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   V této knize se pokouším vnést konečně nějaký řád, nějaký systém do psychologie, neboť se domnívám, že v ní zoufale chybí. Psychologie se dle mého názoru příliš plácá na povrchu, popisuje pouze vnější jevy, a vůbec nejde do hloubky, k podstatě věci. A pokud se o něco takového snaží, je natolik zatížena tradičními předsudky, že opět staví na "klasických" omylech a celý systém jim přizpůsobuje. V podstatě jde o nerozlišování mezi "normou statistickou" a "normou funkcionální". Za "normální" je považováno to, co je průměrné nebo nejčastější, často nejde dokonce ani o statistické zhodnocení, ale pouze o přežívání tradičního pojetí, co je správné. Pojetí, že by za normální mohlo být považováno také to, co je funkční, co je schopno vývoje, chybí. Jde v podstatě o snahu odvodit základy od vnějších jevů, místo aby šlo o to, hledat takové základy, od kterých by bylo možné odvodit tyto jevy.
   Přesto se někteří psychologové skutečnosti poněkud přiblížili. Pokouším se tedy najít, v čem se shodují, v čem dělají chybu, a zasadit jejich poznatky do systému podle gun.
   Ve své práci jsem narazil na přílišnou rozsáhlost a různorodost materiálu, záplavu nejrůznějších termínů, navíc používaných u různých autorů v odlišných, často přímo opačných významech, a nakonec s problémem, jak vůbec tuto hromadu, kde všechno souvisí se vším, a tak snad ani není možné ji rozdělit na kapitoly, zvládnout stylisticky. A tak nejsem se svou téměř roční prací příliš spokojen, ale "času málo a voda stoupá", a cítím povinnost své poznatky předat dál.


   Takže začínám:

N - někdo, N - někdo

N: Ahoj. Jak se ti vede?
N: Nic moc. Ale předpokládám, že tobě se taky moc dobře nevede.
   Vždyť teď je blbě každýmu.
N: Myslíš, že se s tím dá něco dělat?
N: Myslím že ne.
   ... Takže pro příště můžeme tyhle fráze ohledně toho, jak se komu
   daří, vynechat.

N: Taky bych se moh' zeptat, jestli by ti nepomohla jóga a meditace.
N: A já bych moh' hrát uraženýho, protože něco takovýho by
   znamenalo, považovat mě za neurotika nebo psychotika.

   Tyhle věci ale málokdo chápe. Snad nějaký Hendlin* ve svém rozdělení na úroveň prepersonální, personální a transpersonální, a požadavku, aby člověk neklesal k prepersonální úrovni - zblbnutím, ani nerozvíjel negativní pól personální úrovně tím, že by se vyžíval v  konzumu, a  opájel se tím, že  něco je  "síla", ale vyvíjel  se  k  transpersonální   úrovni   prohlubováním   vlastní
---
*) článek Pasti na cestě rozvoje, časopis Vibrace III (samizdat)
individuality, a to tím způsobem, že si napřed vyřeší problémy ega, pak problémy existenciální, a pak teprve začne s duchovní praxí.

   Neuróza odpovídá problémům ega - neschopnosti přijmout sebe takového, jakým člověk je, psychóza problémům existenciálním - neschopnosti přijmout svět takový, jaký je. Duchovní praxi pak odpovídá to, co Jan z Kříže nazývá "nocí ducha", já uvolněnou karmou - boj se skupinovými dušemi.
(Snad by bylo možné najít souvislost mezi nocí ducha a psychologickou kategorií "border line".)
   Neuróza je snahou vidět sebe ne takového, jakým člověk je, ale takového, jakým se "sluší" být, tak jak má člověk vypadat podle běžných konvencí. Především jde o popírání vlastních sexuálních tužeb.
   Psychóza je pak podobná snaha vidět projevený svět, realitu, ne podle skutečnosti, ale takovou, jaká údajně je. Popírání zjevných skutečností, odmítání reality - vnějšího světa, ale i vlastního těla. Představy o tom, jak svět vypadá, nemusejí odpovídat běžným konvencím, mohou být i vnuknuty "odjinud".

   Při neuróze a psychóze potíže pramení z toho, že Já je příliš servilní a až příliš poslouchá skupinové duše. Bere za své, co mu bylo o podvědomí či realitě řečeno či vnuknuto, věří tomu a tyto nesmysly brání. Bojuje ve službách někoho - skupinových duší, a vyčerpává se bojem.
   V noci ducha bojuje Já samo za sebe. Dráždí skupinové duše tím víc, čím je silnější. Čím je silnější, tím je boj tvrdší.
   Proto snad může při neurózách a psychózách za jistých okolností pomoci jóga a meditace. Člověk se začne na sebe a na svět dívat trochu reálněji, a přestane se tolik vkládat do boje, který není v jeho zájmu.
   V noci ducha však takováto věc vyzní jen jako provokace, a také jen vyprovokuje další útoky astrálních bytostí, které jsou ve službách skupinových duší.

   Hendlin také tvrdí, že není možné směšovat "práci" na všech třech rovinách - integraci ega, existenciální terapii a duchovní praxi. Nevidím to tak přísně. Rozhodně ale není možné to, co dělá naprostá většina lidí - snažit se "nižší" úrovně přeskočit. Například vést řeči o duchovních věcech, a přitom setrvávat v psychóze a tvrdit: "tohle já nepotřebuju vědět". Není možné zabývat se na vyšší úrovni něčím, co nebylo vyřešeno na nižších úrovních.

   Tvrdí se, že všechny neurózy vznikají z potlačeného sexu. Spíš bych řek', že vznikají zaostáním sexuálního, nebo ještě přesněji citového vývoje, a z toho vyplývající neschopnosti zvládat mezilidské vztahy. Následkem tohoto zaostání se pak samozřejmě člověk sexu bojí, a své sexuální touhy potlačuje.
   (Sex je také potlačován zvnějšku. Většina společností potlačuje sex, neboť potlačování sexu  je jistý způsob, jak potlačit lidskou
individualitu, jak donutit lidi k poslušnosti. "Slušnost" - poslušnost.
... Je zajímavé, že ve společnostech, kde existuje sexuální vývoj od dětství, se žádní neurotici nevyskytují.)

   Neuróza je tedy citová zaostalost, nevyspělost, nedostatečný vývoj citu. Je to tedy v podstatě oligofrenie - duševní zaostalost po citové stránce.
   Psychóza je pak citová degenerace, úpadek.
   U mnoha neuróz můžeme i nalézt nedostatečný vývoj mozku (pro neurotiky bývá charakteristické nízké IQ v dětství), u mnoha psychóz pak degenerativní změny, rozklad mozku.
   Neuróza probíhá jaksi "odspoda", psychóza "odshora". Proto bývá u neurózy postiženo hlavně tělo, u psychózy "já" - duše.
   Neuróza a psychóza jsou následkem přílišné internalizace, přijímání cizích myšlenek za své. Noc ducha je naproti tomu způsobena relativně nedostatečnou internalizací - je to cesta zbavení se internalizace.
(Proto může být neuróza a psychóza nakažlivá - druhý člověk může internalizovat tytéž myšlenky.)
   Neuróza a psychóza vzniká ze stranění se společnosti. U neurózy a psychózy je proto izolace primární, je jejich příčinou. (I když u pokročilé nemoci se může zdát, že právě nemoc způsobuje izolaci.)
   Noc ducha má izolaci za následek. Izolace je až sekundární.
   ... Proto je třeba opatrnosti při používání prostředků, kterými se člověk dostává do izolace - drogy, vana ("samádhi tank"), ale i "pouhé" cvičení, neboť je možné si jimi přivodit psychickou nemoc.
   Také je možné uvažovat o tom, že neuróza je způsobena popíráním biologické determinace a psychóza popíráním společenské determinace, o tom, že za neurózu může spíš vlastní slabost, slabost ega, slabost "já", za psychózu spíš vnější síly, atd.

   I když na druhou stranu, to, že má člověk duševní nemoc, znamená, že u něj duše nějakým způsobem funguje. Na rozdíl od normálních lidí, u kterých se Já zcela podřídilo internalizovaným myšlenkám, se Já ještě dostává do sporu. Normální člověk ani nemůže dostat psychickou nemoc. U něj, jak píše B. Kafka*, neexistuje duše, ale jen mozek, který vyrábí myšlenky, podobně jako plynárna svítiplyn. Člověk, u kterého nefunguje Já, může podlehnout jen davové či skupinové neuróze nebo psychóze. Podle E. Fromma může u takových lidí vzniknout pouze "defekt".
   Neurózy a psychózy proto odpovídají anální úrovni, tedy úrovni, na které existuje ego, a ne orální. Orální úrovni odpovídají davové neurózy a davové psychózy, u kterých Já zaniká.
   Do neurózy je třeba počítat i některé jevy, které se tam obyčejně nepočítají. Třeba už mnohé rysy puberty. (V pubertě dochází u většiny lidí k, často poslednímu, vzepjetí individuality, které však zpravidla ztroskotá na citové nezralosti.) Také "normální" žárlivost nebývá nic jiného než neuróza, nenormální žárlivost pak je psychóza. Také útěk do manželství a do mateřství je často neurózou, i když spíš jde o davovou psychózu.
---
*) Břetislav Kafka: Nové základy experimentální psychologie.
   Červený Kostelec, únor 1948
N: Poslední dobou se vůbec tvrdí, že hodně nemocí je psychického
   původu.
N: Dnes se považují za psychogenní i porodní bolesti, neurotické
   příznaky po potratu, a též bolestivá menstruace (která se
   údajně
   vyskytuje hlavně u nezralých žen).

N: Jak ale vlastně neurotické příznaky poznám?
N:
   Podle projevů tamasické guny. - U žen je to frigidita, u mužů impotence a předčasný výron semene, dále je to touha po spánku - nespavost je v podstatě neurotickou touhou po spánku, přílišný zájem o jídlo a pití, neochota vzdát se citové závislosti na osobách a "svých" předsudků. Místo aby cit v sexu pomáhal, tak v něm brání. Je to konflikt mezi citem (či spíš sentimentem) a sexem.

   ... Takže ty tři roviny znamenají: vyléčit se z neurózy, ubránit se stržení do psychózy, a rozvíjet individualitu.

   Potlačení vývoje je poměrně snadné, neboť "potlačování sexuality je potlačováním individuality". Potlačením sexuálního vývoje se nutně naruší i citový vývoj.
   Rozvoj individuality však není nic snadného. Jak píše Jung*: Osobnost se vyvíjí jen z nutnosti. Nebo B. Kafka: Člověk dosahuje velikosti pouze odporem, odpovědností a utrpením.

   ... A taky je tak trochu rozdíl mezi tím, jak blbě je obyčejnému člověku, a jak někomu, kdo se nachází v noci ducha. Obyčejný člověk si jednou za čas stěžuje, že mu včera bylo tak blbě, že mohl jen ležet a číst, ten, kdo prožívá noc ducha, si naopak jednou za čas pochvaluje, že včera mu bylo tak dobře, že mohl dokonce i číst.

N: Taky mě dost zaráží představa normálních lidí, že když je
   člověku špatně, tak leží a čte si. Asi jim ještě nikdy špatně
   nebylo.
   ...
   Neodpovídají ony tři Hendlinovy úrovně Bernovu** rozdělení na
   Dítě, Dospělého a Rodiče?
N:
   Odpovídají, a to tak, že Rodič představuje prepersonální úroveň, Dítě personální a Dospělý transpersonální. Rodič znamená zblbnutí, Dítě konzum, a pouze Dospělý vývoj. Odpovídají dokonce i třem gunám, tomu, s jakou gunou se může vědomí spojit.

   I když toto Bernovo rozdělení je třeba pochopit trochu hlouběji a dotáhnout to o pořádný kus dál.
   E. Berne na konci své knihy píše:

---
*)  C. G. Jung: přednáška "Hlas nitra" (Die Stimme des Innern)
    v kulturním spolku ve Vídni v listopadu 1932
**) Eric Berne: Jak si lidé hrají. Praha, Svoboda 1970

   "Někteří šťastní lidé mají něco, co stojí vysoko nad každou klasifikací chování, a to je schopnost poznání; něco, co ční nad programováním minulosti, a to je spontánnost; a něco, co skýtá mnohem větší zadostiučinění než hry, a to jsou důvěrné vztahy. Ale všechny tyto tři faktory mohou děsit nebo i ohrozit ty, jež na ně nejsou připraveni. Možná že takovým lidem bude líp, když zůstanou, jací jsou - když budou hledat řešení svých problémů v oblíbených způsobech společenské činnosti, jako například v "pospolitosti". To může znamenat, že sice není naděje pro lidskou rasu, že však zbývá naděje pro její jednotlivé členy."
   ... Pro lidstvo už dnes není záchrana. Cílem psychologů by proto nemělo být léčit nemocné a dostat je tak na úroveň průměru, ale léčit lidi nadprůměrné, aby se dostali ještě výš nad průměr. Psychologie a psychoterapie by tedy neměla nadále sloužit tomu, aby umožnila nemocným lidem život v dnešní době, ale k tomu, aby připravila nadprůměrné lidi pro život po katastrofě. Tedy nikoli léčení nemocných, ale pěstování skutečných individualit.
   A jelikož normální lidé nedokáží přijmout Bernovu knihu, nedá se předpokládat, že bude přijaté toto. Tohle nejspíš nepřijmou ani psychologové.

   Předně je třeba nesnažit se odvozovat Dítě, Rodiče a Dospělého od průměrného dítěte, rodiče a dospělého (ani Berne to až takto nezjednodušuje), a naopak je odvodit od skutečných stavů, které jsou: stav upírský - Dítě, stav médijní - Rodič, a stav Dospělý.
 Dítě je sobecký, agresívní stav, kdy jediným podnětem k činnosti je možnost vlastního zisku, hlavně možnost vzít někomu energii. Jde o nedospělou duši, která se vyžívá pouze v čerpání, sání energie - upírství. Za tím účelem se může projevovat i destruktivně. Projevuje se zde hlavně chtivost. Tato úroveň odpovídá černé magii.
 Rodič je podřízen skupinové duši. Jedná zcela médijně a snaží se ve službách skupinové duše udělat všechny ostatní stejnými. Charakteristická je zde anonymita a konformita. Psychologický zisk, kterého je možno na této úrovni dosáhnout, je založen na makrobiotickém efektu.
 Dospělý - pouze Dospělý jedná nezávisle, samostatně, individuálně. Charakteristická je tu komunikace a tolerance. Je to úroveň jógy, tantry.
   (Považovat spontánnost za vlastnost Dítěte je chybou, neboť odpovídá úrovni Dospělého.)

   Pokud jde o hry samé, je třeba ostře rozlišovat mezi tantrickou reakcí, kdy energie vzniká (T + R = S), a hrami, kdy člověk získává energii od druhých (upírství).
   Psychologický zisk u her může být založen i na tom, že člověk dostane od astrálu "odměnu" v podobě libých pocitů za ničení, nebo, při přebytku energie, se kterou si neví rady, mu může být příjemná i její ztráta, vybití (může jít i o vybití energie na vlastní osobě, ničení vlastní osoby, a to jak přímo, tak nepřímo - přes prostředníky). Nebo může jít o zmíněný MB efekt - při poklesu na nižší psychickou úroveň se stává  množství energie dostatečným.

- Pokud se někdo necítí dost silný k individuální odpovědnosti, vzdá se individuality a tím i odpovědnosti.
   Je zajímavé, že všechny hry slouží jenom jednomu - vyhnutí se sexu. Jde o neschopnost vyššího sexu a vyhýbání se nižšímu sexu, který nedostačuje. Běžní lidé energii sexem získat nedovedou a proto hrají hry. A pro vybití přebytečné energie jsou pro někoho také často snadnější hry než nízký sex. (A dostupnější.) V případě lidí, kteří se oddávají hrám, jde zpravidla o neovládání jak vyššího, tak nižšího sexu. Neovládání sexu vede ke strachu a ten k hrám.
   Je tedy velký rozdíl mezi Rodiči a Dětmi, kteří hrají hry, a Dospělými, kteří sex ovládají a nemusejí se mu vyhýbat - a hry nehrají.

   Tvrzení, že člověk je jediným živočichem, který si hraje i v dospělosti (neboť zvířata si hrají jen v mládí), tedy může znamenat jednak, že člověk se nikdy nestává dospělým, je stále neotenním, nebo také, že člověk je jediným živočichem, který se ani v dospělosti nenaučí sexu.
(A pokud jde o hraní v širším smyslu, zájem o hračky bývá považován za známku neurózy.)

   K těmto třem úrovním můžeme přiřadit i různé lidské postoje v nejrůznějších směrech. Z nejdůležitějších je to postoj k pojídání masa, postoj ke vztahu mezi mužem a ženou, a postoj k plození dětí.
   Stavu Dítě odpovídá lov, monogamie ze žárlivosti či žárlivá polygamie, a úmyslné plození, touha po dětech.
   Stavu Rodič odpovídá konzumace masa koupeného v obchodě, monogamie z "mravnosti" (u neevropských národů může jít i o polygamii z konvenčních důvodů), a neúmyslné, automatické, médijní plození (z důvodu, že to dělají všichni).
   Dospělému stavu pak odpovídá vegetariánství, polygamie jakožto volnost vztahů, a úmyslné neplození, důsledné používání antikoncepce. V Dospělém stavu nemá co pohledávat agresivita, násilí a žárlivost, které odpovídají stavu Dítěte, ani "mravnost" - konvence, které odpovídají Rodičovskému stavu.

   Z toho vidíme, že známé obdivování života lovců není nic jiného, než obdivování Dítěte Rodičem. - Člověk, který se ve svém životě nedostatečně vyvíjel a zdegeneroval ze stavu Dítěte do stavu Rodič, obdivuje toho, kdo mohl či "dokázal" ve stavu Dítě zůstat. Podobně je tomu i s opěvováním vášnivé (a samozřejmě žárlivé) "lásky", případně lidí, kteří touží po dětech. Takovýto obdiv se pohybuje zcela na úrovních Rodič - Dítě, a nemá naprosto nic společného s úrovní Dospělého, o které takoví lidé často ani nevědí.

   Člověk je člověkem jen tehdy, když z něj mluví Dospělý. Jen tehdy mluví sám za sebe, jen tehdy je možné s ním komunikovat. Z Rodiče mluví konvence, z Dítěte špatné sklony, kterým podléhá. Pokud někdo není schopen komunikovat na Dospělé úrovni, je lepší se mu vyhnout.

