то ще остане за нея непълноценно. В интимните отношения нещата са същите. Всяко събитие, всяко
действие се структурира по същия начин и чак тогава става съвместно, общо и обединява. Станало е
всичко, което е трябвало да стане.
Същото е и за мъжа: ако не е определил посоката, не е структурирал нещата и не е сложил точката,
за него събитието е незавършено, несъстояло се. Няма значение как го определя самият той. Същината е
в смяната на доминиране на активността: в коя фаза доминира женската активност и в коя мъжката.
Как да направим така, че направлението, което определя мъжът, да е правилно и да съвпада с
желанията на жената?
Правилното направление е онова, което искаме да дадем. Всичко останало е неправилно, понеже е
фалшиво. Ако мъжът се напасва към даваното от жената направление, значи става жена. Разменят си
местата — тя дава посоката, той предоставя пространството.
Та така изглеждат вътрешните закономерности на взаимодействието между мъжете и жените през
очите и на едните, и на другите. Много важни закономерности според мен.
Защото вижте какво се получава. Хората, както винаги, без да разбират какво всъщност правят и
подтиквани от най-добри намерения, всъщност се измъчват, обиждат се и между тях се поражда
напрежение. Свещената простота на незнанието не освобождава от вината. „Нали й казах да прави
каквото иска!“ — „Добре де, толкова ли беше сложно да си сложи вратовръзка?“ Но боже мой, ако вече
сте решили къде и кога ще идете на почивка, оставете я да натъпче в куфара всичко, което иска!
Споменах как един мой събеседник каза, че любовта е преди всичко взаимно внимание, внимание
един към друг. Опитът показва, че любовта, с изострените си сетива за другия, още преди осъзнаването
открива усещането за това в какво сте силен/силна вие и в какво вашата любима или любим ви
превъзхожда, може повече и действа по-интересно. Любовта, като излизане от пределите на аза или
поне като стремеж към такова излизане, ни отваря очите и ние виждаме. Виждаме, че до нас има съвсем
различно същество, което възприема света според други закони и живее в него по други причини и
поводи. Но ако такава любов все още няма, а искаме да сме заедно и за нас това е важно и нужно, то защо
не помогнем поне на себе си? Като опознаваме и изучаваме все по-дълбоко що за човек е другият. Онзи,
който не ни е чужд, а близък и любим.
Най-важният момент, който виждаме при разглеждането на тези последователни взаимодействия,
е възможността реално да използваме именно силните страни както на мъжа, така и на жената.
Допълнителната енергия, която възниква, когато човек прави онова, в което се чувства силен, умел и
можещ, подпомага развитието на отношенията на партньорите, които поне малко се замислят за тези
неща. И след като взаимодействието между двамата „жители на различни планети“ е започнало, при
това по взаимно съгласие, то използването на закономерностите, върху които то може да се изгради, е
реална възможност поне да не воюваме един с друг.
Умението да използваме тези знания ни превежда от територията на безкрайните сражения в
територията на взаимното разбиране и взаимния интерес.
Жената очаква от мъжа той да вземе решение. Мъжът очаква от жената да го подкрепи и да го
вдъхнови. Тя чака от него той да даде посоката, да организира нещата и да сложи точката. Той чака от
нея тя да предостави пространството, да го запълни и да го овладее. Ако той не взима решения, тя се
заема с несвойствени за нея неща и ги прави както си знае. Ако тя не запълва, той вдига ръце и се
разкарва. „Ще се справя и сама“ — решава тя. „Че да не би да не мога да се справя и сам?“ — мисли той.
И най-интересното: въпреки всички настоявания на роднините и всички програми на социума справят се. Но аз не пиша за тях - пиша за другите, които са много повече и които по едни или други
причини, всеки да си ги определя сам, решават да не живеят самички, които не се разделят след първия
период на „остра“ влюбеност, когато тя свършва, които решават, че могат да ограничат някои свои
желания, за да живеят заедно. Заедно — това никой никога не може да го направи сам. На „заедно“ човек
трябва да се учи. А най-хубавото е, че наистина може да се научи.