   Podstata her spočívá hlavně v tom, že Dítě nebo Rodič se vydává za Dospělého - vyžaduje pro sebe víc pozornosti než zaslouží, a pokud mu někdo tolik pozornosti věnuje, ztrácí energii. Typickým příkladem "hráčů" jsou nafoukaní lidé. - Když někdo přistupuje na jejich hru, a považuje je za to, za co se považují sami, nebo za co se vydávají, přichází o energii.
   Na stejném principu je založen i křik dětí - vyžadují pro sebe víc pozornosti než kolik jim patří, a tak "upíří" - kradou energii. Ignorovat tento zvuk je těžké. Je příliš pronikavý - působí na podvědomí. Přírodní národy nejspíš odnaučovaly děti křiku tak, že odešli do lesa. Vzdálili se z jeho dosahu, a tak, když dítě cítilo, že se jeho křik mine účinkem - žádnou energii nezískává, samo přestalo. V dnešním městě je něco takového nemožné. Bylo by třeba, aby v každém domě byla zvukotěsná místnost, kam by se dítě za takových okolností zavřelo. Dítě by mělo být vychováno tak, aby křiku používalo pouze k přivolání matky, a nezneužívalo jej k sání energie. K tomu stačí, aby zakřičelo jednou. Nemusí křičet pořád, a navíc v přítomnosti matky - pak nemůže být o tom, že by bylo účelem křiku její přivolání, řeči.
   Některým ženám je však křik dětí dokonce příjemný. Mají přebytek energie - je to pro ně jako puštění žilou nebo masturbace pro nadrženého.
   Většina matek dnes dítěti energii dává, děti jsou na tento příjem zvyklé, a tak řevem obtěžují i ostatní lidi, aby z nich energii vysály.
   Ženy, které by se vysávat nenechaly a dávaly dítěti jen to, co mu patří, jsou dnes naprostou výjimkou. (Tuto situaci má na svědomí také dnešní kult dítěte, kdy se dětem vůbec věnuje přehnaná pozornost.)

   A stejným způsobem zneužívají křiku i domácí zvířata. - Ničím jiným není štěkot psů, řev hus apod. Není pravda, že by zvířata poznávala, že se člověk bojí, výlučně čichem. (Zcela absurdní je takové tvrzení třeba u zmíněných hus, neboť jak známo, ptáci, s výjimkou kondorů a kiviho, čich nemají.) Poznají to podle příjmu energie, kterou jim ustrašený člověk posílá, a jejich další dorážení a útočení je právě snahou využít této situace a získat energie ještě víc.

   Podobně je možné zneužívat hluku všeobecně, ale i obrazu a jakéhokoliv působení na smysly vůbec.
... A stejně se dá zneužívat i sdělovacích prostředků.

   Také "umění" může být hrou. "Umění", které není předkládáním něčeho mimořádného, ale pouze nezdravě otevřeným předkládáním svých individuálních problémů, které nemusejí být pro druhého nikterak zajímavé - mohou pro něj být dávno překonané, a nezasluhují tedy jeho pozornost, diváka vysává. Vydávání takových věcí za umění - vyžadování přehnané pozornosti, otravování ostatních vlastními problémy, je upírstvím či energetickou žebrotou.
   O "umění", které není předkládáním ani něčeho mimořádného, ani svých problémů, ale pouhým předstíráním, ani nemluvě. To plně odpovídá definici kýče, že kýč je něco, co se vydává za něco, čím není.
   ... Zhruba by se dal kýč definovat jako "to, co z člověka vysává energii".

   ... A úplně nejjednodušším upírstvím je, nechat někoho na sebe čekat.

   Člověk, který jako dítě je skutečně Dítětem, tedy může na této úrovni zůstat, nebo se může vyvíjet dvěma směry - buď směrem k Rodiči - což je však ve skutečnosti úpadek z personálního do prepersonálního stavu, a stát se tak řadovým občanem, a nejspíš také rodičem (jistá část skutečných rodičů ovšem zůstává Dětmi), nebo směrem k Dospělému - pak se bude zabývat vlastním vývojem a plození potomstva přenechá jiným.
   Zajímavým paradoxem totiž je, že po dětech mohou toužit jen Děti.
   Hraní si s panenkou tedy není hrou Dětí na Dospělé, ale naopak "výchova" dětí je poněkud drsnější forma hraní si s panenkou, při které Děti, ať vědomě nebo nevědomě, ubližují "malým lidem". (Na rozdíl od panenky, kterou je možno nanejvýš rozbít.) - Stačí si vzpomenout na známou krutost dětí vůči zvířatům, pokud jim pro jejich "hru" slouží živé bytosti. Výchova ovšem také může být hrou dospělých Rodičů na Děti.
   Rodič totiž plodí děti jaksi mechanicky, protože se to dělá, aniž by po nich skutečně toužil. A tak často svůj cit k dětem předstírá.
   ... A Dospělý děti neplodí.

   Existuje totiž jakási "dělba práce". Od některých lidí dostávají duše hmotné tělo, od jiných poznání. Dnes již bylo zcela zapomenuto, že "kumulace funkcí" je nežádoucí. Pokud pominu východní učení, kde jsou takovéto věci samozřejmostí, mohu ocitovat Francise Bacona, který ve svých Esejích (1597) píše, že "Nejvznešenější díla a činy vždy pocházely od bezdětných. - Ti dávali výraz představám svého ducha."
   Podobně i později pomáhají někteří jejich fyzickému tělu, a někteří jim pomáhají duchovně.
(Domnívám se, že farář, který vidí v duchovních věcech pouze "nadstavbu", není "duchovní".)
   Od Dětí a Rodičů tedy dostává bytost tělo a přes ně dostává svou hrubou karmu, ale pouze Dospělí mohou duši vést k poznání. Tvrdit, že plození je přirozené, je příliš alibistické, a řeči o "biologické povinnosti" příliš připomínají řeči o "pracovní povinnosti".

   Pokroucení tohoto rozdělení mohlo v minulosti přispět i k upevnění patriarchátu:
   Původní rozdělení na lidi, kteří dávají tělo a ty, kteří dávají poznání, bylo přeneseno na ženu, která má hlavní podíl na plození, a na muže - původně chápaného jako učitele. Vzniklo tak pojetí žena - tělo, muž - duch, původní rozdělení podle úrovně bylo nahrazeno rozdělením podle pohlaví, a bylo jej zneužito k odůvodňování mužské nadřazenosti.

Tabulka 1

neuróza              psychóza             noc ducha

problémy ega         problémy exis-       duchovní praxe
                     tenciální

neschopnost          neschopnost          uvolněná karma,
přijmout sebe        přijmout svět        boj se skupinovými
takového, jaký       takový, jaký je      dušemi
člověk je

Já x podvědomí       Já x realita         Já x skup. duše*

Já až příliš poslouchá skupinové duše     Já se skupinovými
                                          dušemi bojuje
---
*) odpovídá Freudovu Nadjá



Tabulka 2

Tamas                Radžas               Sattva

prepersonální        personální           transpersonální

zblbnutí      <-----    ego    ----->     vývoj
                         ↓
                       konzum

Rodič                Dítě                 Dospělý



Tabulka 3

Rodič                Dítě                 Dospělý
(médium)             (upír)

anonymita            agresivita           komunikace

poslušnost,          sobectví,            samostatnost,
konformita           chtivost             nezávislost

cíl:
   stejnost             zisk                 vývoj

psychologický zisk:
   únik                 energie              poznání

MB                   ČM                   jóga, tantra

(A později, v době, kdy byl kladen větší důraz na hmotu, vedlo ke vzniku dnešního matriarchátu.)

   Samozřejmě, že pro zachování společnosti (či spíše druhu) jsou třeba i lidé na úrovni Rodič. Záleží však na podílu degenerativních a vývojových tendencí. Společnost se vyvíjí a degeneruje podle tohoto poměru. Převládají-li ve společnosti degenerativní tendence Dítě > Rodič, degeneruje celá společnost.

   Otázka vývoje a degenerace je trochu nepřehledná tím, že ve stavu Dítě existuje ego, což umožňuje vývoj (na rozdíl od Rodiče), tento vývoj však může být, vzhledem k tomu, že u Dítěte se ego a špatné sklony navzájem podporují, také negativní, což je ovšem horší, než pouhá stagnace u Rodiče. Z hlediska existence individuálního jáství je tedy Dítě vyšší stav než Rodič, z hlediska míry agresivity nižší.

N: Je možné, dát nějak do spojitosti neurózu, psychózu a noc ducha
   s Rodičem, Dítětem a Dospělým?
N:
   Do jisté míry jo.
 neuróza, citová nevyspělost je způsobena tím, že je někdo příliš tamasický, a tak nechápe radžasickou, citovou úroveň;
 psychóza, odtrženost od reality je zase způsobena tím, že někdo prožívá svůj život příliš v radžasických úrovních, a tak není schopen pochopit hmotný svět (bývá tu nízká schopnost chápání);
 noc ducha, uvolněná karma je pak způsobena tím, že někdo má příliš sattvy - poznání, a musí za něj platit.

   Přesto je vidím posunuty do středu, tedy ne jako T, R, S, ale jako t, r, s aspekty radžasické guny. Odpovídají tedy zhruba 4, 5 a 6 úrovni.
   Tři roviny, na kterých má člověk své problémy řešit - integrace ega, existenciální terapie a duchovní praxe pak odpovídají:
 4 - integrace ega, ovládání vlastních sil,
 5 - existenciální terapie - ubránění se vnějším (i astrálním)
     silám,
 6 - počátek duchovní praxe - koncentrace.
(Sedmá úroveň pak odpovídá skutečné meditaci.)

   Ovšem na to, aby někdo ovládl vlastní síly, musí napřed jejich existenci uznat. Stejně tak musí poznat vnější síly, aby se jim mohl ubránit. - Podobně, jako je nezbytné uznat existenci osudu, aby člověk nebyl jeho hříčkou.

   ... Takže onen Hendlinův vývoj přes tři roviny neznamená nic jiného, než přestat hrát hry.

N: Jaký by měl být podle tebe u lidí vztah k sexu a plození?
N:
   Není možné míchat dohromady sex a množení. Správná dělicí čára totiž nevede mezi nepohlavním a pohlavním rozmnožováním, ale právě mezi  sexem  a rozmnožováním.  Pomineme-li  existenci nepohlavního

rozmnožování, které se u lidí moc nevyskytuje, tedy mezi sexem a pohlavním rozmnožováním.

 pro rostliny je typické pohlavní rozmnožování, které není spojeno se sexem;
 pro živočichy je typický sex, který může, ale také nemusí být spojen s množením;
(Jak píše Lawicková-Goodalová*, mladé šimpanzice se páří ještě nejméně 4 měsíce z osmiměsíční březosti. - To je možná víc než u lidí, neboť odmítání sexu je u těhotných žen časté.)
 pro člověka by měl být typický sex, který není spojen s množením, vědomé rozlišováním mezi sexem a pohlavním rozmnožováním, vědomé oddělování sexu od množení

   Návrat k pohlavnímu rozmnožování bez sexu - dnes moderní umělé oplodňování, je tedy regresí na rostlinnou úroveň. Částečně tuto rostlinnou úroveň připomíná už kladení zvýšeného důrazu na množení na úkor sexu - úmyslné početí, povyšování množení nad sex.

   V případě člověka jde o rozlišování mezi vyšším a nižším sexem, sexem, který člověku pomáhá v jeho vývoji, a sexem spojeným s plozením nebo sublimovaným do jiné formy násilí.
   Už slovo "gnósis" znamená nejen poznání, ale i soulož. Je to pozůstatek tantrického učení. Biblické: "... poznal ji a ona počala" je tedy blbost. Jde o nepochopení původního významu, o zdegenerování smyslu, a o přenesení pojmu na sex všeobecně, bez rozlišování úrovně. - Podobným způsobem se dnes používá slova "spát". - Například když někdo vykládá, že s někým "spal" tři minuty.

   Lidé se také dost ohánějí výrokem: "Buďte plodní a rozmnožujte se.", ale zcela přitom ignorují fakt, že toto bylo řečeno ještě předku člověka se 48 chromozómy (před ztrátou žebra), tedy v době, kdy ještě fungovaly regulační mechanismy proti přemnožení. Pro dnešního člověka se 46 chromozómy už to tak moc neplatí.

   Je třeba si uvědomit, že neexistuje žádný rozmnožovací a mateřský pud, ale pouze rozmnožovací a mateřská psychóza.
   Touha po dětech může být založena jen na sobectví. Alespoň dosud nikdo na žádný nesobecký důvod pro to mít děti nepřišel. Samozřejmě, že lidé říkají spíš opak a tvrdí, že je sobecké děti nechtít. Jistě, i v tom se můžou vyskytnout sobecké pohnutky, a také vyskytují. Zdá se mi však poněkud nelogické, vyvyšovat nad postoj, ve kterém sobecké pohnutky mohou být, postoj, ve kterém sobecké pohnutky určitě jsou. Připomíná mi to poněkud obhajování masa tím, že člověk při vdechování stejně zabíjí mikroby.

   I tak "vznešená věc", jako starání se o druhé vůbec, bývá často jen útěkem před sebou samým, kdy se člověk co nejvíc odvrací sám od sebe, aby se snad nemusel na sebe líp podívat, nebo dokonce na sobě pracovat, tedy aby jeho ego  nemohlo přijít k úhoně. "Soucit" 

---
*) Jane van Lawicková-Goodalová: Ve stínu člověka. Praha, MF 1978
bývá také často spojen s masochistickými sklony - když už někdo netrpí sám, vyžívá se aspoň masochisticky v utrpení druhých.
   Jak píše O. Wilde*: "Mnohem pohodlnější je míti soucit s utrpením, než zálibu v přemýšlení."
   Samozřejmě, že lidé jsou opačného mínění. O tom zase píše Meyrink**: "Jediný čin hodný uskutečnění: práci na vlastním já, nazývají sobectvím."

N: Lidé dnes vůbec neberou nebezpečí přelidnění vážně.
N: Přelidnění je až vedlejší.

   Dospělý neplodí děti, protože člověk tím škodí:
1. sobě - je to pod jeho úroveň, a tak by tím klesl;
2. dítěti - jde o stržení z vyššího světa;
3. teprve sekundárně všem, tím že roste přelidnění.
   Také není zanedbatelné ublížení partnerovi, který tím také klesá na nižší úroveň. Obzvlášť muž škodí ženě tím, že ji nutí plodit.

N: Lidé samozřejmě pořád namítají, že kdyby se nerodily děti, že
   by lidstvo vymřelo.
N:
   Za biologickou hranici pro vyhynutí druhu je považováno 20 jedinců. Dokud se počet lidí tomuto číslu nepřiblíží, není třeba se o vyhynutí bavit.
   ... Také říkají, že "kdyby se ženy bály porodu, tak by lidstvo vyhynulo". Spíš bych to formuloval: Kdyby se ženy v porodech masochisticky nevyžívaly, nehrozilo by lidstvu vyhynutí v důsledku přemnožení.
   A i kdyby se lidstvo přestalo úplně rozmnožovat, nešlo by přece o vyhynutí, ale o pokračování vývoje na vyšší, čtyřrozměrné úrovni.
   To jsou ale stejně všechno jenom teorie. Tím, že jeden člověk přestane jíst maso, se také nezhroutí "masný průmysl". - Ačkoli i takové úvahy se už vyskytly.***
   A pokud takové řeči o vyhynutí vedou katolíci, pak si zjevně odporují. - Vždyť pak by skoro všichni jejich svatí usilovali o vyhynutí lidstva, neboť žádné děti neplodili.

N: Stejně si myslím, že to, co říkáš o sexu a plození, nemůže
   přijmout ani spousta těch, kteří třeba už zvládli problém masa
   a stali se vegetariány.
N:
   V případě zvládnutí jídla, plození a sexu je důležité, jak problém zvládli.
---
*)   Oscar Wilde: Dojmy, essaye I. Vývoj duše lidské v socialismu.
     Praha 1911
**)  Gustav Meyrink: Bílý Dominikán. Praha 1927
***) Zde narážím na známou příhodu, kdy si na StB zavolali známého léčitele J. Zezulku, neboť na to, že pacientům s rakovinou doporučoval, aby nejedli uzeniny, pohlíželi jako na činnost namířenou proti socialistickému uzenářství.
   V případě jídla třeba zvládli maso - zabíjení zvířat, ale obrátili agresívní síly proti sobě a ničí se česnekem, cibulí, cukrem, chlastem, drogama, aj.
(Tento posun maso > cukr odpovídá psychologicky posunu sado > maso, autodestruktivnímu vybití agresivity na sobě.)
   V případě plození neplodí úmyslně, ale mají výhrady proti potratu. Nechápou dosud, že zabíjení na onom světě je vážnější než zabíjení na tomto, neberou je vážně, tak vážně, aby tomuto zabíjení zabránili potratem, o kterém si naopak myslí, že zabíjením je.
   A pokud jde o sex, berou i cit konzumně. Snaží se o vyšší sex, ale nevymanili se z monogamie, a pokud ano, tak na sex kladou nějaká jiná omezení.
(Kladení přehnaných sentimentálních požadavků na partnera je často hrou, vyhýbáním se vztahům.)
Málokdo považuje sex za přirozenou formu komunikace.

   Najdeme lidi, kteří zvládli jídlo - skutečné vegetariány, ale pak zpravidla nezvládají problémy plození a sexu. Sami plodí nebo plození schvalují, případně zavrhují potrat, v sexu pak jsou plni zábran a předsudků. - Pak mluvíme o "vegetariánské pubertě". Případně najdeme někoho, kdo zvládá otázky plození, ale pak se třeba nevymanil z monogamie, nebo najdeme lidi, kteří do jisté míry zvládají sex, ale pak zase nezvládli problém jídla nebo plození. V nejlepším případě najdeme někoho, kdo zvládl dva z těchto tří problémů, ale kolik je těch, kteří zvládli všechny tři?

   Jídlo nemůžeme brát samostatně. Pro posouzení celkového vývoje osobnosti musíme uvažovat jídlo, plození a sex. Jde totiž o:
 ubližování na tomto světě,
 ubližování na onom světě,
 využívání všech dostupných sil k duchovnímu vývoji.
Tedy: nezabíjet na Zemi, nezabíjet na "nebi", a využívat všech sil pro svůj vývoj.

   Vezmeme-li si tři nejmarkantnější problémy, do nichž se tyto tři otázky promítají, tedy jídlo, plození a sex, kolik lidí zvládlo problém jídla, plození, a nespojuje sex s plozením, ani jim není pouze požitkem, podobným požitku z jídla? Kolik lidí nespojuje tyto tři věci se sadismem a masochismem?

   ... Vzhledem k tomu, že zde opět nacházíme relace s tamasickou, radžasickou a sattvickou gunou, můžeme považovat vegetariánství (T), neplození (R) a tantrický sex (S) za jakési stupně.

N: Hodně lidí teď psalo různé dopisy, aby byly zakázány potraty. –
   Říkají tomu "úcta k životu".
N:
   Říkat řečem proti potratu "úcta k životu" je sice pěkné, ale ve skutečnosti jde o pravý opak.
   Porod je totiž psychologicky záležitost anální. Je to "velká defekace". Není snad třeba zdůrazňovat, že porod se víc podobá defekaci než souloži. Porod je nechutná krvavá záležitost, nechutné vypuzování něčeho z těla, a záliba v plození je spojena se sadisticko-análním charakterem.
   Odpor proti potratu je pak psychologicky, použijeme-li psychoanalytického termínu, "zadržováním stolice". - Nejlíp je to vidět na odporu proti přirozenému potratu - zašívání žen "aby nepotratily" a jiných nechutnostech.

 Jelikož tedy řeči proti potratu a oslavování plození tak zjevně souvisejí s análním charakterem, nejde vůbec o úctu k životu, ale, použijeme-li termín E. Fromma*, o nekrofilii.
   A vzhledem k tomu, že anální charakter souvisí s hrabivostí, možná, že kdyby nebyla církev tak hrabivá, neměla by ani námitky proti potratu. (I když tahle úvaha je už až příliš psychoanalytická.)

   Na obhajobu církve však mohu říci: Církevní nauka netvrdí, že by potrat byl zabitím. Tvrzení některých členů církve, že potrat je zabití, je tedy dokonce v rozporu s církevní naukou. Církev zakazuje potrat proto, že neví, jak to vlastně je. Církevní nauka tvrdí: nevíme, jak tyto věci jsou, tedy nemůžeme vyloučit, že by mohlo jít i o zabití, a tak tedy potrat "pro jistotu" zakazujeme. Církev tedy i při vší své dogmatičnosti připouští, že tomu může být i jinak. (Což ovšem už nepřipouštějí oni zaslepení kverulanti.)
   I když není toto stanovisko: "nerozumíme, tedy zakážem" příliš populární, přesto je přijatelnější, než tvrzení, že potrat je zabití, které za církevní stanovisko vydávají černí mágové.
   ... Trochu mi to připomíná film "Císařův pekař a pekařův císař", kde Rudolf II jde kolem třiceti Mon Líz a říká: ať jsou pravé nebo nepravé, radši si je necháme všechny...
(Typická ukázka análního hromadění.)

N: Ale mnozí z těch lidí říkají, že nemají s církví nic
   společného. Tvrdí, že je to jejich vlastní názor.
N:
   Protože si už nepamatují, odkud to slyšeli. - Máme tu přijetí názoru hlásaného některými členy církve, ač církví samotnou nepovažovaného za jistý, za svůj, zapomenutí zdroje, a povyšování "svého" názoru nad skutečnou nauku církve.
   Podobně se tomu děje i v jiných oborech. - Lidé se ve škole naučí některé z mnoha vědeckých teorií, navíc ve velmi zjednodušené podobě, přijmou ji za svou, zapomenou, odkud se jí naučili, a pak považují všechny vědce, kteří mají jiný názor, za blbce.

   ... Všechno to v podstatě vzniklo díky tomu, že církev na cařihradském koncilu (roku 553) vyškrtala z bible skoro všechny poznámky o převtělování a samu nauku o převtělování zavrhla. Námitky proti potratu totiž nejsou s naukou o převtělování slučitelné (pokud ovšem není pojímána velmi vulgárně).
   Kdo chápe nauku o převtělování, je mu jasné, že nikoli potrat, ale  porod  je zabitím  (a navíc  zabitím  duše ve  vyšším světě).
---
*) Erich Fromm: Lidské srdce. Praha, MF 1969

Netvrdím, že potrat nemůže být pro duši nepříjemný, třebaže ještě není vtělena. Vracení se je nepříjemné. Resuscitace je také nepříjemná a přitom je považována za správnou. Proč tedy namítat proti potratu? Potratem se nejspíš duši ublíží. Ale ne tak jako početím nebo dokonce porodem. A pokud jde o zabití: porod je zabitím, potrat je maximálně facka.
   Na neznalosti převtělování jsou ostatně založeny i řeči o "čistotě" dětí. Kdo chápe, že dítě si přináší svou karmu z minulých životů, chápe i tento pojem trochu jinak.

N: Namítají, že potrat není přirozený.
N:
   Za normálních okolností by při jisté hustotě populace docházelo ke spontánním potratům a počet lidí by se tak reguloval automaticky sám. Za normálních okolností by totiž odpovídala hustota sociálních vztahů, jejíž určitá úroveň vede ke spontánním potratům, hustotě obyvatelstva. Tento vztah byl však "kulturou", různými pěstovanými zábranami narušen, dokonce obrácen. - Dnes vidíme, že čím je někde vyšší hustota obyvatelstva, tím je naopak hustota sociálních vztahů nižší. Ve velkoměstech je už anonymita téměř úplná.
(Proto je také ve městech víc duševních nemocí, hlavně neuróz - nejvíc v New Yorku.)
   A hustota obyvatel dále roste a hustota sociálních vztahů klesá. Tato situace je bez umělého zásahu neřešitelná, a může vést jen ke katastrofě. Nepřirozenou situaci je možné řešit zase jen nepřirozenými prostředky.
(I když k jistému podprahovému působení zřejmě dochází - čím větší město, tím víc spontánních potratů.)
   Jelikož má tedy k potratům docházet spontánně, je v případě, kdy tomu tak není, lékařská pomoc na místě. - Lékařská pomoc při porodu už tak na místě není, neboť ne každé dítě se má narodit.
Ostatně - když lékařství snížilo úmrtnost, mělo by snížit i porodnost, aby se dosáhlo rovnováhy. Dnešní nerovnováha vznikla z toho, že lékařství stojí příliš na černé magii.

N: Také se hodně mluví o tom, že potrat je velká zátěž pro
   organismus.
N:
   Umělý potrat samozřejmě zátěž pro organismus je. Podobně jako porod. Je to jakýsi "miniporod" a zátěž organismu odpovídá zátěži při porodu asi v poměru velikosti embrya a donošeného plodu. Že by mohl mít potrat i nějaké jiné následky než porod je nesmysl.
... A to neberu v úvahu zátěž způsobenou samotným těhotenstvím.

   Řeči o tom, že po početí je tělo ženy připraveno plod donosit, a že potrat je šok pro organismus, který je připraven na těhotenství, jsou blbosti. Naopak, organismus ženy zprvu vůbec na těhotenství připraven není. - Je snad špatně ženám po potratu, nebo těhotným, tedy těm, které na potrat nešly? Plod je parazitující organismus, a tělo ženy si na něj jen velmi pomalu a velmi těžko zvyká.

N: Také jsem slyšel namítat, že potraty je třeba zakázat, protože
   hlavně prý jde o případy mladých dívek, které se pro potrat
   nerozhodují samy, ale které k němu nutí rodiče.
N:
   Každý sociolog by jim řekl, že to není pravda, že mladé dívky na potrat nechodí. Naopak. Trpí totiž pověrou, že by po potratu byly neplodné. Tato pověra vznikla na základě pokoutních potratů pletacími dráty v minulém století, které měly často za následek záněty a jejich následkem prý až v 1/3 případů neplodnost. To už dnes samozřejmě neplatí. Ke skutečné neplodnosti následkem potratů nedochází vůbec. Pouze se udává, že asi ve dvou procentech případů může dojít při dalším početí ke spontánnímu potratu. Ale i toto číslo je třeba srovnat s neplodností způsobenou porodem - s oním množstvím žen, které "nemohou mít druhé dítě".
   (Ostatně je i zajímavé sledovat, jak se odpůrci potratů na jedné straně rozhořčují, že potraty mají skoro ve všech případech za následek neplodnost, a zároveň tvrdí, že potraty je třeba zakázat, protože potraty se tak rozmohly, že mnohé ženy chodí na potrat každý rok, mnohé už byly na potratu osmkrát, desetkrát, i víckrát.)
   Skutečnost, že mladé dívky na potrat nechodí, je i na škodu, neboť jednak je známo, že rodí-li žena před dvacátým rokem, je daleko větší pravděpodobnost narození defektního dítěte, a také, rodí-li tyto dívky, které jsou fyzicky nevyspělé - nemají ještě dokončený vývoj kostry, kterým ani nikdo neřekne, že by v těhotenství neměly jíst cukr, který odvápňuje, a navíc v dnešní společnosti, kde všichni trpí nedostatkem pohybu, mají ve třiceti odrovnanou páteř.
(Proto je dost problematické, že podle nového zákona je u dívek ve věku 15 - 16 let vyžadován souhlas rodičů.)
   ... A pak je taky pěkný, když si někdo myslí, že problém, že za někoho rozhodují rodiče, vyřeší tím, že za něj bude rozhodovat on sám.

   Pověrou je i to, že potrat je možný pouze do třetího měsíce. Tato hranice není dána lékařsky, ale právně. - Například v SSSR se provádějí potraty běžně i v pátém a šestém měsíci, a není v tom viděn žádný lékařský problém.
(Do šestého měsíce se provádějí potraty i v Československu, ale pouze z určitých důvodů, jako je požití některých léků ap.)

N: Přesto by mnozí chtěli ponechávat rození "na Bohu".
N:
   Je to poněkud nelogické. Vždyť smrt také neponechávají na Bohu a snaží se jí zabránit - snaží se do toho Bohu mluvit. K obojímu by měl být přístup přinejmenším stejný - buď ponechávat nebo regulovat - a regulovat spíš k málu než k mnohu. Regulovat k mnohu příliš připomíná myslivce, kteří se snaží co nejvíc rozmnožit zvěř, aby jí pak mohli co nejvíc postřílet.

N: Hodně používají termín "požehnaný stav".
N:
   Podobně je každá nemoc "navštívením Božím". A vzhledem k tomu, že těhotenství je  nejvážnější nemocí (vede přece ke smrti duše ve 
Tabulka 4

        Rodič                 Dítě                 Dospělý
   
       <-------------------     x     -------------------->
        regrese                                      vývoj
   
   mizí                  individualita       mizí
   individualita         negativní sklony    negativní sklony
   
    kupování masa        lov                  vegetariánství
   
    neúmyslné plození    úmyslné plození      úmyslné neplození
    (médijní, automa-    (touha po dětech)    (antikoncepce)
          tické)
    monogamie z          monogamie ze         "polygamie" -
    "mravnosti",         žárlivosti, příp.    volnost, příp.
    konvenční vztahy     žárlivá polygamie    monogamie z nouze


Tabulka 5

                T               R               S
   
            t   r   s   |   t   r   s   |   t   r   s
                        |               |
            1   2   3   |   4   5   6   |   7   8   9
                            │   │   │ 
                ┌───────────┘   │   └───────────┐ 
            integrace     existenciální   počátek ducho-
               ega           terapie        vní praxe
   
            Rodič       |   Dítě        |   Dospělý
                        |
                        |  -------------------->


Tabulka 6

   Rodič                Dítě                 Dospělý
   
   Ahriman           |    -       Lucifer        +
   
   ztráta ega           egoismus             ego integrováno
   
   sklony:
      stagnace             negativní vývoj      pozitivní vývoj
   
   nevědomé spojování   vědomé spojování     vědomé rozlišování
   sexu a plození       sexu a plození       sexu a plození
   
   živočišná úroveň     subzvířecí úroveň,   vyšší, skutečně
   (úroveň nižších      v něčem podobná      lidská, vědomá
      živočichů)           rostlinné             úroveň
vyšším světě), mělo by být v případě, že by měly být zakázány potraty, napřed zakázáno léčit všechny ostatní nemoci, lékařství vůbec.
   Rozdělování na nemoci a těhotenství, tedy na nemoci, které se mají léčit, a nemoc, která se léčit nemá, připomíná typicky "křesťanský" přístup s typicky "křesťanským" rozdělením na to, do čeho jim Pámbu smí mluvit, a do čeho jim mluvit nesmí.
(Takové "věřící" je ovšem těžko možné považovat za věřící.)
   Těhotenství je nutno z biologického hlediska považovat za nemoc - nazvěme ji třeba "fakanitida". To, že je mnozí za nemoc nepovažují, ještě nic neznamená. Alkoholik také nepovažuje alkoholismus za nemoc.

   Že těhotenství u lidí není až tak v pořádku, je vidět na tom, z jakého důvodu se například zakazuje těhotným vstup do kravína. Není to hledu na těhotné, je to z ohledu na krávy. Krávy se totiž v přítomnosti těhotných plaší. Nejspíš cítí špatné vibrace nebo vidí nepěknou auru. Není to však těhotenstvím samým. V kravíně je spousta krav březích, a to žádné jiné krávě nevadí. Zřejmě je podstatný rozdíl mezi těhotenstvím u lidí a u zvířat. - Zvířata neploděj úmyslně. (Aspoň ze své strany ne.)
... Pojetí těhotné jako nečisté se přece zachovalo i u mnoha národů.

   Ostatně je udivující, jak vůbec může někdo o tomto nejzákladnějším lidském právu - právu ženy nerodit - právu ženy na léčení, pochybovat. Například tvrzení, že muž má ženě co zakazovat potrat, je otrokářstvím nejhrubšího zrna. - Postoj: Já jsem tě nakazil, tak teď musíš trpět, je strašný.
... A jelikož jde o nemoc a o nic jiného (proč by se jinak rodilo v nemocnicích!), a žádný jiný důvod k potratu než zdravotní tedy ani nemůže být, je možné souhlasit s mnoha ženami, které se podivují nad tím, že se ve státě, který tvrdí, že má bezplatné zdravotnictví, musí za potrat platit.

   ... A pak je i dost trapný, rozčilovat se nad tím, že je tu zaváděno něco, co je všude ve světě samozřejmostí.*

   Potrat tedy na jistém stupni vývoje je nejen přípustný, ale je dokonce povinností.
Samozřejmě, že "nevědomost hříchu nečiní", a tak je pro lidi, kteří nejsou individualitami, kteří podléhají skupinovým duším, plození přípustné. Pokud však někdo má předpoklady k vývoji, nemá plodit děti!
   Avšak ani v případě nesamostatných lidí není pravda, že by potrat byl zabitím. V podstatě je to "užitečná lež", která je má přimět k plnění jejich určení - výroby nových "buněk" pro tělo skupinové duše. - To, co skupinová duše servíruje nesamostatným poddaným jako "pravdu", je tedy jakýsi podvod, sloužící skupinovým duším k přežití, nebo se tak aspoň domnívají.


---
*) Týká se zrušení komisí.
   Že by potrat byl zabitím, je tedy po faktické stránce nesmysl. Může však jít o zabití po psychologické stránce. - Pokud si člověk myslí, že o zabití jde, a přesto k potratu svolí. Cítí pak "výčitky svědomí".
   Záleží tu na tom, nakolik svědomí podléhá skupinové duši. Pokud člověk ví, že o žádné zabití nejde, nejde o něj ani po psychologické stránce, a výčitky svědomí necítí.
... Je to něco podobného, jako případy v románech, kdy si někdo myslí, že někoho zabil, léta se proto trápí, a pak jej uvidí živého...

N: Otázka svědomí je dost problematická.
N:
   I v křesťanství se vyskytují názory, že svědomí je jediná věc, kterou se člověk může a má řídit. A má se jím řídit, i kdyby jej svědomí vedlo k něčemu, co je v rozporu s církevní naukou. Chtěl bych k tomu dodat, že by člověk ale také měl své svědomí neustále očišťovat, zkoumat co je skutečně svědomím, a co jsou předsudky.
   Hodně lidí mluví o "svědomí", ale neuvědomují si, že "svědomí" jsou dvě. Svědomí založené na tom, že člověk má jednat v souladu s vlastním vědomím, vlastním poznáním; a "svědomí", založené na autoritě - pak jde o jednání s vědomím nadřízeného orgánu nebo v rámci nějakého návyku, v rámci určitého naprogramování. První je založeno na individualitě, druhé na skupinové duši, první na samostatnosti, druhé na poslušnosti (autority, návyku). Ale pouze první můžeme nazývat svědomím.
   Výčitky svědomí ohledně potratu odpovídají onomu druhému "svědomí", a jsou podobné výčitkám svědomí australského domorodce, že "nepomstil" smrt jedné ze svých žen, která zemřela na jakousi chorobu, tím, že by zabil nějakou ženu z jiného kmene. (Tento domorodec dokonce výčitkami "svědomí" těžce onemocněl, a uzdravil se teprve, když svou "mstu" provedl.) Nebo výčitkám svědomí indického Thága, který trpce litoval, že se mu nepodařilo oloupit a zardousit tolik pocestných, kolik před ním jeho otci. - Na nízkém stupni civilizace je oloupení (a zabití) cizince považováno za chvályhodné.* - A podobně je na nízké duchovní úrovni považováno za chvályhodné plození dětí (zabíjení duší z onoho světa).
   Podobně píše i B. Kafka: "Svědomí může činiti i nesprávné výroky, je-li rozum zatemněn pověrami, bludy a chybným názorem."
   Je třeba rozlišovat na svědomí svědomí a svědomí typu "abstinenční příznak", na svědomí a pocit viny, na skutečný "hřích" a "psychologický hřích". Toto druhé svědomí je pouze známkou toho, že se člověk snaží zbavit návyku, naprogramování příliš násilně, příliš rychle.
   Toto druhé "svědomí", "diktatura svědomí", podléhání "kvazipudovým útvarům" je spojováno s nutkavým chováním, a řazeno k neuróze.
(Fromm považuje za známku neurotického charakteru jak tuto nelibost ze správného, tak libost ze škodlivého. - Psychotici bývají k takovým věcem více méně lhostejní, jsou "mimo".)

---
*) v knize: Charles Darwin: O původu člověka. Praha, Academia 1970
   A problémy pocházející z tohoto druhého "svědomí" - porušení příkazu skupinové duše či porušení návyku, jsou totožné s problémem návyku na alkohol - deliriem tremens.
   ... Podobně lze mít i problémy z nepožívání masa, ale je to opět jen delirium tremens - porušení návyku, neposlechnutí skupinové duše. Nelze mít problémy z toho, že by člověku "maso chybělo", protože člověk, jakožto jedinec je biologicky býložravec, a z toho prostého důvodu mu tedy nemůže maso ve stravě chybět.

   Plození je tedy určeno pro lidi, kteří nejsou schopni samostatnosti, pro lidi, kteří potřebují, aby jim někdo vládnul. Na to já nemám, a tak mě ani moc nezajímají. Pokud někdo individualitu do jisté míry má, plozením ji ztrácí. Zejména u žen je dopad nápadný. - Ženě, která má individualitu, porod vždy ublíží!
   Ubývání duchovní a duševní úrovně u žen s dětmi však není způsobeno tím, že se žena musí starat o děti a nemá na sebe čas. Jde o karmický trest. Je to podobné poklesu inteligence u lidí, kteří zabíjejí zvířata na jatkách. - Nastoupí průměrně inteligentní člověk, a za několik měsíců už projevuje výrazné známky dementnosti. Jde o "rychlou karmu", a ne o to, že by právě zabíjení na jatkách bylo tou nejnamáhavější prací.
   Bylo by možná i možno vypracovat tabulku, o kolik klesá IQ u žen po tolika a tolika dětech, a o kolik u mužů při tolika a tolika vypitých pivech. I když tyto věci jsou značně individuální, a tak by to byl jen průměr, od kterého by se skoro každý lišil.
   Je zajímavé, že chování opilců a matek přesně odpovídá popisu chování jedince v davu: dochází ke snížení intelektuální a morální úrovně individua, zvýšení afektivní úrovně reagování - eruptivnosti a intenzity, zvyšuje se "sebevědomí", narůstá pocit moci, zvyšuje se sugestibilita, jedinec podléhá "psychologické nákaze" která se šíří z jedince na jedince, atd. (Tedy dezindividualizace zároveň s pocitem "sebevědomí".) - Takové chování je totiž charakteristické pro lidi, kteří podléhají skupinové duši.
   ... A podobně není ani Lassalův železný zákon mzdový (1863) - zhruba: čím větší plození, tím nižší mzdy, jen zákonem hospodářským, ale i karmickým.