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МЪЖКИЯТ ЛОТОС И ЖЕНСКОТО БИТИЕ: ИСТИНАТА
Това, че мъжът и жената са различни, е ясно и е добре изследвано през последните 60-80 години
включително на генно равнище. Проблемът не е в биологията. Проблемът е, че поради развитието на
нашия свят жените все повече и повече, като се почне от края на XIX век, се включват, по-точно биват
въвличани в производствената дейност. И щом влязат в производствената дейност, естествено търсят
своята специфика, своето самоопределяне в този свят на цивилизацията и намират съвсем различни
отговори на въпроса дали и по какво жените се различават от мъжете, в резултат на което в някои страни
получават правото да къртят камъни в кариерите. Търсенето на женската специфика обаче не спира. В
края на XX век например в САЩ се създават специални програми за подготовка на жени мениджъри,
понеже жените били по-креативни и способни да раждат нови идеи.
Всички знаем, че жената става жена с всичките си първични женски навици някъде на две годинки.
Мъжът става мъж понякога чак на зряла възраст. Къде е проблемът, защо става така? Защото точно тук е
фундаменталната разлика: жената се ражда вече включена в онова голямо цяло, част от което се усеща.
Рядко го осъзнава, но винаги го усеща. И това голямо цяло е природата. Тоест, както вече казахме,
жената със самия факт на раждането си е природно, органично същество. Мъжът пък, за да се включи в
голямото цяло, трябва да се внедри в социалната среда, което, естествено, отнема много повече време и
усилия и затова понякога става много по-късно.
Женското съзнание е съзвучно с природата. Тоест във всички дълбинни структури на женското
съзнание откриваме законите на природата в най-широкия смисъл на тази дума. Това е ложето, на което
лежи, където е разположено женското съзнание. Мъжкото съзнание, за разлика от женското, е основано
на социума и ориентирано към социума.
Като Homo sapiens, тоест като съзнателно, мислещо същество, жената още много преди да усвои
социалните „може — не може“, „правилно — неправилно“, съществува в един органичен свят, света на
„приятно — неприятно“, „хубаво — лошо“, тоест в света на усещанията. С други думи, към момента,
когато жената става социална личност, мъжът все още е на старта на интелекта си, докато тя вече
разполага с най-различни отдавна готови интелектуални инструменти.
Трудно се намират думи, за да обясним тези неща по-подробно. Можем да го кажем така:
основните интелектуални усилия на жените са насочени към това да заживеят в построения не от тях
свят, да запълнят този свят. Да кажем например, че някой е построил къща, а жената живее в нея, ако
къщата й харесва. Ако не й харесва, преспокойно я напуска и си търси пространство, в което може да
съществува органично. Това е много важно. Но именно затова мъжът, образно казано, не може да прави
нищо освен да строи. Цивилизацията затова е мъжка — защото всъщност е един голям строеж. Жената
много рядко строи нещо, тя няма време за това. Просто намира много вече съществуващи, но празни
постройки, и се заселва в тях.
Всяка жена би могла да си зададе въпроса: „В чия къща живея? Кой е построил къщата, в която
живея? Света, в който живея?“ Когато живее например в къщата на баща си, мъжът просто нощува там.
Защото трябва да строи. Всеки мъж строи нещо свое: красиво, грозно, всякакво - но строи, строи до
последния си ден. Мъжът не може да не строи просто защото не може да прави нищо друго. Той е
предназначен за това. Той е рожба на социума. И ако не стане част от социума, не може да стане и мъж.
Всички знаем за вечните деца, които живеят при мама и татко...
А ако мъжът не е построил нищо, къде ще се засели жената, която търси? И дори да построи нещо,
то ще е мъртво, не може да стане живо, докато там не влезе женското, органичното, не разцъфти там и не
почне да дава плодове.
Днес жената влиза в някаква социална постройка според професията си—и какво прави? Живее.
Заселва се и живее. Но критериите й са съвсем различни.