   Řeči proti potratům navíc rozšiřují černí mágové za účelem odvedení pozornosti od skutečného zla.
   Podobně je tomu i v jiných oblastech:
Mluví se o bídě ve "třetím světě", rozvojových zemích, aby se nemuselo mluvit o situaci tam, kde člověk je, o "nebohých" dětech, aby se nemluvilo o životě dospělých, o tělesném násilí a tělesném utrpení, aby se nemluvilo o duševním utrpení a násilí konaném duši, ... a konečně o "zabíjení" nenarozených, aby se zakrylo zabíjení narozených.
   V nejlepším případě jde o typické "cedí komára, velblouda však pojídají", a navíc o projekci. - Lidé hledají provinění na druhých, a není tedy divu, že si vybírají oblast, kde jim nebezpečí nehrozí, nebo se aspoň domnívají, že hrozit nemůže. - Je zajímavé, kolik lidí z těch, kteří tolik brojí proti potratům, je neplodných, případně žije v dobrovolném nebo nedobrovolném celibátu. Jich se to tedy vlastně netýká.
... Tak co mají co mluvit do života druhým!

   Je však možno vystoupit proti "plánování rodiny" které nemá jako výsledek snížení počtu dětí, ale jen to, že se rodí děti chtěné - tedy duše, které se potřebují vtělit daleko míň než děti nechtěné, které jsou potraceny. Toto dnešní praktikování potratu - kombinace potratu a úmyslného plození, potratu, kdy se to "nehodí" a úmyslného plození, kdy dítě chtějí, je daleko horší než nechání volného průběhu.
   Toto dnes tak populární "plánované rodičovství" je horší než dřívější stav také proto, že dřív lidé plodili médijně, dnes úmyslně.
(Podobně maso jedli dřív médijně, ze zvyku, a nyní, pod vlivem různých "diet", např. makrobiotiky, úmyslně, protože maso prý obsahuje to a to. Pojídání masa se tak stává krvavou obětí a spadá do černé magie.)
   (I když jako klad je možno uvést, že jelikož jsou takto porody poněkud oddáleny, je i při stejném množství dětí v rodině celkový počet dětí v populaci nepatrně menší.)
   Potrat je skutečně možno doporučovat pouze tam, kde je možnost dosáhnout samostatnosti. Není námitek proti tomu, aby lidé, kteří na té úrovni, aby mohli dosáhnout samostatnosti, nejsou, sloužili zachování druhu. I když na druhou stranu, plození v dnešní době neslouží zachování druhu, ale naopak přispívá k jeho vyhynutí.

   Podobně, jako se dnes církev nedrží názoru jednoho papeže, že v případě těžkého porodu se má utratit žena a "zachránit dítě" (který nejspíš v té době považovali mnozí za "jasný a samozřejmý"), protože žena je pokřtěná a po smrti půjde rovnou do nebe, kdežto "dítě" ještě pokřtěné není, a muselo by proto do očistce, a připouští pravý opak*, může (a měla by) časem změnit své stanovisko i ve věci potratu (které mnozí také považují za "jasné a samozřejmé").
   Vždyť, jak píše Claude Tresmontant**, když církev něco opomine, nějakou část pravdy, nějaká skupina se této části pravdy chopí, a použije jí proti církvi. A jelikož církev opominula základní skutečnosti, hlavně pokud jde o potraty a manželství, ztratila svou moc, a církevní ideologie byla vystřídána jinými ideologiemi, které jsou alespoň v tomto bodě (a vzhledem k jeho závažnosti možná i celkově) míň agresívní než církevní ideologie.
   Pokud chce církev být nositelkou kladných sil, musí uznat správnost antikoncepce, potratu, a zrušit instituci manželství.

   Jinak argumenty, používané proti potratu jakožto "zabití", vůbec nejsou adekvátní, a bylo by je možné použít jedině proti zabíjení už narozených dětí.
(Což se v některých státech v případě defektních novorozenců provádí. - A vzhledem  k růstu počtu  defektních novorozeňat budou
---
*)  Nejsem si jist, jestli ještě dnes.
**) Claude Tresmontant: Bible a antická tradice. Praha, Vyšehrad
    1970

muset na takováto opatření z ryze praktických důvodů přistoupit i mnohé další státy.)

   Nedomnívám se, že by utrácení bylo správné. Zabíjení novorozeňat, o které se člověk nemůže starat, je stejné, jako utrácení starých nemocných zvířat, o která se člověk také nemůže starat. ... Je to ona posedlost "humanitou".
   Nejlepším řešením je v takovém případě odložení či ponechání svému osudu - bytost si tak vyčerpá něco ze své karmy, která by utracením byla přesunuta do pozdějšího života.
   Pokud však člověk považuje utrácení zvířat z "milosti" za správné, neměl by nic namítat ani proti zabíjení novorozeňat.
   Správné je tedy v takovém případě odložení a ne zabití. Utracení si ostatně může "dovolit" stejně jen masožravec, který tak jako tak zabíjí.
   Odmítnutí mateřství může být oprávněné. Ale vzhledem k tomu, že matka je nahraditelná, je zabití dítěte nadbytečné. Odložení, které nemusí vždy končit smrtí (zvlášť ne v případě odložených zdravých dětí), stačí. A i v případě, že se odložení používá jako řešení problému přelidnění, a naděje odložených na přežití není, mohou si aspoň vyčerpat svou karmu.

   ... Nehledě na to, že než utrácení starých zvířat by bylo karmicky přípustnější utrácení starých lidí. - Zvířata dokáží přijímat utrpení pokorně, a tak si karmu vyčerpají a nepřesouvá se jim do příštích životů. Lidé však většinou v utrpení pokorní být nedovedou, a tak se jim karma přesouvá do pozdějších životů tak jako tak.

   Odsuzování potratu zcela volně přechází v odsuzování bezdětnosti, případně těch, kteří mají dětí "málo". Není tu žádná ostrá hranice, rozdíl je pouze kvantitativní, nikoli kvalitativní. Jde jen o míru projevu análně-sadistického charakteru.
   Podobně jsou i výčitky svědomí kvůli potratu (jakožto "zabití") po psychologické stránce stejného typu, jako špatné "svědomí" kvůli bezdětnosti - a zde je mluvení o zabití ještě absurdnější.
   Takovýto směr myšlení pak vede k nátlaku na bezdětné a "málodětné", nutí je plodit, vede dokonce k tomu, že i v manželství často jeden partner nutí k plození druhého.
   Nutit někoho plodit je podstatně větší zločin než někoho pouze znásilnit. Je to horší než někoho nutit k prostituci, než obchod s "bílým masem". (A daleko horší než prostituce je plození za peníze či "výhody".) Úmyslné početí je mnohem horší než sadistický sex. - Asi jako utracení proti zmlácení.

   Člověk se má vyhnout jak plození úmyslnému, tak neúmyslnému. Není správná otázka, "jaké právo má člověk, omezovat život plodu", ale "jaké právo má plod, omezovat život člověka". Většina lidí však není na takové úrovni, aby si uvědomili, že jde o omezení, ani před početím, natožpak po něm.
... Většina žen porodem "končí".
   Hodně lidí pak spojuje plození s autodestruktivními masochistickými sklony - aby měli výmluvu, že se nemohou dál vyvíjet. - Také proto většina lidí končí se svým vývojem, jakmile si opatří rodinu, pokud u nich předtím nějaký vývoj byl.
... Nejde tedy o úctu k životu, ale o nejhlubší neúctu, destruktivní přístup k životu. Neúctu k životu duše, která se do dítěte vtěluje, životu partnera a k vlastnímu životu, neboť tím, že se člověk cpe do "rodičovského postoje", ztrácí vlastní individualitu, o neúctu k životu vůbec.


.....

   Tyto věci je však třeba brát trochu šířeji. Zhruba a v podstatě jde o to, uvědomit si, co znamenají psychoanalytické pojmy "orální", "anální" a "genitální" charakter, a pojem "regrese".
   "Orální", "anální" a "genitální" opět odpovídají Rodiči, Dítěti a Dospělému. Regrese je návrat z genitální do anální a z anální do orální fáze. Toto pořadí vysvětluje skutečnost (se kterou si E. Fromm nedovedl poradit), že anální fáze sice představuje menší regresi než orální, a přitom je perverznější.
   Lidé se liší od zvířat právě touto anální fází vývoje. U zvířat se análně-sadistická fáze či komplex v podstatě nevyskytuje. Jen u zvířat vychovaných lidmi, nebo žijícími v lidské blízkosti. I když i pak se anální charakter projevuje v jiné oblasti než úmyslném plození. - Může se vyskytnout zabíjení "pro zábavu". - Jen zvířata poznamenaná lidskou blízkostí mohou zabíjet z takovéhoto pochybného "důvodu".
   (Může jít i o přenos z jedné druhové duše na druhou. - Takto byl např. některými skupinami lidoopů přejat od lidské druhové duše "lov" a pojídání masa. Pojídání masa je totiž u lidoopů spojeno s rituály, které jsou v daném společenství naprosto nelogické a nemohly v něm proto vzniknout. Jde tedy snad o jakési telepatické přejmutí obojího - pojídání masa i s těmito rituály od lidské skupinové či druhové duše. V případě skutečného sadismu však jde spíš o ovlivnění lidskou přítomností.
   "Masožravost" lidoopů, která je často zneužívána jako argument, proč lidé "musejí" jíst maso, je ostatně třeba brát se značnou rezervou. Jak píše Lawicková-Goodalová:
"Gombští šimpanzi jsou schopní lovci. Za rok uloví skupina asi čtyřiceti zvířat přes dvacet kusů lovné zvěře."
Jelikož loví vesměs mláďata do velikosti králíka, připadá tedy na jedince 1/2 králíka na rok. (Tedy ještě míň než "králík na osobu na rok", kolik nadhazuji pro paleolitického člověka.) A navíc zřejmě šimpanzi v jiných oblastech, ne tak ovlivněných lidmi, ani tak "schopnými lovci" nejsou.
   Nebezpečí ovlivnění pozorovaných zvířat bývá dosud silně podceňováno. Výsledky podobných výzkumů je proto třeba brát s velkou rezervou. Jsem také dost alergický na to, jak se takovéto výzkumy (ale i jiné výzkumy) provádějí. Je to až příliš stereotypní styl: Dívka, která právě vystudovala vysokou školu, jede do "divočiny", tam plodí děti, a jaksi mimochodem provádí vědecký výzkum. (A pak vydá knihu, ve které se neopomine zmínit, že právě její děti jsou ty nejlepší.) I když musím uznat, že přístup Lawickové-Goodalové byl kupodivu ještě neobvykle odpovědný.)
   Vzhledem k tomu, že se u lidí vyskytuje anální fáze, vyskytuje se u nich ve značné míře to, co bývá nazýváno jako "pud k jáství", "útočný pud", "pud k smrti", aj. Potřeba nějakého takového agresívního pudu však také může být považována za blbost, a agresívní chování vysvětleno jako agonistické - tedy chování jedince, který neví, pro kterou z možností se rozhodnout. A jelikož u Dítěte jde o to, rozhodnout se pro vývoj k Dospělému, nebo regresi k Rodiči, zapadá toto pojetí dobře i do systému podle gun.
... Jelikož Dítě neví, jak se rozhodnout, není divu, že podléhá špatným sklonům, vlivu astrálních parazitických bytostí.

   Vzhledem k tomu, že u zvířat anální charakter vyvinut není, mají sice menší možnost vývoje, ale také menší možnost regrese. Člověk je víc než zvíře pouze potencionálně - může víc rozvíjet svou individualitu. Ve skutečnosti, reálně, je však míň, protože u průměrného člověka převažuje regrese nad vývojem. Průměrný člověk pouze rozvíjí své špatné sklony, jeho individualita není vedena k samostatnosti, ke stavu Dospělého. - "Já" u Dítěte se projevuje jen omezeně - slouží jen výběru "nejvhodnějších" skupinových duší, kterým se podřídí, a posléze zanikne.
   U lidí proto vznikají horší zvyky, než instinkty zvířat. A na rozdíl od zvířecích instinktů, které slouží zachování druhu, jsou mnohé z lidských zvyků dokonce životu druhu nebezpečné.
   ... U člověka je tedy individualita využívána skoro výhradně jen k získávání špatných zvyků, a tak umožňuje rychlejší degeneraci.

   I pokud si vezmeme rozdíl mezi člověkem a zvířetem, pokud jde o "pudy":
   Na úrovni Rodič jsou u zvířat převážně pudy a instinkty, u člověka převážně pseudoinstinkty, "kvazipudy", "kultura", návyky. Tedy u zvířat pudy dědičné, u člověka "pudy naučené".
   Tyto "naučené pudy", kterými člověk nahrazuje chybějící pudy dědičné, můžeme těžko považovat za něco vyššího než skutečné instinkty. Vyskytují se v menší míře i u zvířat - ostatně všechny skutečné pudy z nich vznikly. Jde tedy o jakési pre-pudy. Rozdíl mezi člověkem a zvířetem tu tedy je spíš po stránce kvantitativní.
   Pokud jde o rozdíl kvalitativní, ten už vůbec nezní ve prospěch člověka. - Vždyť veškerá "zvířeckost" jsou právě tyto "pseudoinstinkty" kterými se právě člověk od zvířat liší.
   A pokud jde o úroveň Dospělého, je sporné, zda je zapojena víc u člověka nebo u zvířat. Převaha individuální duše nad skupinovými dušemi je sice u člověka "plánována", ale vyskytuje se jen výjimečně. Proto je sporné, zda je tento poměr (individuální : skupinová) u člověka vůbec příznivější než u vyšších savců.
   ... Už Darwin si všímá, že všechny "lidské" psychické jevy se nacházejí už u zvířat. Není pravda, že by zvíře nebylo schopno citu. Rozdíl mezi zvířetem a člověkem není v tom, že by zvíře nebylo schopno lásky. Rozdíl je v tom, že zvíře není schopno sentimentu!

   Říká se, že člověk je biologicky "nedostatková bytost", která si své nedostatky  kompenzuje "společenskostí".  Že společenskostí

Tabulka 7

   pohlavní rozmnožování        |                    sex
   
   pohl. množení    |    pohl. množení + sex    |    sex
   
   rostliny                  zvířata                 člověk
   
   Rodič                     Dítě                    Dospělý



Tabulka 8

        plození                 x                    sex
   
        ↓ sex                   x                    ↑ sex

   plození a jeho sublimace     x              poznání, gnóze
     v jiné formy násilí



Tabulka 9

        jídlo       ubližování na tomto světě        (T)
   
        plození     ubližování na onom světě         (R)
   
        sex         využití všech dostupných         (S)
                    sil k duchovnímu vývoji



Tabulka 10

        Rodič                 Dítě                  Dospělý
   
        superego              ego                   id
        ("nadjá")             ("já")                ("ono")
   
        orální                anální                genitální



Tabulka 11

   rostliny           | nižší živočichové | vyšší živočichové
                      |      "lidi"       |      "člověk"
                   
                   ———————————————————————————►
                             evoluce

byly u člověka nahrazeny reflexy, pudy a instinkty. Tato společenskost však může být dvou druhů.
   Jednak může jít o to, že život ve společnosti člověku pomáhá najít vlastní individuální řešení, vede k vytváření osobních zvyků - zhruba egregorů; sociální učení a "sociální dědičnost" vede k výchově k individualismu.
   U lidí však došlo k tomu, že tato "společenskost", sociální učení a sociální dědičnost slouží už pouze k výchově k anonymnosti, k opětnému upadání pod vládu skupinových duší. Lidem se už v prvních letech života, kdy je člověk ještě tvárný, vypěstují návyky a vtlučou do hlavy pseudoinstinkty zvané "mravnost" a "morálka". Kultura se stala "druhovým znakem" a dokonce se občas mluví o "osobnosti", která se vytváří ztrátou individuality - osvojením si kultury.
   Člověk má při narození relativně málo pudů, instinktů. Tento nedostatek může nahradit buď individuálním vývojem, nebo může "socializací" upadnout opět pod vliv skupinové duše, která se namane. Tyto duše bývají ještě horší, než skupinové duše, kterým podléhají zvířata - jsou to jakési pseudozvířecké skupinové duše, a tak jsou paradoxně "zvířecké" sklony typicky lidské.
   ... Zvíře podléhá skupinovým duším vrozeně, člověk se to učí - zcela proti svému určení.

   Také se říká, že u lidí nahrazuje pudy charakter. Pod pojmem "charakter" ovšem můžeme opět vidět dvě věci: soubor pseudoinstinktů, návyků, podmíněných reflexů, tedy náhražku dědičných pudů; nebo také individuální rysy.
   Člověk by měl mít zvyky pouze v rámci "egregoru", neupadat pod vládu starých skupinových duší, ani nevytvářet nové. Držet se jaksi uprostřed.
   ... Podobně by měla i předávaná tradice vést k rozvoji individuality a ne k upadání pod skupinové duše.

   "Kultura" tedy znamená pro většinu lidí kvalitativní rozdíl od zvířat ve směru záporném. Kladnou změnu znamená jen pro několik málo výjimek. Přednost "pseudoinstinktů" totiž spočívá pouze v tom, že jelikož nejsou geneticky vázané, jsou "nepovinné" a dovolují tak individuální řešení. Ztrátou chromozómů, ztrátou pudů, instinktivních řešení, byla člověku dána právě možnost tohoto individuálního řešení. Pokud člověk svou individualitu nevyužívá k hledání těchto individuálních řešení, ale pouze k vytváření pseudoinstinktů, je míň než zvíře. - "Pádem člověka" se občas rozumí právě tato výroba pseudoinstinktů.
   Kultura může být pro člověka prospěšná jen tehdy, pokud dokáže být i v jejím rámci individuální. A jak píše Jung:
"Společnost vzkvétá jen tam, kde si je každý jedinec pamětliv své svéráznosti a neidentifikuje se s ostatními."

N: Jak tedy chápeš protiklad mezi přírodou a kulturou?
N:
   Není to tak jednoduché. Není možné stavět proti sobě přírodu a kulturu. Proti sobě je třeba postavit přírodu a jednak civilizaci (fyzický aspekt) a druhak kulturu (psychický aspekt). Civilizace původně sloužila k přenesení nepříjemností z přírodních podmínek 

do mezilidských vztahů, kultura pak sloužila k čerpání příjemností, když už to nešlo z mezilidských vztahů, náhradním způsobem.
   Později byl tento účel zapomenut, a došlo k zvrácení původního pojetí. - Civilizace dnes slouží k čerpání "příjemností" - hmotných požitků, kultura se změnila v systém sankcí - nepříjemností, a je zdrojem duševního utrpení. Došlo k naprostému zesamoúčelnění civilizace a kultury, neboť už skoro nikdo nechápe jejich původní účel.
   ... Přírodní člověk snášel hmotné nepříjemnosti a hledal psychické "požitky", kulturní člověk naopak snáší duševní utrpení a hledá hmotné požitky.


   Pokud jde o sublimaci energie, energie může jít buď nahoru nebo dolů. Máme tedy vyšší sex, což je nejpřirozenější a nejvyšší realizace energie, a vyšší sublimaci - umění - náhradu za vyšší sex; a nízký sex jakožto největší úpadek energie, a nízkou sublimaci - techniku - jakožto náhradu za nízký sex, případně jakožto prostředek k omezení nízkého sexu.
   Podobně můžeme rozlišovat i "dva pudy" - "pud zachování druhu" založený na vlastnosti skupinové duše (který je dnes u lidí ovšem zvrhlý a slouží spíš opaku - vypadá to, jako kdyby lidská druhová duše měla rakovinu), a který je spojen s plozením, a "pud sebezáchovy", "pud zachování sebe", založený na vlastnosti individua, který je sice totožný se sexuálním pudem, "pudem vývoje", ale přitom ne s plozením, naopak s odporem k plození.
   Máme tedy proti sobě sexuální pud vázaný na individualitu, a pud zachování druhu, vázaný na druh. Pud zachování druhu se ovšem nemůže projevit, pokud si člověk zachová svou individualitu, samostatnost. Platí pouze pro druh, nikoli pro jedince.
... Jak píše Simone Beauvoirová: "Ejakulace je příslib smrti, projev rodu proti jedinci." (Ejakulace odpovídá tamasické guně, erekce radžasické.)
   Sexuální pud, jakožto pud sebezáchovy, by mohl být i měřítkem individuality, samostatnosti jedince. (Nezájem o sex bývá naopak charakteristický pro lidi zdivočelé a psychicky zaostalé.)

   Sex spojený s plozením tedy existuje pouze u lidstva, nikoli u člověka jakožto jednotlivce.
... Lidi se dělej na lidi a člověky.
   ... Proto je "léčení" neplodnosti ve skutečnosti potlačováním individuality, kdežto antikoncepce jejím posilováním.
(A než "léčit" nějakou "ženu" z neplodnosti - z důvodu že "ona se trápí, protože chce mít děti a nemůže", je po karmické stránce správnější ji utratit - pak se netrápí, a vytvoří se tím míň špatné karmy.)

   I když říkám, že při sublimaci zůstává kvalita stejná, k jistému oslabení přece jen dochází, protože v nové oblasti se síly nemohou plně projevit. Při sublimaci nízkého sexu do techniky - zbrojní techniky a pak násilí, válek a zabíjení, jde přese všechno o převedení do méně škodlivé oblasti než je plození.
   A při sublimaci vyššího sexu do umění také dochází k oslabení. - Ať je umělecké dílo sebelepší, není to úplně ono - souloži se nevyrovná.

N: Takže umění nepovažuješ za něco moc vysokého.
N:
   Aby bylo jasno: Sex je nutno chápat trochu šířeji. Asi jako Plotinos, který pojmem erós rozumí "sílu vábícího transcendentna".
   Umění je náhražka sexu. A i když bude sebevydařenější, zaráží tu jedna věc, a to tvůrce. Všichni umělci a lidé, kteří se o umění zajímají, mají nevyřešené sexuální problémy. Ostatně, jinak by se umění nevěnovali. Znáte snad nějakého umělce, který by své sexuální problémy vyřešeny měl?
... I když - znáte vůbec někoho takového?
   Člověk by si mohl myslet, že umělec, který má značně vypěstovaný cit, bude citlivý i v sexuální oblasti. Mohl by si myslet, že by umělci a lidé zajímající se o umění měli být v sexu kultivovanější. Není tomu tak. Tito lidé zpravidla v této oblasti vůbec nejsou nadprůměrní, spíš naopak. - Veškerý jejich cit a kultivovanost jsou totiž "sublimovány".
   I umění jakožto cvičení schopnosti přijímat i jiné myšlení, má smysl jenom proto, že následkem dnešního pojetí partnerského monogamního vztahu, asexuality a uzavřenosti nejsou lidé schopni přijímat přímo lidi s jejich myšlením, ale jen uměleckou neosobní náhražku.
   Nedávno jsem mluvil s jedním známým, který si všiml jedné zajímavé věci - že veškeré umění a v podstatě veškerá komunikace mezi lidmi vůbec je založena na "alegoriích". - Nic se neříká přímo, ale oklikou. A pokud se něco přímo řekne, je to faux pas, kdežto nepřímý, opisný způsob je hodnocen kladně.
   Podle mne jde o "obejití neurotické obrany". V dnešní společnosti je každý do jisté míry neurotický, má v sobě konflikt mezi tím, co cítí, a tím, co cítit chce, protože se to cítit "má". Věci které se cítit "nemají", jsou tabuizovány. V této tabuizaci bude zřejmě hrát dost velkou roli verbalizace - zákazy bude mít člověk v podvědomí kódovány hlavně ve formě slovních frází.
   Běžný člověk tedy bojuje na straně toho, co se cítit "má", proti tomu, co skutečně cítí. Proto bude považovat jakoukoliv narážku, která útočí proti přijaté představě, jakým by měl být ap., za útok proti "sobě". - V konfliktu bude posilována "nežádoucí" strana. Pokud však posílíme tuto "nežádoucí" stranu takovým způsobem, že nebude napadena formulace zákazu, dojde u něj naopak k posílení sebevědomí: vždyť já to také tak cítím; to jsem už cítil dávno. Bude mu potvrzeno jeho vlastní cítění.
   Nejprimitivnější příklad: Úplně jiný postoj zaujme člověk k tomu samému "necudnému" obrázku, řeknete-li mu, že je to porno nebo že jde o umění.

   A pokud jde o sex v umění - nahrazovat sex kecama o sexu není uměním - to umí každý. To je jen kýč, který těží z nedostatku sexu. Umění je nahradit sex něčím úplně jiným, co by ale působilo zhruba podobně.
... Dřív umění sex neobsahovalo, ale působilo tak, dnes sex obsahuje, ale nepůsobí tak.
   Dřív platilo - buď sex nebo umění. Skloubit obojí dohromady tak, aby to nebyl kýč, je nanejvýš obtížné, a v současné době se to zpravidla nikomu nepodaří. Vznikne jen laciná náhražka sexu. Současná trapná snaha nahradit úbytek sexu řečma o sexu v "umění" mi aspoň připadá ubohá.
   A snobský zájem o umění je jen "sublimací sentimentu". - Umění sice člověku nic nedává, ale on se vyžívá v tom, že "dává" umění. Je to jen dávání přebytečné energie.
   ... Ostatně tak nějak by se dal definovat sentiment:
"Sentiment není ani láska, ani zamilovanost, ale dávání přebytečné energie, případně i masochistické vyžívání se v dávání energie, která ani moc nepřebývá."
   Pokud někdo umění "konzumuje", je to podobné jako konzumace sexu. Může přitom jít o dost pochybná, i převrácená měřítka oceňování, a tedy i o sublimaci nízkého sexu.

   Zajímavé je, jak se v umění vyjadřují neurotici a psychotici. Jak píše Jung:
 Neurotický typ hledá smysl a cit, a z jeho projevu je cítit, co by rád vyjádřil.
 Schizofrenik je obětí smyslu, pohlcen, rozpuštěn, a z jeho projevu je cítit, co nemůže vyjádřit (už).
   U neurotika je nedostatečný vývoj citu, je tu snaha o něj, ale málo síly, která by jej mohla vést nahoru.
U psychotika vidíme destrukci osobnosti, citovou degeneraci, příliš sil, které jej táhnou dolů.

   Alkohol, umění a "náboženství" jsou typickými prostředky, jak se vyhnout sexu. Náhražkami za sex. Podobně i drogy a přejídání. Jde o "sekundární pudy", orální regresi.
... Takové "náboženství" je skutečným "opiem lidstva".
   (Je zajímavé, že slovo "fetus" připomíná jak drogu, tak zárodek. Fetišistické sklony se totiž mohou projevovat jak narkomanií, tak plozením.)

   Je tedy možno souhlasit s tím, že "kultura" je neurotickým symptomem společnosti, neurózou společnosti, davovou neurózou.
... Neboť jak kultura, tak neurotické symptomy jsou náhražkami sexu.
   Přemnožování pak je nejspíš psychózou společnosti. - Ostatně jde o davovou psychózu.


   Lidé jsou tak pod vlivem skupinových duší, že když mluví o "člověku" (např. jak "ovládá" přírodu), myslí tím "lidstvo", tedy druhovou duši lidí, nikoli člověka jakožto jedince.
(Také je časté zobecňování jako "lidského" něčeho, co platí pouze pro několik jedinců, a ne pro dav. Tedy jakési "znárodnění".)
   Člověk jako jedinec je proti přírodě daleko bezmocnější než jednotlivé zvíře. Naprostá většina lidí by nebyla schopná samostatně přežít ani několik dní. Úvahy o lidské univerzálnosti a soběstačnosti jsou pusté utopie, náměty verneovek. Ale i pak nejde o průměrné lidi, ale o lidi s neobyčejným vzděláním, navíc s praktickým encyklopedickým vzděláním minulého století, ani pro začátek nejsou ponechání úplně bez prostředků, a i tak, aby mohl děj pokračovat, je vždy s úpornou stereotypností vyplavena na trosečnický ostrov bedna plná nářadí, zbraní, různých přístrojů, prádla, nádobí a knih.
   Argumenty, že "člověk je chytřejší než zvířata, protože lítá do vesmíru", jsou nesmyslné. - Žádný člověk sám od sebe do vesmíru letět nedokáže. Pouze lidstvo (skup. duše) vyslalo do vesmíru několik jedinců. - A i v tomto případě tam byli psi dřív.
(Rozdíl je pouze v tom, že lidská druhová duše dokázala někoho vyslat do vesmíru dřív než psí druhová duše. Pokud jde o jednotlivce, je tomu v tomto případě naopak. Jednotlivců se tato záležitost ale ani netýká.)
... Gagarin by bez pomoci lidstva nebyl o nic schopnější letět do vesmíru než Lajka.
   Vezmeme-li atributy, které se člověku (na rozdíl od zvířete) přičítají, pak průměrný člověk nemá ani jeden z nich.
   Argumenty, že člověk se liší od zvířat tím, že přemýšlí o smyslu vlastní existence, jsou už úplně pochybné. - Kdo z lidí přemýšlí? ... Fráze jako: "člověk se pídí za vysvětlením záhady svého bytí a zázraku světa kolem sebe i kosmu nad hlavou", a tvrzení, že se proto zabývá vědou a mystikou... Kdo? Jeden z tisíce? Sotva! Cožpak průměrný člověk se vážně zabývá vědou či mystikou? Tyto věci se týkají na celé Zemi maximálně několika desítek géniů. Ne člověka.
   ... Málokterý člověk je osobnost. Jsou jen děti, nejsou žádní Dospělí.

   Myšlení je činností individuální duše. Myšlení je jev, při kterém individuální duše samostatně zpracovává problémy. Myšlení není záležitostí vysokého IQ, ale samostatnosti.
   Všechna zvířata proto do jisté míry myslí, člověk, který podléhá skupinovým duším však nikoli. Člověk (Rodič) může mít i poměrně vysokou inteligenci, a nemusí přitom být schopen myslet. I když návyk, rutina bývají spíš charakteristické pro duševně méněcenné.
   ... Bylo by možná užitečné, vypracovat test samostatnosti myšlení, kterým by se zjišťovalo, nakolik člověk podléhá skupinovým duším, a nakolik je samostatným, sám sebou.
   Tvrzení, že jen člověk je vědomý, že vědomí existuje jen u člověka, že je podstatou člověka, je také nesmyslné. Kolik lidí je vědomých?! ... Vědomí samozřejmě je podstatou člověka - ale jen toho, který má individualitu.
   ... Tvrzení, že zvířata nemyslej ostatně stejně pramení z pocitu viny vůči zvířatům. - "Nemyslí", aby člověk necítil tak silně vinu za jejich zabíjení. Je to pouhý alibismus.

   Můžeme však souhlasit s tím, že člověk je "konfliktogenní bytost". Individuální duše se u něj dostává do konfliktu se skupinovými dušemi. Přílišným důrazem na pseudoinstinkty - "kulturu" se dostávají tyto skupinové či druhové pudy do konfliktu s pudem individuálním (erotem) a vzniká agonie - "pud smrti" (thanatos). Tímto důrazem na skupinové pseudoinstinkty bývá často u lidí individuální pud - pud vývoje natolik potlačen, že se projevuje míň než u jiných vyšších živočichů.

   Evoluční řada tedy není: rostliny - zvířata - člověk, ale: rostliny - nižší živočichové a "lidi" - vyšší živočichové a "člověk".
   Jak píše Tresmontant: "Zvířata žijí s jistotou, elegancí a mlčenlivostí, která je vlastní životu a instinktu."
   (Také v myšlení přírodních národů je dobře patrný neznatelný přechod mezi člověkem a různými zvířaty.)

N: A co si představuješ pod pojmem "vůle"?
N:
   Vůle je podle mě právě schopnost individuálního jednání. Vůle také odpovídá sattvické guně. Pokud se však mluví o vůli, zpravidla se mluví abstraktně, obecně, a opět se zapomíná na to, že někdo vůli má a jiný ne.

   Také rozdělení na základní potřeby a "nadstavbu", pojetí, že všechno kromě jídla je už nadstavba, pojetí, které je občas vulgarizováno až do podoby, že základní lidskou potřebou je práce, a už jídlo je považováno za nadstavbu, je v podstatě rozdělením na skupinové a individuální potřeby. Věci, které člověk potřebuje jako jednotlivec by však neměly být považovány už za nad stavbu, ale naopak, věci kolem jídla apod., tedy věci které člověk potřebuje jako živočišný druh, by měly být považovány teprve za před poklad. (Tedy to, co předchází objevení pokladu v sobě.)


   Touha po dětech odpovídá análnímu charakteru, anální regresi. Je možno ji ztotožnit s Freudovým "nutkáním opakovat se", které spojuje s "pudem smrti". Je však otázkou, zda se u některých lidí dá mluvit o anální regresi, když se nikdy na vyšší stupeň nedostali. - Mnoho lidí plodí spíš proto, že nikdy nedospěli do genitální fáze.
   Anální fáze je sice vývojově menší regresí než orální, je však agresívnější. Při anální regresi člověk nachází uspokojení ze zadržování něčeho v sobě nebo u sebe, při orální regresi z automatického příjmu, bez touhy zadržet.
   Lidé s orální regresí se zpravidla spokojují s chlastem a řečma o sexu. Mohou být i neškodní. - V případě orálně receptivních může dojít až k regresi do nemohoucnosti.
   Jak análně sadistický, tak orálně agresívní typ však může být bojeschopným, i když každý jiným způsobem. Dobře to bylo vidět za druhé světové války, kdy se setkaly německý anální charakter (úmyslné plození dětí - vojáků), a sovětský orální charakter (známé problémy s alkoholismem). ... rodina x Rodina.
   Agresivita pankáčů, kteří ve své přirozenosti agresívními nejsou, ale do agresivity se nutí, protože agresivita je atributem pankové skupinové duše, je tohoto druhého typu.
   Kdo má energii, podléhá spíš anální regresi, kdo nemá, orální regresi. Tedy ženy anální regresi - plodí děti, a muži orální - uspokojují se chlastem. V dnešní době smíšených a převrácených polarit však není rozdíl výrazný, často dochází i k opaku. (Podle sociologických výzkumů chtějí muži v Československu už nejmíň přes třicet let víc dětí než ženy.)
   ... Jedna známá rozděluje "normální" ženy na "slepice" - což odpovídá orální regresi, a "krávy" - anální.
   ... A vlastně s tímhle souvisejí i spory, jestli je člověk "ovcí" nebo "vlkem". - "Ovce" odpovídá orální regresi, "vlk" anální.

N: Pořád mluvíš o mateřství, ale jak je to s otcovstvím?
N:
   Ačkoliv existují otcovství tři - karmický otec, sociologický otec a biologický otec, existuje dosud jen jeden pojem - "otec". Není divu, neboť dřív v patriarchátu zastával otec všechny tyto tři funkce. Dnes však tomu tak často není. Např. v případě umělého oplodnění od dárce je karmickým otcem lékař, sociologickým manžel a biologickým dárce. Závažnost těchto otcovství je v pořadí: karmický - sociologický - biologický otec.
   Mravní zodpovědnost za narození dítěte má ten, kdo způsobil narození (tedy ne početí). Největší zodpovědnost tedy má v případě "léčení" neplodnosti, umělého oplodnění, lékařsky udržovaného těhotenství - zašitím či jinak, nepřirozeného porodu - císařského řezu atd. lékař*. Je karmickým otcem, a ve státě, kde existuje vyživovací povinnost otce, by jí měl mít v první řadě on. Pokud za něj převezme na sebe vyživovací povinnost sociologický otec, je to jen jeho "dobrá vůle" (vzniká tak ostatně dluh lékaře vůči němu), a nemělo by se to považovat za definitivní. V případě rozvodu by měla vyživovací povinnost opět přejít na lékaře. V případě svobodných matek je v takovém případě otcem lékař vždy. Pokud lékař své "otcovské povinnosti" neplní, vytváří si tak dluh, který bude muset v příštím životě splatit. I když důsledky tohoto dluhu nejsou v porovnání s důsledky jeho černomagického počínání příliš závažné.
   Závažnost biologického otcovství je v porovnání s karmickým a sociologickým otcovstvím zanedbatelná. - Vymáhat výživné např. od dárce semene je směšné. (I když je to dobrý trest za to, že se propůjčuje takovým černomagickým operacím.)
   Karmickým otcem je ten, kdo chce, aby se dítě narodilo. V případě zabránění potratu, např. rozmluvením, se pak stává karmickým otcem ten, kdo potrat rozmluvil, a také na něj by měla spadat vyživovací povinnost. - To si také nikdo z lidí, kteří by chtěli potraty zakázat nebo aspoň každému rozmluvit, neuvědomuje. (A také si to asi neuvědomoval nikdo z komise.)
   ... Proto je taky houby platnej celibát, když kněží zároveň mluvěj proti potratu a stávají se tak karmickými otci.
   A pokud chce děti stát, je zcela v pořádku, že platí příspěvky - alimenty. Není to žádná "ctnost", ale povinnost, a neopravňuje to k vlastnickému vztahu k dětem.
(Tato dnes se tak rozmáhající arogance, kterou musí mnozí i v dospělosti zakoušet např. v podobě nově zaváděných řádů na kolejích a ubytovnách je psychologicky také známkou "neschopnosti komunikovat navenek".)
---
*) S podobným problémem se setkáváme u umělého oplodnění a jiných ČM technik u zvířat. - Otcem se stává veterinář. Je i otázkou, jestli se za takových okolností vtělují zvířecí duše, nebo duše, které už byly znečištěny životem v lidském těle.

Tabulka 12

                           instinkty
   
   druhové vrozené                          individuální vrozené
                            naučené
                              │ │
                              │ │
   pseudoinstinkty,  -  <─────┘ └─────>  +  zvyk individuálního
       tradice                                    rozvoje
   
               u zvířat jen              u zvířat
               nepatrně                  hlavně
   
               u lidí                    u lidí jen
               hlavně                    nepatrně
   
        ... u lidí tedy učení zdegenerovalo z  +  do  -
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Tabulka 14

               rozdíl mezi zvířetem a člověkem:
   
      pudy skupinové         konflikt         pud individuální
   
   Z  instinkty, pudy        neexistuje       sporné, zda u
                                              průměrného
   Č  pseudoinstinkty,       agonie           člověka víc
      kvazipudy, "kultura"                    než u zvířete

   Neměla by udivit ani paradoxní skutečnost, že karmickým otcem může být i žena. Otcem může být i "babička", rodí-li nějaká dívka na nátlak své matky. Proto je péče babiček o děti do jisté míry v pořádku. (V pořádku ovšem není nátlak matek na své dcery, aby rodily.)