Жената, включително и като интелект, въплъщава истината на битието, за разлика от мъжа, който
е въплъщение на истината на логоса. Тоест за мъжкото начало е характерно конструктивното мислене, а
за женското — битийното, природното. Жената търси дом в широкия смисъл на думата, нещо вече
структурирано, построено, за да живее там. Мъжът не търси нищо, той строи и се надява, че в
построеното ще дойде и ще живее жена. Тоест по същия начин, както чисто философски истината на
битието и истината на логоса са две паралелни истини, които не се пресичат и същевременно са двете
страни на една монета, сиреч на нашето съществуване в този свят, така не се пресичат и мъжът и жената.
В интелектуален смисъл. Говоря съвсем абстрактно, разбира се, в живота нещата изобщо не са така
еднозначни, понеже във всеки ян, както са казвали древните, има малко ин, и във всеки ин малко ян.
Същината е в следното: какъв е интелектът, който се основава на законите на природата? Какви са
законите на природата? Какви закони може да има стихията? Според същите закони мисли жената. Нея
я интересува само посятото в нея семе, а от това семе тя ще отгледа каквото покълне и порасне. При това
често е в пълно недоумение, понеже нали не тя е засадила семето. И не е ясно какво ще порасне —
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хризантема ли, клен ли, или дъб. Не е ясно дали ще грее слънце, или ще вали дъжд. Затова жената и
животното се разбират без проблеми, а мъжът и животното се разбират при ясно определени условия и
правила.
Интересно обаче: щом в мисленето си, в интелекта си се опита да излезе от територията на
природата, жената неизбежно започва да използва инструментите, които са създадени в мъжкия свят.
Това не означава, че жената не може да усвои логиката. Но коя, каква логика? Жената от дете е свикнала
да работи с данни, с онова, което й е дадено. И затова много често одушевява и онова, което направи, и
също го нарича дадено. А всичко, което ни е дадено, обикновено наричаме „природа“ и „натура“; за
направеното казваме: това е цивилизация.
Ето, аз съм психолог. В нашата професия жените са огромно мнозинство. Общуват с клиентите
или се занимават с наука, правят експерименти. Никога не съм виждал психоложка, професионалистка,
дори да е най-добрата и така нататък, да се отнася към някой човек някога, някъде, като към направен.
Затова жените оправдават всички, затова девойките често са убедени, че те, именно те ще
превъзпитат този хулиган, този простак — и това направо ги вдъхновява.
Тази идея за превъзпитанието: аз ще променя всичко в живота му — е наистина много благороден
порив, но най-често той води впоследствие до страдания именно защото жената не може да възприеме
нещо живо (а човекът е нещо живо) като направено... Мъжете нямат с това никакъв проблем. Ако е
психолог, мъжът разбира, че и самосъзнанието е нещо направено. И че човекът изобщо е хибрид от
даденост и направено и че тъкмо в това се коренят всичките му проблеми.
Жената обаче, понеже е свикнала да поглъща — като природата — и да отглежда, не знае какво е
това да направиш. Това не означава, че жената не може да направи нищо. Тя употребява думата „правя“,
но тя не й е присъща. Да роди, да отгледа - това да. Да направи? Какво ли е пък това? Къде е насочено
вниманието, спонтанното внимание на женския интелект? Към всичко, което е свързано с живота на
природата. От какво мъжете печелят милиарди? От това, че жените се разкрасяват като в природата.
Така им е вродено: да се направят на красиви, за да ги ухажват, това е много важно. А мъжете се
възползват от това. Нали казват, че не е важно мъжът да е красив. Жената обаче трябва да е красива,
дори прекрасна... И жените са съгласни с това. Дори онези, които вече са стигнали до великото
равноправие да вдигат тежести...
МЪЖКОТО И ЖЕНСКОТО ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ЗАДАЧИ
Мъжът е абсолютно невнимателен към природата, към натурата. Мъжът е убеден, че може да се
направи всичко. Мъжете бяха решили да обърнат реките наопаки, да променят цялата планета така, че
да... Война няма да има, но ще се почне такава борба за мир, че камък върху камък няма да остане. И
какво излиза? Жената по принцип трябва да е по-ефективна, а следователно и да постига по-високи
резултати във всичко свързано с даденостите. И точно така става. Понеже възприема мъжа като
даденост („Поговорихме и се съгласих, че тя е права“), в областите, където става въпрос за природните
неща, жената естествено побеждава. Побеждава, защото е по-ефективна.