   Pokud jde o sociologického otce:
v prvobytně pospolné společnosti - ve skupině otec neexistuje
 (Podobně u lidoopů  neexistuje podíl otce na výchově. Ani samců –
 u orangutanů například žije samice s mládětem 5 - 6 let sama*.);
v patriarchátu otec existuje, z otcovství však ještě nevyplývají
 žádné povinnosti;
teprve v matriarchátu vzniká vyživovací povinnost otce.

   Mluvím o současném evropském matriarchátu. U různých etnických skupin, které někteří pokládají za matriarchální, přičemž ve skutečnosti jde o tvrdý patriarchát s pozůstatky matrilinearity, žádná vyživovací povinnost není.
   Vyživovací povinnost biologického otce je pak kuriozitou evropské kultury a ani to ne všeobecně.
(Např. zásada maternity v římském a později ve francouzském právu, podle které má matka nemanželského dítěte pečovat o dítě sama. - Vycházelo se z předpokladu, že teprve sňatek je souhlasem k sociologickému otcovství.)
   Problém otcovství dnes spočívá v tom, že kdežto dřív byl otec funkcí sociologickou, dobrovolnou, dnes se považuje za funkci biologickou, nedobrovolnou, a už úplně se opomíjí karmické otcovství.
   ... Matriarchát je však nutno považovat pouze za formu patriarchátu, neboť podobně jako on je založen na tom, že je "znám" otec.
   Patriarchát (a tedy i matriarchát) je ovšem slučitelný pouze s částečným poznáním. Nemohl existovat ani za neznalosti otcovství, a není myslitelný ani za úplné znalosti tohoto problému. - Patriarchát je tedy nejspíš jakási primitivní mezifáze. Když dojde k pochopení, zaniká, a opět vzniká skupina.


N: Hodně mluvíš o komunikaci, o kontaktu. Jak podle tebe souvisí
   komunikace se sexem?
N:
   K dospělé komunikaci samozřejmě patří sex. Je to přirozená součást komunikace. Pokud Dospělý chce s někým komunikovat, necítí vůči němu zábrany ani ohledně sexu. Jedna známá to vyjádřila slovy, že pokud někomu podá ruku a nemusí si jí pak jít umýt, mohla by se s ním i milovat.
---
*) Tvrzení, že by "chybějící" podíl otce na výchově byl prostředkem proti přemnožení je nelogické. Jelikož jde o prvotní vztah, mohli bychom spíš říci, že právě podíl otce na výchově je prostředkem k přemnožení. - Můžeme si také všimnout, že lidstvo se přemnožuje až od patriarchátu. Proto lidstvo i musilo být "polygamní" - žít ve skupině, jinak by došlo k přemnožení už dřív a lidstvo by vyhynulo už dávno.

   Co však dnes všude kolem sebe vidíme, není komunikace, ale hra na komunikaci. Všechny "kontakty" normálních lidí jsou jen snahou vyhnout se skutečnému kontaktu. Tyto hry na kontakt také člověka, který touží po kontaktu a ne po tom, se kontaktu vyhnout, brzy unaví.
   Je pravda, že i tato hra na kontakt může být přínosná. - Jako prostředek k získání informací. U lidí schopných citu může být používána za jistých okolností jako doplněk, lidem neschopným citu pak nezbývá než prozatím komunikovat na této povrchní úrovni všeobecně. Patologické však je, pokud se někdo ve hře na kontakt vyžívá a spojuje ji s pseudocity, se sentimentem.
... A také je samozřejmě zbytečné, omezovat se na hru, když je možný plný kontakt.
   Na dnešní situaci ve světě je dobře vidět, že nestačí jenom informace, že je třeba cit. Pokud jde o informační kontakt, udělal se ve světě značný pokrok - mluví se o "informační revoluci". Jde však pouze o kvantitu, ne o kvalitu (a kvantita v kvalitu jaksi sama od sebe nepřechází). - Neměly by se šířit samoúčelné informace, ale informace, které člověku pomáhají v jeho citovém vývoji.
(Např. B. Kafka ztotožňuje duševní činnost s citovou činností, a píše, že pro uchování mozkových buněk pouhá rozumová činnost nestačí.)

   Stačí se podívat na překřížení mužského a ženského kříže, a vidíme, že se kříží právě na páté úrovni - tedy na úrovni citu. Citový kontakt je tedy nejpřirozenější, a je i nelogické jej potlačovat a snažit se o kontakt na jiné úrovni.
   Například usilovat o pouhou "slušnou" paralelní existenci na hmotné úrovni (1), sentimentální "vyšší city" (2), intelektuální tlachání (3) či vzájemné vyrovnávání energetického potenciálu (4) (může jít i o upírství). Popisovat vyšší úrovně než pátou je zbytečné, neboť většina lidí by je stejně jen předstírala a šlo by opět o sentiment (2).
   I když na druhou stranu není třeba odsuzovat hmotnou touhu, "vášeň". Hmotná touha totiž může snadno přejít v cit. Hmotná touha je zcela přirozená reakce, a i podle E. Fromma je pro lásku nezbytným předpokladem určitý stupeň hmotné přitažlivosti. - Ostatně je zcela absurdní, namlouvat si, že člověk někoho miluje, pokud vůči němu cítí sexuální zábrany, nebo dokonce fyzický odpor.
   ... Na mužských a ženských číslech je i dobře vidět, proč komunikace mezi muži bývá povětšině intelektuální (3), založená na rozumu (třebaže někdy dost pochybné úrovně), nese určitou informaci (třebaže často pouze o tom, kdo dal gól), kdežto u žen zpravidla komunikace žádnou informaci neobsahuje, a i v případě, že určitou pochybnou informaci obsahuje (drby), není na ni kladen důraz. Důležité je společné sentimentální rozhořčení (2) nad touto "informací". Případně jedna druhé "pije krev" (4).
   Přitahování opačných polarit a odpuzování stejných polarit je zcela přirozené a všeobecně známé třeba z elektřiny. Kontakt stejných polarit by proto měl být zprostředkován přes osobu s opačnou polaritou, přes opačné pohlaví. Měly by tedy vznikat známé konfigurace NPN a PNP.
(Zkratky zřejmě odvozené z toho, že správná žena má mít 5 P, a správný muž 5 N. - Nepije, nekouří, netančí, nepracuje a nebydlí.)
... Například společný zájem dvou mužů - přátel o určitou ženu by měl jejich přátelství ještě více utužovat, a ne jako se to děje dnes, rozbíjet. Vždyť koneckonců nacházejí další společný zájem. Mnoho mých známých se shoduje na tom, že by neměli námitek, že by byli dokonce i rádi, kdyby se jejich partner miloval s jejich dobrými přáteli (ovšem musí jít o opravdu dobré přátele, vůči kterým necítí žádné výhrady), dokonce by jim ani nevadilo, kdyby jich spolu leželo víc.
   Pokud někdo usiluje o sblížení s osobami stejného pohlaví, nejde mu o komunikaci, ale o hru. ... Nebo není normální.
   ... V dnešní společnosti však vidíme pravý opak. - Hospodské "společnosti" mužů, kteří pomluví každého, kdo je radši u ženy než u piva, a skupiny ("babince") žen, které doma šijí módu, "aby se líbily" - ale proč? - vždyť kdyby je někdo začal svádět, tak stejně uraženě utečou. (Nejspíš je to navíc také forma upírství - vydávání se "slepic" a "krav" za "kočky".)
   Komunikace u chlastu je typickou ukázkou neúplného kontaktu. (Tato komunikace navíc postupně upadá z počáteční "intelektuální" fáze (3) až k pouhé hmotné přítomnosti (1) bez schopnosti komunikovat.) Je známo, že alkoholici mají z plného kontaktu strach. Vyskytuje se u nich neochota komunikovat jiným než navyklým způsobem. Chtějí, aby druhý přistupoval ke komunikaci také tak povrchním způsobem - bojí se odkrytí svých slabostí.
   Samozřejmě, každý se do jisté míry chrání, neotvírá se úplně, má své meze, kam až druhého pustí. Ale tato "ochrana" může být také přehnaná.

N: Jak je to s přátelstvím mezi mužem a ženou?
N:
   Pokud je sexuální, je to v pořádku, přirozené. Je-li bez sexu, není divu, že to skřípe. Přátelství bez sexu je možné jen tehdy, když se vidí jen občas, když jejich setkání vypadá jako část, výřez sexuálního vztahu, kdy se zrovna nesouloží (neboť v žádném vztahu se nesouloží bez přestání). Jinak je nepřirozené. Setkávají-li se muž a žena a nesouloží, je to hra na kontakt, připomínající snobskou "party".
   Samozřejmě se říká, že ve vztahu muže a ženy jde muži vždy o sex, kdežto ženě o "čisté přátelství".
   Ženy dávají přednost "přátelskému" vztahu, neboť mohou na ulici najít za hodinu 50 mužů, kteří s nimi budou chtít souložit, muž dává přednost sexu, neboť žen, se kterými může mít "přátelský" vztah bez sexu, může najít za hodinu na ulici také 50. Každý tedy dává přednost tomu, co je vzácnější. Přirozenost však zde stojí jasně na straně mužů. "Čisté přátelství" bez sexu mezi mužem a ženou je možné jen u lidí, kteří se sexu bojí. Je to náhražka lásky, kterou vyhledávají nevyzrálé osoby.
   Ženy navíc mluví o tom, že jim jde o "nezištnost", ale měly by upřesnit, že jim jde o nezištnost ze strany mužů. Z jejich strany v žádném případě o nezištnost nejde. I pokud nežádají nějaké hmotné výhody, už tím, že hrají hru, kradou energii. (Navíc je celé toto pojetí založeno na debilním přístupu, že žena při sexu "dává" a muž "bere".)
N: I psychologové tvrdí, že chlapcům jde vždy o sex, kdežto dívkám
   o "platonickou lásku", a že ve většině případů (80%) mají dívky
   první sexuální zkušenost na nátlak chlapce.
N:
   A přitom jim nedochází, že sex má jak fyzickou, tak citovou složku, které k sobě patří*. A tak pokud jde chlapci jen o sex a dívce jen o cit, nemají si co vyčítat. Znamená to, že oba se chtějí dát jen napůl, ale přitom od druhého vyžadují plný vztah. Jde v podstatě o symetrii. Ale vzhledem k tomu, že ve vývoji by měl sexuální vývoj předcházet citovému, o poněkud narušenou. Snažit se rozvíjet citovou složku bez zvládnutí fyzické ani nemůže vést k rozvoji citu, ale pouze sentimentu. Mužský zájem o sex je z ontogenetického hlediska správnější, i když je poněkud infantilní - odpovídá ve zdejší kultuře chybějícímu dětskému sexu.
   A pokud můžeme mluvit o sexuálním vydírání ze strany chlapců, musíme také mluvit o citovém vydírání ze strany žen, které je dnes skoro samozřejmé. I když je nejspíš možné sestavit jakousi sestupnou škálu ženské zvrhlosti: ženy, které vyžadují, aby do nich byli všichni jejich známí zamilovaní, aby toho mohli zneužívat; ženy, které sice zamilovanost ze strany přátel nevyžadují, ale pokud se vyskytne, tak jí neváhají zneužít ... až po ženy, které se zamilovanosti svých přátel hrozí, protože je jim nepříjemné, když pro ně někdo dělá něco z důvodu, že je do nich zamilován.

N: Říká se, že ženy jsou na tom v sexu mnohem hůř než muži,
   protože muž nic neriskuje, kdežto žena může otěhotnět.
N:
   I to se dá brát opačně. Žena tím, že otěhotní, ublíží v podstatě jen sobě, kdežto muž tím, že přivede ženu do jiného stavu, ublíží i jí. Nese tedy daleko větší odpovědnost, ze které může vyplývat i daleko větší úzkost.
... A kdyby věděl, že "plodnost je prvním stupněm impotence", měl by při takové příležitosti i obavy o své mužství.

N: Lidé ti vůbec hodně vytýkají, že bereš všechno přes sex.
N:
   Já vím. Ale v dnešní společnosti, kde má žena přístup k sexu neomezený a muž žádný, muž musí brát všechno přes sex, pokud se chce milovat aspoň jednou do roka. Je to pud sebezáchovy. - Dokud jsem si myslel, že je třeba mít i jiné zájmy, a staral se o sex jenom ze 70%, tak se mi to nedařilo.
   A hlavně, že mi vytýkají, že beru všechno přes sex, ponejvíc právě ženy, které souloží mnohonásobně víc než já. - Stačí jim k tomu samozřejmě jen několik procent. V této věci není v dnešní společnosti rovnoprávnost. A na to se nesmí zapomínat.
   Každá trochu hezčí dívka má víc kamarádů než kamarádek, kdežto u muže je něco takového - aby měl víc kamarádek než kamarádů, vyloučeno. I když bude muž usilovat pouze o kontakt se ženami a mužské společnosti se bude vyhýbat, a žena se bude vyhýbat mužské společnosti a bude vyhledávat pouze společnost žen, i pak bude muž
---
*) Nedostatkem fyzické složky trpí tělo, nedostatkem citové duše.
   V prvním případě dochází k neuróze, ve druhém k psychóze.
potkávat relativně míň žen než žena mužů. Většinu možných vztahů totiž u žen pohltí "sporák".

Napíšeme-li to do rovnice, dostaneme:

(M-M) + (M-Ž) > (M-Ž) + (Ž-Ž)

   Pro přemíru vztahů M-M v dnešní společnosti jsou pro muže vztahy M-Ž jaksi utopeny, kdežto u ženy naopak vynikají, a navíc, díky aktivní polaritě ženy je setkání M-Ž vždy v jejích rukou. Pouze žena může setkání využít. Muž se může jen pasívně přizpůsobit.
   Problémem dneška také je, že náhrady sexu - "sublimace" se považují za normálnější než sex sám.
   Proto, pokud si stěžuju na izolaci, myslím tím, že chci povolný ženský, a ne žádnýho nadrženýho chlapa, kterej hledá náhradu za sex ve filosofování.
... A ženský toho typu taky ne.
   Ženy samy se pohybují výlučně mezi povolnejma mužskejma a vyhýbaj se společnosti nadrženejch ženskejch, tak proč bych se já nemoh' vyhejbat společnosti nadrženejch mužskejch a nemoh' bych vyhledávat povolný ženský. (I když nevím, kde je sehnat.)
   Žena by mohla začít chodit s kterýmkoliv ze svých známých a on by to uvítal. Ona to však skoro nikdy neudělá, vždy si najde někoho jiného, "cizího". Radši než aby začala chodit se svým známým, který by jí vyhovoval, bude chodit s někým "novým", který jí nevyhovuje.
   Žena si totiž vytvoří od svých známých jakýsi odstup, vytvoří "hráz neupřímnosti", kterou je pak těžké odstranit, neboť by se musela ke své neupřímnosti přiznat. A tak se utvrzuje ve svém sebeklamu, že ten a ten je sice dobrý jako kamarád, ale že by s ním nikdy nemohla nic mít.
   Je jasné, že v dnešní společnosti musí žena tento odstup udržovat. Udržují jej všechny ženy, a tak, kdyby jej jedna zrušila, vrhli by se všichni muži právě na ni. Ale nemusí obelhávat sama sebe.
   Žena nepotřebuje důkaz mužské otevřenosti ve formě sexu. Otevřenost mužů vůči ženě se považuje za samozřejmou. Pokud však muž nemá "důkaz" ženské otevřenosti v podobě sexu, nemůže ženě věřit. (I když často ani pak ne.) Ženu, která se s ním nemiluje, nemůže brát vážně. Neboť taková žena s ním více či méně hraje hru.

   A pak, v dnešní době ani nemůže muž se silnou osobností v možnostech sexu konkurovat dementnímu hadru. Jediný způsob, jak snad získat aspoň nějaké možnosti, je získat pověst kurevníka. Musí se mluvit o tom, jak je hrozně na ženský, jeho osoba musí dostat nádech zakázaného. ... A zakázané přitahuje.

N: Slyšel jsem názor, jak jsou na tom ženy špatně, že žena která
   má víc mužů je odsuzována, kdežto muž který má víc žen je
   obdivován.
N:
   To je ale jenom povrchní úroveň. Ve skutečnosti muž navenek prostitutky odsuzuje, ale uvnitř je obdivuje a byl by rád, kdyby nějakou potkal, a podobně "děvkaře" obdivuje jen navenek, navenek se s nimi ztotožňuje, ale vnitřně je nenávidí, protože v nich vidí příliš silnou konkurenci před kterou se cítí bezmocný.

N: Fromm rozlišuje mezi zamilovaností a láskou. Říká, že
   zamilovanost není láska.
N:
   Zamilovanost ještě není citová komunikace. Je to pouze otevřenost vůči někomu. Vždyť zamilovanost většinou dokonce bývá jednostranná - pak nemůže být o komunikaci řeči. Dokonce v případě, kdy se vůči sobě lidé otevřou navzájem, nemusí být ještě schopni komunikovat.
   Tato otevřenost (a otevřenost vůbec) je však sama o sobě velmi cenná. Vždyť je známo, že i "neopětovaná láska" člověku velmi pomáhá. A jelikož objektem neopětované lásky může být i prostitutka, není třeba tuto instituci až tak odsuzovat. Ostatně dnešní "psychoterapie rozhovorem" také není nic jiného, než že se dá pacientovi možnost se otevřít. Člověk má jistou potřebu citu či otevřenosti, a tak, když není možná komunikace, je aspoň pouhá otevřenost dobrá.
   Mnoho lidí dokonce dává pouhé otevřenosti před komunikací přednost. Proto si hledají různé idoly, i Boha. Všechny idoly a ideály pocházejí ze strachu z komunikace - proto si vybírají takový idol, který na jejich otevření se neodpovídá. - Dávají přednost "jednostranné komunikaci".

   V osobním vztahu se však dnes lidé otevřenosti bojí. Jsou citově nezralí a necítí se dost silní k tomu, aby se mohli otevřít. Touto citovou nezralostí je poznamenán i dnešní "sexuální výběr". Jak píše I. Lepp*:
   "Ženy obdivují muže, kterým by se nikdy neoddaly, ale beze všeho se oddají muži, který je podle jejich názoru úplně bezvýznamný."
   Není to, jak píše, pouze následek pohrdání pohlavností, ale především strach z lidí, které nedovedou pochopit, do kterých nevidí, a bezstarostnost před primitivy.
   Nevyvinutý člověk se proto spíš otevře vůči někomu, kdo je "neškodný". - Proto ono opěvování "nevinnosti". (Která ovšem může být i jen předpokládaná na základě předsudků.) V ostatních případech má z otevření strach, který může být buď odůvodněný (poznané špatné vlastnosti), nebo neodůvodněný (špatné vlastnosti jsou předpokládané na základě předsudků).
   Problémem je jednak dnešní zvrácený sexuální výběr - důsledek opačného chápání polarit, a také narcistická volba. Jak známo, narcisté hledají stejné partnery - partnery se stejnou polaritou. Proto, pokud žena ještě má trochu aktivní polarity, pokud je ještě aspoň trochu ženou, dává přednost aktivním mužům - vybírá si "muže" typu "vekslák" a typu "umělec". (Podobně nachází pasívní, tamasický muž zalíbení v domácích putičkách, kuchtičkách.) Muž, který nemá ženskou polaritu, nemá v dnešní době naději vzbudit zájem aktivní ženy. Heslo, že "protiklady se přitahují", přestalo platit.
---
*) Ignace Lepp: Psychoanalýza lásky. Olomouc 1972

   Volba podobných partnerů, partnerů se stejnou polaritou, má svůj důvod samozřejmě v tom, že v lidech se stejnou polaritou je možné se snáz vyznat, líp je prohlédnout. - Mají podobné reakce, nejsou ničím záhadným.
   Právě záhadnost odpuzuje narcistické lidi nejvíc. Pokud někdo tvrdí opak, plete si záhadnost se zakázaností. A i aby zakázanost přitahovala, musí být zbavena záhadnosti.
   ... Kdyby byly ženy citově vyvinuté, měli by "obdivovaní muži" přinejmenším stejnou šanci. Jelikož ženy zralé nejsou, je tu silná preference "mužů", které je možno vlastnit nebo prohlédnout.

   Je také třeba rozlišovat otevřenost citovou ("existenciální splynutí") a otevřenost sado-maso ("symbiotické splynutí"). Nelze přijít na to, co je to láska, pokud se nebude rozlišovat mezi sexem a plozením, mezi vyšším a perverzním sexem. - Ve spojitosti s perverzním sexem se nikomu lásku najít nepodaří.
   Také "touha umocněná nedostupností" není cit, ale masochismus. I když může jít i o "odložení ztrapnění". Pokud dojde mezi takovými osobami ke sňatku, vztah se rychle mění. "Stimulující prvek nedosažitelnosti" mizí - masochismus z nepřítomnosti "milované osoby" se mění v masochismus z její přítomnosti.
   Vyžívání se v "dobývání milované bytosti" nebo v tom, být odmítán, je sadismus a masochismus, známka smíšených polarit. Nejde o citové otevření, a za takových okolností je možný pouze nízký, perverzní sex. ,.. Rovněž tak, pokud si chce někdo někoho vzít nebo s ním mít děti.
... A "sňatek z lásky" už je úplně absurdní nesmysl. Z lásky se nebere, z lásky se dává.
   Pokud někdo někoho miluje z nějakého "důvodu", je to přenos, nedospělý vztah. Pokud někdo potřebuje nějaký důvod k tomu, aby někoho miloval, není Dospělý, zralý. - Takový "důvod" je ostatně jen alibi pro obhajování nízkého sexu. U Dospělého vyplývá milování ze samotného citového otevření.
   Vlastnický vztah je v podstatě dětinskost, přenos vazby na matku. - Dítě má matku. (Podle E. Fromma jde až o prenatální symbiózu.)
   Odmítání sexu, snahu o "andělskou lásku" - ryze "duchovní" vztah bez sexu považuje i jezuita I. Lepp za těžký náboženský omyl.
... Snaha o "vyšší" vztah, odkládání sexu, "až se budou líp znát", tedy touha získat něco "lepšího", řeči o přátelství, odpovídají úrovni Dítěte, odmítání z důvodu "že se to nedělá" Rodiči. U Dospělého patří sex ke kontaktu.
   A také je velký rozdíl mezi sentimentem a láskou. Vydávání sentimentu za city je hra!
   Láska je citové otevření se - "otevření clony předsudků". A jelikož jde o pouhé otevření, není ničím výlučně lidským. Nacházíme ji i u zvířat. A dokonce nacházíme u zvířat i velmi citová mezidruhová přátelství.

N: Slyšel jsem argument, že sexu je moc, a proto si jej lidé
   neváží.

Tabulka 15
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Tabulka 16   

        skupinová duše          x     individuální duše
   
              pud ↓             x           pud ↑
   
   instinkt zachování druhu,    x     instinkt zachování jedince
     společenství, skupiny
   
        pud rodičovský          x     pud pohlavní
   
        zabíjení, ↓ sex         x     ↑ sex  (tedy ne
                                              zabíjení x sex!)



Tabulka 17
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       mužský kříž: x, ženský kříž: +

       mužská čísla: 1 3 5 7 9,
 
       ženská čísla: 2 4 5 6 8.



    nebo lineárně:
                         1 - hmotný
            9
            8            2 - hmotná touha - ano, může přejít v cit
            7                sentiment - ne
            6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9    3 - intelektuální, informační
            4
            3            4 - energetický
            2
            1            5 – citový
N:
   To není tím, že by bylo sexu moc. Lidé si sexu neváží proto, že si myslí, že je sex běžný, třebaže ve skutečnosti je sexu daleko míň než se předpokládá.
   Množství sexu v tom tedy nehraje roli, pouze představy lidí, které mohou být, a také jsou značně zkresleny. Tedy ne skutečné množství, ale "psychologické množství". Vadí tedy víc řeči o sexu než sex sám o sobě. - Nejspíš tedy jde o neurotickou projekci vlastních sexuálních představ.

N: Přesto lidé tvrdí, že je sexu ve skutečnosti ještě víc, než si
   člověk myslí.
N:
   To je psychologicky nesmysl. - Orální regrese - nahrazování sexu řečma o sexu je běžný psychologický pochod. Zatajování sexu - například tvrzení, že při testech mohou lidé udávat nižší údaje, je psychologicky jaksi "proti srsti". Spíš bych už věřil, že by rybář ukazoval menší velikost ryby než jakou chytil.
... Ostatně se tvrdí i takové nesmysly, že muži začínají se sexem dřív než ženy a přitom s mladšími partnerkami.
(I když jistá nerovnoměrnost věku tu je. - Díky tradiční pasivitě žen po třicítce souloží v první polovině života víc ženy, ve druhé muži.)

N: Cizinci si prý naše ženy chválí.
N: To mi příliš připomíná známy vtip:

Fero, vieš, aké je to v Prahe?
Neviem Jano, povedz.
No úžasné. Predstav si. Tam sa zadarmo naješ, napiješ, ba aj
 zatrtkáš.
Čo! Ty si tam bol?
Nie, sestra bola, povedala.

   Nesmí se zapomínat, že tady je sex jenom na vývoz, a že není možné počítat sex provozovaný prostitutkami do průměru. - Zdejších mužů se vůbec netýká.

N: Odkud víš, že je právě v Československu nejmíň sexu na světě?
N: Jednoduše. Vždyť se o tom i zpívá ve známé písni o hymenu:
   "Země česká, domov můj.".

   V československé populaci v současné době stoupá počet paniců a panen. Dochází k jakémusi rozštěpení společnosti. Mládež z asociálních vrstev sice začíná údajně se sexem čím dál tím dřív, celkové množství komunikace a sexu však klesá.
   Problémem je v podstatě nezapočitatelnost paniců a panen do statistiky.
... Proto, pokud se počítají panicové a panny za nulu, není divu, že udávaný průměrný věk první sexuální zkušenosti se snižuje.
(A i v případě, že se panicové a panny nepočítají a berou se v úvahu jen lidé, kteří sexuální zkušenost mají, bere se v úvahu čím dál tím užší vrstva společnosti.)

   A pak, pokud jde o nějaké statistiky a představy lidí o množství sexu, je předně třeba brát v patrnost, že známost lidí většinou roste s intenzitou jejich sexuálního života.
   A pokud jde o průměr, ten se dá počítat několika způsoby. Obyčejný průměr, tedy kolik připadá souloží na jednoho člověka, neříká vůbec nic. Je to stejně absurdní číslo, jako třeba průměrná délka života v pravěkých populacích.
(Obyčejně se udává 30 let, a paradoxně je to věk, ve kterém je úmrtnost nejmenší, neboť lidé umírali nejvíc buď v dětství nebo kolem padesátky.)
   Chceme-li se přiblížit skutečnosti, musíme průměr počítat trochu jinak. (Zhruba z "Lorenzova oblouku".) Musíme nanést na osu x lidi podle počtu souloží; tedy tolik a tolik paniců a panen, tolik a tolik lidí, kteří souloží míň než jednou za rok, ... až po prostitutky které souloží až několikatisíckrát. (Jsou-li zde takové.) Získáme tak jakousi progresívně stoupající křivku. Potom vzdálenost nanesenou na ose x rozdělíme na polovinu, a na ose y máme, kolikrát průměrný člověk do roka souloží. Vzhledem k požadavku statistiky, že extrémní případy nemají být zahrnovány, měli bychom je vynechat i my. I když výsledek se tím, vzhledem k jejich malému počtu a plochosti křivky v místě protnutí sníží jen nepatrně. (Na rozdíl od výpočtu obyčejného průměru, kde právě tyto extrémní případy zvyšují výsledek mnohonásobně.)
Výsledek bude kupodivu velice nízký. - Protože jsme vyšli od průměrného člověka, a ne od průměrné soulože. A mezi těmito průměry je obrovský rozdíl. - Průměrný člověk nemá daleko k naprosté "cudnosti", kdežto průměrná soulož se blíží souloži provozované prostitutkou.
   ... A pokud jde o řeči o množství sexu na mejdanech, myslím, že je třeba ho vydělit počtem vypitých piv.

   Oficiální tvrzení, že všichni mladí lidé provádějí několikrát týdně orgie, je zločin na jejich psychice. Má za následek další zvýšení frustrace, a není divu, že stoupá počet sebevražd z důvodu nemožnosti komunikace. - Na jedné straně se zamlčuje, jaká je průměrná délka penisu - aby někdo nezjistil, že je podprůměrný, a na druhé straně se rozšiřují takovéto nesmysly, které musí v každém budit dojem, že je hluboce podprůměrný.
... Začalo se s řečma o sexuální revoluci, a tak se "musí" v tomto směru systematicky pokračovat, a vykazovat vzestup. - Za několik let se snad bude tvrdit, že průměrný muž má pět přirození.*
   (Výraz "sexuální revoluce" budí dojem, že došlo k nějaké podstatné změně. K jediné změně, ke které došlo, však je, že už se sňatek nepovažuje za podmínku sexu. Vzrostla předmanželská sexualita. (Většinou  ovšem jen s budoucím  manželským partnerem.) 

---
*) Problém "sexuální revoluce" se dá vysvětlit pomocí numerologie: Jelikož čísla 4, 5 a 6 náležejí citové guně, došlo ve 40., 50. a 60. letech skutečně k jakémusi uvolnění. Nástupem sedmdesátých let - sedmička znamená karmu, však došlo k prudkému poklesu množství sexu ve společnosti na několikanásobně nižší úroveň. Většina psychologů však tento zlom nepostřehla. - A tak prolongují vzestupnou křivku nesmyslně dál.

Na ostatních skutečnostech  se k lepšímu nezměnilo nic. – Polovina lidí v životě nepozná víc než jednoho partnera; množství mimomanželské sexuality je v poměru k manželské sexualitě v podstatě zanedbatelné. - Množství sexu na osobu se proto dá dost přesně vypočítat rozpočítáním manželské sexuality - v průměrném manželství nejčastěji jednou za 14 dní (ve 20% manželství však sex není vůbec) na celou populaci v "sexuschopném" věku. - Vyjde asi 15 souloží za rok.
... U 18 letých se udává pohlavní zkušenost u 30%, z toho u středoškolaček u 24%, u středoškoláků u 22%, u 24 letých vysokoškolaček u 50% - půl na půl. (Vysokoškoláci chlapci jsou např. i ve Spojených státech vrstvou, která souloží nejmíň.) - A i tyto údaje jsou nadhodnoceny.
... Tedy nic, co by si člověk pod pojmem "sexuální revoluce" představoval. Snad je výstižnější výraz "sexuální exploze" - po explozi už často není nic.)
   Je to podobné jako s doktrínou o zvyšování životní úrovně. - Každý rok se udává průměrný plat o 100 Kčs vyšší, a v současné době už pomalu překračuje dvojnásobek skutečné výše.
(Udávaný průměrný plat je dvakrát vyšší než před dvaceti lety, ale ve kterém zaměstnání je dnes plat dvakrát vyšší než tenkrát?)
... Od průměrného platu by dále bylo nutno odečíst několik procent za bezdůvodně vymáhané "pokuty".

   Množství sexu se udává snad víc než stonásobné, a frustrace je už skutečně šílená. Jak tuto situaci řešit? Dřív byl standardem jen sex. Důkazem o něm bylo dítě. Jak však řešit nastávající situaci, kdy se za standard považují orgie? - Důkaz se stává nemožným. ... A s argumentem, že "chlast je lepší" se už dnes také nevystačí.
   Tato situace bude možná řešena tak, že lidé budou předstírat homosexualitu, a tvrdit, že je druhé pohlaví nezajímá. - Tohoto řešení problému své frustrace ostatně někteří lidé už dřív používali a i dnes používají. (Víc však v zahraničí. Zde jsou přece jen silnější morální zábrany.)
   Časem by se mohly stát standardem "homosexuální orgie". Ve skutečnosti půjde o "mejdany", kde každý dává úzkostlivý pozor, aby nebyl do něčeho zatažen a neztrapnil se svou nezkušeností. A to kličkování a útěk, když se mezi nimi objeví skutečný homosexuál!
   Časem snad dojde k tomu, že všichni zjistí, že si všichni hrají, že neměl nikdo nic ani s druhým pohlavím, ani se stejným. Co bude dál, až to všechno praskne? Nevím. Třeba to až tak daleko nedojde. Třeba přijde katastrofa dřív.

   Nedostatek sexu je dnes skutečně strašný. A co má dělat panic, když pořád slyší: "Co si má co stěžovat? Co by ještě chtěl! Dyť chodí několikrát tejdně na orgie! A v práci se taky jen souloží. Mají tam všude místnost, kde bez přestání probíhaj orgie, a jen ten, kdo už je unavenej, jde naoko pracovat. - Já jsem to včera viděla v televizi."

N: Jak podle tebe tento nedostatek vznikl?
N:
   Především zničením komunikace. A ta byla zničena hlavně přelidněním. Vždyť je známo, že čím větší město, tím menší komunikace, a tím větší deprese.
   Ještě na maloměstě je možné jakž takž navázat kontakt. - Navázat kontakt, když někoho potkáte poprvé, vyžaduje příliš mnoho odvahy. Ale když někoho potkáte poněkolikáté, je už to snažší. ... Ve velkoměstě však už nikoho podruhé nepotkáte.
   Má na tom svůj podíl také rodičovská výchova naprosto despotického typu, kdy není dětem ponechán sebenepatrnější kousek svobody (vše totalitní je vždy také asexuální, "puritánské"), a která s dosažením dospělosti nekončí, neboť potomci jsou odsouzeni k tomu, žít s rodiči společně v malém bytě až do smrti jedněch z nich. Bytová "otázka" je zde jednou z nejhorších na světě*. Možnost samostatného bydlení mimo dosah rodičů je v podstatě naprosto vyloučena.
   Pokud jde o byt ve starším domě, kde je nízký nájem, a tak by mohl mladý člověk, kdyby bydlel sám, zůstat finančně soběstačným, je možnost jeho získání téměř úplně vyloučena.
   V novostavbách je nájem tak vysoký, že průměrní mladí manželé dají jeden celý plat za byt, druhý za maso, a ve všem ostatním jsou finančně závislí na rodičích. Tato finanční závislost samozřejmě brání v odpoutání se i v jiných směrech - citovém, názorovém apod. - Také platová politika je taková, že se platy lidem zvyšují až ve věku, kdy mohou mít již dospělé děti, a mohou je tak pomocí svých peněz držet v závislosti. (Také se v tomto věku snižují daně.)
   Pokud si někdo chce dům postavit, je teď běžné, že dostane povolení pouze ke stavbě dvougeneračního domu, kde budou opět bydlet obě generace pohromadě.
   A teď se začíná už i se stavbou dvougeneračních bytů v panelácích.
   A pokud nějaká možnost přece jen existuje, je tu snaha, učinit ji ještě nepříjemnější než život s rodiči. - Na všech ubytovnách a kolejích se postupně zavádí zákaz jakýchkoliv návštěv.
   Vypadá to, jako kdyby tyto nové režimy zaváděné na ubytovnách a v kolejích měly jen jeden účel - aby lidé ještě rádi bydleli s rodiči.
   (Generační problém pramení z toho, že u rodičů je větší posun směrem k Rodiči než prozatím u jejich potomků. Tím, že se zapletli
---
*) Podle amerických statistik připadá v Československu nejvíc obyvatel na jednu místnost na světě. (Údaj - 1,3 je však přejat z oficiálních československých statistik.) Horší situace se vyskytla pouze v Izraeli kolem roku 1971, což však bylo zjevně vlivem válečných událostí. (Třebaže tato situace trvala pouze několik let, byla jí prý postižena psychika izraelských obyvatel natolik, že 5% populace ztratilo schopnost samostatného bydlení.) A vzhledem k tomu, že se tu ani za současné bytové situace prázdné byty z jakéhosi neobjasňovaného důvodu nepřidělují (v Praze je plná třetina bytů prázdných), je zdejší skutečná situace zřejmě ještě horší, i než jaká byla tam. A vzhledem k růstu populace a poklesu bytové výstavby asi Československo hned tak o toto prvenství nepřijde.
do plození, klesli, a málokdy tuto ztrátu doženou. (Samozřejmě, to že někdo neplodí, ještě samo o sobě neznamená, že je Dospělý, nebo že nemůže klesnout.) Současné řešení problému urychlením regrese u potomstva není zrovna nejlepší, dosáhnout vývoje u rodičů zase není snadné.
... Mezi mladým Dospělým a starým Dospělým by nemohl být rozpor.)
   V některých lidech je snad také zakořeněn odpor proti komunikaci probuzený odporem ke kolektivismu. - Mnoho lidí totiž nevidí rozdíl mezi komunikací a kolektivem. Nejspíš proto, že nejsou schopni skutečně komunikovat.
   ... A tak si lidé postupně vypěstují takový návyk na náhražky za komunikaci, že už ani nemají o komunikaci zájem.


N: Myslíš, že monogamie je neudržitelná?
N:
   Monogamie je slepá cesta a může vést jen ke stále se zhoršujícímu stavu. Snad všichni sexuologové se už shodují, že člověk je původně polygamní. Monogamie je nepřirozená a musí se dřív nebo později projevit na psychice. Je naivní si představovat, že člověk může žít monogamně bez negativního dopadu na jeho mysl. I v případě, že je možné tento negativní dopad nějakým způsobem eliminovat, naprosté většiny lidí se to netýká.
   Mít rád jen jednoho člověka (nebo to předstírat) a od všech ostatních udržovat chladný odstup. - Vždyť je to i velice primitivní postoj. Vždyť je to stejné, jako se hlásit k jednomu náboženství nebo fotbalovému mužstvu, a všechna ostatní nenávidět. - Monogamie je vůbec podobná bigotnosti (takové pobožnosti, jako kdyby měl člověk pámbíčky dva). Postoj, že všechny ženský jsou kurvy, jen jedna je manželka (že se všema ostatníma je to "smilstvo"), je obdobný prohlašování jednoho pámbíčka za pravého a ostatní za modly.
   ... Nebo mít rád jedno zvíře (nebo to předstírat) a všechna ostatní zvířata zabíjet, případně jimi i krmit své oblíbené zvíře.