Да вземем например класическата схема за решаване на умствени задачи: потребност + ценност =
мотив. Класическа схема, вярно, опростена, но изразява същината на проблема, пораждането на нашите
„искам“. Активизира се някаква потребност. Независимо от пола човешките потребности по принцип са
еднакви: биологически, или потребности на нуждата, социални и идеални. В какво тогава се
различаваме? В ценностите. И как по-точно се различаваме? Жената на първо място безсъзнателно и
съзнателно ще търси начин да удовлетвори потребностите, които са свързани с природните ценности.
Мъжът пък поставя на първо място социалните ценности, макар че те може да са абсолютно
антиприродни. Но пък са важни от социална гледна точка.
Жената казва: „Искам да успея“, мъжът също казва: „Искам да успея“ - мотивацията е една и съща.
Но какво всъщност казва жената? Какво означава за нея да успее или, както се казва сега, да е
„успешна“? Означава да има възможността да живее според органичните принципи. Най-първичните
принципи: „приятно — неприятно“, „хубаво - зле“... А за мъжа на първо място са „правилно неправилно“, „бива - не бива“.
Да вземем например задача от сферата на финансите. В кой случай женският интелект ще е
по-ефективен от мъжкия? В случая на проучване на финансовите потоци. Това е органично. А кога ще е
по-ефективен мъжът?
Когато трябва да се направи финансова схема. Жената просто ще копира направеното от мъжа, а
мъжът ще го направи, стига да има способности, талант и професионални знания. В управлението на
потоците обаче мъжът ще прави схеми и те винаги ще дават грешки, защото потокът е органично
явление, процесуално. Жената пък ще влезе в потоците с интелекта и с интуицията си, ще предугажда и
предсказва по-добре и ще бъде по-ефективна.
Тоест като цяло можем да кажем, че процесуалността като израз на органичния начин на действие
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на жената е по-добро място за нейната ефективност. Мъжкият интелект пък винаги се проявява по-добре
в изграждането на структури, схеми и така нататък.
Сблъсъкът се появява когато женският интелект обявява направеното за даденост, за природно, а
такава тенденция има, понеже жените искат всичко да е живо. Погледнете дори само програмните
заявления на феминистките движения. Кое е най-важното в тях? Че всичко трябва да е живо, че без
жените всичко ще умре, че жените ще спрат кръвопролитията и така нататък, в различни варианти,
защото жената възприема света на първо място като природно, органично, процесуално явление. Точно
затова одушевява много неща, които всъщност са направени, тоест прави ги условно живи и се отнася
към тях като към живи.
Грешките на женския интелект могат да се проследят именно в такива случаи. Например когато
жената се опитва да накара компютъра да се държи като човек — е, понякога се получава. Това са то
суеверията на XXI век. Да, понякога наистина се получава.
Основните грешки на мъжкия интелект възникват, когато мъжът, се опитва да се държи
с,даденото“ като с направено. Например да управлява времето. Което си е натрапчива идея в мъжкия ум
вече от много столетия.
И до какво стигаме? Да поръсваме облаците от самолети с еди-какъв си прах, а после... Е, получава
се. Но само за малко. Мъжът се опитва да си представи света, както са си го представяли в
Средновековието, като огромен часовник, като механизъм, в който можеш да бърникаш, можеш да му
сменяш чарковете, можеш да го поправяш. Такъв свят е идеален за мъжа, понеже в него няма нищо
„дадено“ — в него всичко е направено.
За жената — не е задължително да е съзнателно, но доколкото женското съзнание е основано на
природното — светът е жив. Всичко е живо, всичко е взаимосвързано, най-различни неща се раждат,
други, за жалост, умират - и не съществува нищо направено.
Как все пак жените могат да разберат, че наистина са много важни?
МЪЖЪТ ПРАВИ ВСИЧКО, ЖЕНАТА СЕ СПРАВЯ С ВСИЧКО
Ние, хората, сме петдесет на петдесет — наполовина природни, наполовина направени. Ще рече,
за да изглежда цивилизацията ни що-годе нормално, ни трябва женският интелект за онази половина,
която е , даденост“, която е природата, и мъжкият интелект за другата половина, „направената“.
Именно защото все още не сме осъзнали напълно тази наша двойствена природа, женският
интелект като ресурс, търсен все повече и повече в производствената, научната, управленската,
мениджърската и така нататък дейност, продължава да се използва неефективно. От хилядолетия се
борим с природата. Отвоювали сме си от нея пространство, ресурси, за да създадем наша, човешка
природа. Даже топлата вода сме измислили - бойлери, перални, дори миялни машини, така че жената
става все по-независима от мъжа. Мъжете също вече не ги е срам да включат пералната или миялната.
Но все още продължаваме да използваме безценния ресурс на женския интелект там, където е мястото
на мъжкия, и от това, естествено, губи и той — и всички ние.
Това чувство на непрекъсната загуба въпреки положените усилия поражда общото недоволство на
женската половина - дори повече от половина - на човечеството и съответно провокира различни форми
на борба за абстрактно равенство. А борбата не бива да е за равенство, борбата трябва да е за специфика.
Защото какво означава мъжът и жената да са равни? Означава мъжът да се занимава с „направено“, а
жената — с „даденото“. Само тогава ще са равни. И тогава културата, която съединява цивилизацията и
природата и която е главният начин за социално наследяване, ще стане пълноценна. В нея ще
съществуват заедно продуктите и на женския, и на мъжкия интелект.
Според мен осъзнаването на базата, на която се гради, мъжкото и женското съзнание, е принципно
важно именно с целта от конкуренция да се премине към сътрудничество. Да се стигне до момента, когато мъжкият интелект, осъзнал своята специфичност, и женският — също осъзнал своята, започнат да си
сътрудничат. Тогава вече може би ще се сбъдне мечтата за психоцивилизацията, в която направеното ще
е максимално органично, а органичното ще е максимално изпълнено със съдържание.
МЕЧТАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Свикнали сме да казваме: социумът е мъжка територия, еди-какво си е направено по мъжки. Това е
ужасна заблуда. Защото социумът не съществува в някакво абстрактно празно място, където преди това
не е имало нищо. Социумът е изграден в реалния, живия свят от реални, живи хора. И в него има безброй
фактори, които мъжкият интелект просто игнорира. Всъщност социумът е построен тъкмо поради това.
На какво се базира мъжкият принцип на действие? Първо се отхвърля всичко, което не отговаря на
замисъла, след това се преодолява съпротивата на средата. Това е силата на целенасоченото действие. И
всички велики постижения на цивилизацията са постижения на мъжкия подход, при който всичко, което
няма отношение към замисленото, просто се отхвърля, пренебрегва се. Но това не означава, че
отхвърленото е престанало да съществува. Когато казваме „социум“, подразбираме не територията на
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мъжете, а територията на човечеството. Мъжете обаче, усвоили територията си, не забелязват
безбройните фактори, които дължат на жената, а жената... Тук не говорим за ума, има умни жени, както
има и умни мъже, говорим за спецификата на интелекта.
Имам предвид, че умната жена, като използва спецификата на интелекта си, намира такива неща,
които мъжът изобщо не вижда! В създадения от самия него социум той просто не ги вижда! Това не
означава, че е глупав, означава, че е мъж. Мисли си: след като е казано, че социумът е мъжки, че има
патриархат и на власт са мъжете, значи всичко е наред, всичко е мъжко и жената трябва да се
приспособява. Това й е работата. Как ще се приспособява — нейна си работа...
Тук мъжкият интелект пропуска нещо. Социумът не е построен на празно място, в смисъл —
преди него не е имало нищо, мъжете са го построили — и ето ви го социума, и всичко в него е мъжко.
Социумът е построен в света, а в света има безброй фактори, които е трябвало да се пренебрегнат, за да
се построи желаното. Жените пък, които гледат на нещата по съвсем различен начин, получават
великолепната възможност да видят всичките тези пренебрегнати неща и да ги използват в социалната
си дейност, за да направят кариера и да постигнат успех... (spiralata.net)
Постиженията на съвременната жена в социалния свят, света на социалното съревнование, света
на конюнктурата, на кариерното съревнование все по-ясно показват най-важното — че социумът не е
мъжки, както се твърди, че това твърдение е като да му отрежеш половината, да я захвърлиш и да не се
интересуваш повече от нея. Социумът е част от мирозданието. А мирозданието има две начала, съдържа
две истини. Следователно и в социума има две истини, мъжка и женска, истината на битието и истината
на логоса. В построения от мъжете социум има безброй дупчици, пробойни, празни пространства —
неживи, незапълнени, мъртви. И когато използва предимството на процесуалния си подход, на
битийния си подход, жената минава през това сито, а на мъжа му остава единствено да се чуди: „Ама
какво направи тя? Как успя?!“
Жените пък все повече и повече постигат максимални позиции в социума: и кариерни, и професионални, и финансови, и в сферите на влияние. Днес жените имат много повече възможности за това.
Митът за мъжкия социум много скоро ще умре.
Да, разбира се, държавата по самата си същност изисква много стриктно структуриране, много
мъжки интелект. С други думи, по самата си същност държавата е форма на насилие, целта й е опазване
на територията, защита на интересите и така нататък. Но вътре в държавата като форма на общежитие
има и други форми на живот и тъкмо в тях женският интелект печели все повече и повече победи.
Онова, което доскоро се мислеше като някакво ограничение за женските възможности (жената е
природно същество, значи работата й е да ражда, да отглежда и да възпитава, да пере, да чисти и да
готви), днес, кога- то вече е ясно, че социумът не може без природното, придобива все по-важен смисъл.
Жените (повтарям, говорим за интелекта, за основите, за принципите на самото съзнание) получават все
по-голямо предимство именно защото са включени в природата, това първо, и, второ, защото природата
прави генетичните си експерименти най-вече с мъжете — промените преминават в женските гени чак в
четвърто поколение. Тоест мъжът се явява един вид експериментален материал за природата, а жената е
нейната база.
В живота на съзнанието базата има много по-голяма роля от оперативните средства и това вече се
проявява все по-ясно дори в точните науки. Базата на женското съзнание - природата - става все по-важна и по-важна във всички сфери на човешкия живот. Мъжете пък започват все повече да се плашат,
защото с всяко поколение жизненият им тонус все по-очевидно намалява — освен общото отслабване се
наблюдава и 50-процентна психогенна импотенция.
Природата, която така горделиво сме пренебрегвали, докато сме строили своята цивилизация, все
повече и повече напомня за себе си. Което от известна гледна точка означава, че ще имаме все по-голяма
нужда от възможностите на женския интелект. Цивилизацията не е само знамена, фанфари и паради - те
всъщност са един вид дупки, през които изтича човешкият живот.
Не казвам, че женският или мъжкият интелект е повиеш или по-низш. Казвам просто, че те са
различни, както са различни мъжете и жените. И че днес именно благодарение на женския интелект
става все по- очевидно, че „мъжкият социум“ е мит. Няма никакъв мъжки социум. Също както няма и
никакъв женски социум. Има просто социум. Но властването, доминирането на мъжкото съзнание в
него и особено пренебрегването на партньорското участие на женското начало са ни докарали дотам
устройството на социума да влезе във въпиещо противоречие с живота.
На мястото на мъжете (всъщност вече го направих) аз бих подложил на преоценка еуфоричното
мнение, че направеното е по-здраво от природното. Не, не е по-здраво. Не може да е по-здраво по
определение.
Познаването на спецификата винаги е сила. Тогава умният става по-ефективен, глупавият става
по-умен, тоест никой не е на загуба. Губят само онези, които раздухват мита за едностранността.
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Жената, ако осъзнава спецификата на интелекта си, тоест базовостта му, основите, на които се
крепи постройката, разбира, че нейната основа е стотици, може би дори хиляди пъти по-здрава от
основите на мъжкото съзнание. Защото основите на мъжкото съзнание са направеното. Което (по
определение) никога не може да бъде по-здраво от природното.
Познаването на основите, на фундамента, прави жената още по-силна. Психологически по-силна.
Това първо. Второ: няма никакъв мъжки социум. Както и в целия свят няма нищо само мъжко и само
женско. В света има природа и цивилизация. И система за социално наследяване, която наричаме
култура. Това не са мъжки или женски неща. Но фундаментът, основите на жената са в природата, а на
мъжа — в цивилизацията.
Днешното време извади на показ много недостатъци в устройството на живота ни, много „дупки“,
свързани с това, че за да градиш, да строиш, да правиш, трябва да пренебрегнеш природата, да
отхвърлиш множество факти и да преодолееш съпротивлението на материала. Така сме правили открай
време. И точно това е мъжкото начало в чист вид. В резултат днес се сблъскваме с тези „дупки“, в които
женското начало е много по-ефективно от мъжкото. Да, съвременната цивилизация трябва да подложи
на преоценка ролята на женския и мъжкия интелект. Наистина трябва, защото иначе лошо ни се пише.
Мъжете може и да изобретяват какви ли не механизми, тоест изкуствени заместители, но дали това
ни връща жизнената енергия? Тя лека-полека си отива, отива си насладата от живота. С всяко ново
поколение. А когато изчезне истинската тръпка започва какво? — изкуственото стимулиране.
Заключение
Какъв е идеалният модел на взаимодействие на мъжа и жената, на мъжкото и женското?
Идеалният модел е мъжът да познава спецификата на женското, а жената—спецификата на мъжкото.
Тогава е възможен съюз, който прави по-ефективни и мъжа, и жената. Затова, мили дами, ако срещнете
мъж, който може би все още не разбира, но вече се интересува, пазете го като зеницата на окото си, той
е подарък от съдбата. За жалост поради особеностите на нашата цивилизация малцина мъже изобщо
проявяват интерес към тези въпроси, понеже знаят всичко за жените, както и жените знаят всичко за
мъжете. „Знаят“ ще рече, че са чували и приели някакви стандартни съждения — което означава, че не
знаят нищичко.
Съюзът трябва да се осъзнае. Да, в него може да има чувства и това е прекрасно (дано да ги има),
но ако няма взаимен интерес към спецификата на взаимоотношенията, не помага никаква любов. Това е
важно, много важно, и точно това се опитвам да ви кажа, за да помогна на всички, и мъже, и жени, да се
опознаят по-добре - и да познаят и себе си.
Мъжете са по-ефективни в дейностите с чисто социален характер, тоест в социалната природа.
Жените са по-ефективни в дейността, която се базира на природата, на законите на природата, на
начините й на действие.
Жените винаги са били жени и ще си останат жени. Това е то природата. Този момент е много
важен. Много е важно жените да са жени, а мъжете - мъже, и освен това да влизат в съюз. Тогава и
светът, и цивилизацията ще се развиват различно. Животът също ще е различен, по-хармоничен, може
дори да успеем да си оправим отношенията с природата.
Но във всички случаи нещата винаги ще се променят.
Превод Иван Тотаманов
На корицата:

тя ражда; той брани

той гради; тя дава живот

той мисли; тя вижда

неговият свят е социумът; нейният е природата
Мъжкото и женското са две противоречиви, неразделни и вечни части на този свят. Също така
вечно продължава спорът: кой е отгоре, кой е по-важен, кой е по-умен, кой е по-силен... Светът се
пръска по шевовете ту от мъжкия шовинизъм, ту от женския феминизъм, ту от обезличаващия всичко
унисекс. При което и двете воюващи страни мечтаят - можете ли да си представите? - за любов!
Има ли друг път? Има! Той се нарича „принцип на допълнителността“ и се основава на
това, че мъжът и жената са принципно различни същества - физически, психически и
интелектуално. И няма никакъв смисъл да се съревновават.
Нека тръгнем по спиралата на биологията, през психиката и възможностите на разума, да видим в
кое сме силни и къде са слабостите ни и как мъжът и жената може да не воюват, а да си съдействат. И да
не се страхуват един от друг, защото „плашливият в любовта е несъвършен“.
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