   Francouzský jezuita I. Lepp vidí řešení všech problémů manželství v tom, že by žena chodila do práce, českoslovenští "křesťané" zase v tom, že by do práce nechodila. Je to jen chození kolem horké kaše. - Nemají odvahu si přiznat, že problém je v manželství samém jakožto černomagické instituci.

N: Určitě ti lidé namítají, že přece ne každý, kdo hlásá
   makrobiotiku, mluví proti potratům nebo hájí manželství, je
   černý mág.
N:
   Jistě. Pokud někdo hájí černomagické "názory", jsou tři možnosti. - Buď je to černý mág, nebo je to médium, nebo je to blbec.
   Černý mág je silnou osobností a má velký vliv. Černomagické médium silnou osobností není, ale přesto má velký vliv, neboť přes něj působí velké síly. A blbec není ani silnou osobností, ani nemá vliv.
   I když i individualita u černých mágů je sporná. Jsou více méně individuální jen v tom, že špatným sklonům podléhají vědomě.

   Černý mág odpovídá úrovni Dítěte. Děti mají sice individualitu natolik silnou, že se dokáží ubránit vládě velkých skupinových duší, ale nemají ji zase natolik silnou, aby mohly být samy sebou, a tak upadají pod vládu malých skupinových duší, často velmi špatných. (A myslí si, že tím vyjadřují svou individualitu.)
   Rozdíl mezi Rodičem a Dítětem je tedy v tom, že Rodič upadá pod vládu velkých skupinových duší pasivně, Dítě se cpe pod vládu skupinových duší aktivně.
   ... A rozdíl mezi vyvinutým a nevyvinutým člověkem je ten, že nevyvinutému člověku je upadání pod moc skupinových duší příjemné, vyvinutému nepříjemné.

   Je třeba si uvědomit, že patriarchát, manželství a monogamie je něco původnímu křesťanství naprosto cizího, a vyskytuje se v "křesťanství" jen jako přežitek judaismu.
   (Monogamie navíc nebyla u Židů povinná. - Vidíme tedy opět známé "zpřísnění norem" - "poturčenec horší Turka".
... A monogamní manželství bylo navíc zprvu upřednostňováno před polygamním pouze ve snaze omezit manželství, jakožto něco negativního, pouze na jednu osobu. Tedy nikoli snahou omezit počet pozitivních vztahů.)
   Když Ježíš říká: "Nepřišel jsem zákon zrušit, ale rozšířit." a že "Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ze zákona.", myslí tím, že Starý zákon, který platil pro lidi podřízené skupinové duši, bude pro ně platit i nadále, ale pro lidi svobodné - pro křesťany, platí něco jiného. - Zastánci patriarchátu, manželství a monogamie mohou dožít v "rezervacích".
   A je smutné, že jednou z takovýchto rezervací pro lidi zatížené přežitky judaismu, se stala právě církev, která se nazývá křesťanskou.
   Rozšíření zákona znamená zahrnutí i samostatných lidí. Nový zákon je nauka pro individuálního člověka. Skutečné křesťanství je neslučitelné s pojídáním masa, plozením dětí, patriarchátem, manželstvím a monogamií, braním ohledu na příbuzenství, příslušnost k církvi, národu apod.
   V Bibli jsou popisovány dva druhy kněžství. - Kněžství podle řádu Áronova založené na podřízenosti skupinové duši a na krvavé oběti; a kněžství podle řádu Melchisedechova založené na individuální svobodě a samostatnosti - a na nekrvavé oběti spočívající v chlebu a víně.*

N: Přesto mnozí tvrdí, že katolická církev znamená pro lidstvo
   velký přínos.
N: Ale mě do žádný strany mírného pokroku v mezích Starého zákona 
   nikdo nenaláká.

   A pokud jde o takové dílčí otázky, jako je pojídání masa, "cizoložství", atd.:
   Pojídání masa je vlastností skupinové duše masožravců (obyčejně je vázáno na druhovou duši), kdežto pojídání rostlin je vlastností skupinové duše celé živočišné říše. A v tom je velký rozdíl.
---
*) 1. Mojž. 14, Židům 5 a 7
   Vzdání se pojídání masa znamená vymanění se z vlády lidské skupinové duše, stání se samostatným člověkem - samostatným živočichem. Vzdání se i rostlinné stravy znamená vymanění se z vlivu skupinové duše celého živočišstva, stání se něčím jiným než živočichem (a tedy i něčím jiným než člověkem). To už je o hodně vyšší úroveň.
   Pokud jde o cizoložství, "křesťanský" výklad zákazu cizoložství jakožto požadavku monogamie příliš připomíná Orwellovu Farmu zvířat, kde byl původní zákon "žádné zvíře nesmí spát v posteli" změněn na "žádné zvíře nesmí spát v posteli s prostěradly".
... Zákon, který má původně ryze majetkový charakter a má zabránit amortizaci cizího majetku (jde tu spíš o cizí lože), se později vykládá jako cosi "etického" či spíše sentimentálního (jde tu o ženu v posteli, na to, jestli je lože vlastní nebo cizí se už nebere zřetel).
   Tvrzení, že výrok "kdo propustí svou ženu a jinou pojme, cizoloží" je požadavkem přísné monogamie, je absurdní, zvlášť je-li pronesen v kulturních poměrech, které polygamii dovolují. Problémem tu není přijetí jiné, ale právě propuštění té první. - Když ji nepropustí a přijme jinou, je vše v pořádku.
... Potíž je tedy naopak právě v tom, že nevyvinutí lidé nejsou schopni polygamie - více vztahů najednou, a tak, když vzplanou k někomu dalšímu, prvního odkopnou, a tak ubližují a vytvářejí si karmické dluhy. Výrok je tedy spíš odsouzením monogamie.
   A u výroku o "pohledění na ženu" je třeba rozlišovat, zda člověk pohlédne na ženu s touhou cizoložit, nebo s touhou se s ní milovat.
   Lidé však tyto věci nechápou*, a tak jejich život probíhá zcela stereotypně tak, že v určité době pošlou známým svatební parte, nechají se odvézt autem s křížema ve voknech, a po několika měsících se chlubí svým "hrobátkem" a chtějí, aby se nad ním všichni rozplývali a říkali: "... ten se vám podobá, jako kdyby z okna vypad'".
... A "křesťané" se nejspíš ještě doma sentimentálně roztékají nad rádoby náboženskými texty typu:

   Manželství
   Každý správně souloží,
   jenom když se ožení.
   Soulož jenom pro početí,
   jedna soulož na tři děti.
   Potrat v žádném případě,
   deset dětí na hřadě.
   Přes největší neshody,
   nesmí býti rozvody.
   Kdo bude furt takto žíti,
   bude na něj Pámbu zříti.

   A konečně, i samotné slovo Bůh mi připadá stejně zprofanované jako slovo Prazdroj. Přitom není z jazykového hlediska důvod, proč

---
*) "Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je to dáno." Mt.
   19, 11
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Tabulka 20

   převládá:

      skupinová    skupinová     individualita    individualita
      duše         duše          degenerovaná     normální
      normální     degenerovaná  (či nevyvinutá)

   charakter:

      orálně       orálně        anální           genitální
      receptivní   agresívní     (či "falický")
by se i slovo Prazdroj nemohlo pro Boha užívat.* Vždyť vyjadřuje zhruba totéž co slovo Zdroj, které se občas používá. ... Obě tato slova - Bůh i Prazdroj vyjadřují sice po jazykové stránce totéž, ale budí tak konkrétní a přitom tak nepatřičné představy, že jsou v podstatě nepoužitelná.

N: Říká se, že na Západě teď vede strach z AIDSu k velké
   mravnosti, že opět žijí všichni monogamně.
N:
   Žádný strach nemůže vést k mravnosti. Sexuální sílu ani není možné potlačit. Jak říká psychoanalýza: "libido nemůže být beztrestně odňato sexualitě". Když se nemůže projevovat přirozeně, projeví se nepřirozeně. A pak - v monogamii není možné vidět mravnost, ale spíš naopak největší nemravnost. Vždyť manželství je otrokářská instituce. A i v případě monogamního vztahu bez úředního schválení v podstatě o manželství jde (v sociologii se používá termín "faktické manželství"). Jen s tím rozdílem, že negativní rysy manželství se projevují trochu slaběji. (I když ani to nemusí.)
... Opěvovat touhu někoho vlastnit, ovládat druhého, tedy sadismus, nebo touhu být vlastněn, ovládán - masochismus, mi připadá poněkud zvrácené.
   Navíc "nemoc pomocníků" - AIDS (aid je anglicky "pomoc") je pouze fyzické onemocnění. Monogamie je však příznakem duševního onemocnění (neurózy či psychózy, tedy citové zaostalosti či degenerace) - a to je vážnější.
   Povyk kolem AIDSu je jen nástrojem černých sil proti sexu jakožto prostředku vývoje. Člověk se nesmí nechat zastrašit a vzdát se. Lepší vývoj za jakoukoli cenu než úpadek zadarmo.
   ... Podobně jako mnozí ignorují zákaz vycházení - "lesní zákon"** (stanné právo je snad jen zákaz stanování), který má zabránit kontaktu lidí s přírodou, způsobit odtržení od přírody, odcizení člověka přírodě, je třeba chovat se svobodně i navzdory tomuto nebezpečí. Nevzdat se sexu, podobně jako se nevzdat přírody.
   Ostatně nebezpečí rakoviny z nepoužívání oněch orgánů bude asi stejně větší...
... A pohyb v "přírodních rezervacích", navíc ve dne a po cestách také.

N: O našich rezervacích si tedy nic dobrého nemyslíš.
N:
   Rezervace je také věc "komunikace". I když trochu jinak. Přírodu je možné chránit jedině obtížností přístupu, a ne zákazem. Tedy nezlepšovat schůdnost, sjízdnost cest. Buď je udržovat ve stejném stavu, případně je, při růstu populace či zájmu, nechat chátrat. Zhruba: kde nic - nic, kde pěšina - pěšina, kde cesta - cesta. Je třeba zabránit tomu, aby se do rezervace dostaly "vymoženosti" civilizace - nestavět silnice a nezavádět elektrické vedení. Jinak bude rezervace za několik let stejná jako její okolí 
---
*)  Tehdy jsem ještě nečetl Abd-ru-shina, který slovo Prazdroj
    používá.
**) Jde o známý G. Husákův zákon
- smetiště. Zákaz může sice zabraňovat vstupu jednotlivců, ale je absurdní, protože je bezmocný proti velkým organizacím. - Když se v rezervaci postaví silnice a zavede elektrický proud, povolení ke stavbě továrny se už vždycky vymůže.

   I pokud by všichni lidé dostali AIDS, nevyhynuli by všichni, neboť se najdou i jedinci s imunitou. Z nich se může vyvinout nová společnost. Pokud však budou všichni lidé žít monogamně, vyhynou všichni. - "Vysoká monogamie" předpokládá takovou úroveň, že plození není možné; a při nízké monogamii spojené s plozením dochází každou generaci k takovému nárůstu psychické degenerace, že společnost musí nutně skončit katastrofou, krachem. Je nutné vrátit se k původnímu stavu.
   Vzhledem k tomu, že to, jestli někdo dostane nějakou nemoc, je také karmická záležitost, bude-li se někdo vyhýbat sexu ze strachu z AIDSu, může na to jen ještě hůř doplatit. Je to něco podobného, jako známá skutečnost, že za války bývá větší pravděpodobnost, že člověk zahyne, když půjde do krytu, než když zůstane venku.
   Možná, že "mravnost z AIDSu" vůbec není z AIDSu. Ve stejné době totiž došlo k omezení komunikace mezi lidmi i v Československu, nezávisle na AIDSu, působením izolačních sil. A vzhledem k tomu, že v lidech všeobecně převládají autodestruktivní sklony, a pokud vím, ještě nikdy na nebezpečí nereagovali zvýšenou opatrností, ale právě naopak, je velmi nepravděpodobné, že by uváděná skutečnost, že teď lidé na Západě přestávají souložit, souvisela s AIDSem. Myslím, že je to také následkem působení izolačních sil, a spojování s AIDSem je umělé, případně je to z nouze ctnost, alibismus.

N: Jistě se tě hodně lidí ptá, jestli tedy považuješ polygamii za
   mravnější než monogamii, a jestli bys chtěl mít harém.
N:
   Protože nechápou, že otázka mravnosti se netýká počtu partnerů, ale úrovně vztahu. Nemravné je manželství, jedno s kolika partnery. Nemravné je na manželství to, že jde o získání "práva na někoho" (stav Dítě), a postupování práva na sebe (stav Rodič). Není to nic pro Dospělého.
   I prostituce je nemravná právě proto, že je to jakési manželství v malém - vždyť i "nevěstka" je jen zdrobnělina z "nevěsta". Prostituce je tedy nemravná proto, že se manželství podobá, a protesty proti ní pramení paradoxně z toho, že není až tak nemravná jako manželství, a tak se jí cítí manželství ohroženo.
   A ještě, pokud jde o manželství, hlavně o ty řeči o "vyšších citech". - Stačí se podívat na ty spousty inzerátů "s bytem", aby bylo zřejmé, nakolik u lidí převládá "teritoriální manželství" - typ běžný u ještěrek. Těžko lze takové lidské manželství považovat za vyšší než zvířecí.

N: A co klasické argumenty, že muži jsou založeni víc polygamně a
   ženy víc monogamně?
N:
   To může souhlasit jen tehdy, když bereme v úvahu jen už zdegenerované ženy, které se starají jen o rodinu a o domácnost. 

Může to být odvozeno i z toho, že monogamie často souvisí s neurózou, a ženy bývají neurotičtější. Pokud však vezmeme v úvahu i zdravé ženy, zjistíme, že je tomu naopak.
   Polygamii přijmou spíš ženy, protože ji mohou realizovat. V dnešní společnosti má skoro každá žena možnost sehnat si víc mužů najednou, ale skoro žádný muž si nemůže sehnat najednou několik žen. Ženy dokonce mohou polygamii i spíš prosadit. - Seznámí-li se muž se ženou, a ta mu řekne, že má ještě někoho, nezbývá mu, než se s tím smířit. Málokterá žena se však smíří s něčím podobným u muže. Proč by s někým takovým chodila, když má možnost si vybírat.
   V případě rozchodu si žena najde náhradu během několika dní. Pro muže však znamená rozchod většinou několik let samoty. Proto má muž, když už konečně sehnal nějakou ženu, sklon zaujmout vlastnický postoj. Nemá možnost sehnat nějakou jinou. Žena tuto možnost má a tím může být její sklon k vlastnickým vztahům (aspoň zpočátku) utlumen.
(Ženy mají spíš sklon k pozvolnému upadání do fetišismu, muži větší   sklon    zaujmout   fetišistický   postoj    ihned.   Tedy
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   Monogamie je požadavkem slabochů, kteří si myslí, že pak zbyde i na ně. Ve skutečnosti to však vedlo k dnešní situaci, kdy jsou pohlaví od sebe oddělená, nadržená, a nemají možnost spolu komunikovat.
... Nebo ji požadují ti, kteří už někoho sehnali, a chtějí si ho "pojistit", protože cítí, že by už nikoho jiného nesehnali.
   (Po zoologické stránce může být lidský sklon k monogamii i neotenií, zakrněním citu v larválním stádiu.)


N: Pořád mluvíš o přílišné plodnosti lidí.
N:
   Plodnost druhu odpovídá původním přírodním podmínkám a současnému stupni degenerace. Proto mají domestikovaná zvířata, rostliny a člověk vyšší plodnost. - Plodnost odpovídá zhruba tomu, aby druh v současném stupni degenerace přežil v původním prostředí. Tedy plodnost dnešního civilizovaného člověka odpovídá tomu, aby i v nynějším stupni degenerace přežil jako druh nahý v přírodě. Plodnost tedy stoupá se stupněm degenerace.

N: Asi to bude pravda. U nás na zahradě je prasklá jabloň, která 
   ohromný spousty jablek. A právě od tý doby, co kmen prasknul...
N:
   Toho, že je u civilizovaných národů větší plodnost než u přírodních, si všímá už Ch. Darwin:
   "Ukázal jsem již v jedné své předešlé práci, že všichni naši domácí čtvernožci a ptáci a všechny naše pěstované rostliny jsou plodnější nežli jim odpovídající druhy ve volné přírodě. Tomuto závěru nikterak neodporuje skutečnost, že zvířata, jimž se najednou dostane množství potravy nebo značně ztloustnou, i většina rostlin, které náhle přesadíme z chudé do velmi úrodné půdy, jsou následkem této změny více či méně sterilní. Mohli bychom proto očekávat, že civilizovaní lidé, kteří jsou v určitém smyslu vysoce zdomácnělí, by mohli být plodnější než přírodní národy."
   A také si všímá, že např. domestikovaní králíci mají menší mozek než divocí. - Tím by se možná dala vysvětlit skutečnost, že dnešní člověk má menší mozek než neandertálci.
   Větší plodnost se stává dědičnou, což je samozřejmě obtížně dokazatelné. Je však aspoň známo, že se dědí sklon k porodům dvojčat.

N: Lidé ale naopak tvrdí, že problémy jsou právě opačné, a velká
   spousta žen se léčí pro neplodnost.
N:
   A přicházejí se léčit s tím, že "už se o to pokouším čtyři měsíce, a ještě jsem neotěhotněla".
   Zapomíná se na to, že např. u lidoopů je plodnost ještě daleko nižší. Například orangutani souloží velmi často - určitě častěji než běžní mladí manželé, a k otěhotnění dochází obvykle až po roce.
   Představy o okamžitém otěhotnění mi připomínají známé:
"Lady, doufám že jste otěhotněla. Nerad bych ty směšné pohyby opakoval."

N: Tato snížená plodnost a neplodnost u žen však prý není
   normální. Prý jde často o chorobné změny, tedy o nepřirozený
   stav.
N:
   Po zdravotní stránce může jít o nepřirozený stav, o nemoc. Tato nemoc je však funkční. - Když není zajištěna antikoncepce úrovní, přichází na pomoc antikoncepce nemocí. Je to jakási blbuvzdornost systému. Správně by se tato nemoc měla léčit jen v případě, že ženy svého zdraví nezneužijí, a budou dbát o antikoncepci jiným způsobem.
... Stoprocentní žena neotěhotní, ani když má všechny "ženské orgány" v dokonalém zdravotním stavu.

   Jinak pokud jde o spojitost plození s agresivitou, je možné si všimnout extrémního růstu porodnosti v ČSSR spojeného s extrémním růstem spotřeby masa.
... Jde o celkový vzestup agresivity. Je to prý ostatně vidět i na současné československé televizní a filmové produkci. - Jelikož někomu nestačí obyčejné sado či obyčejné sadistické porno, natáčí a fotografuje se "super sado" - porody.
(Je možné uvést i býložravý příklad. - Extrémně plodní lumíci jsou považováni i za extrémně agresívní zvířata.)
I když u nižších živočichů, plně ovládaných skupinovou duší, nemusí být plození, jelikož není individuální, spojeno s individuální agresivitou.
   A bývá to vidět na obvyklém poválečném vzrůstu porodnosti - agresivita je cele směrována do plození.
   Uměle zvyšovat beztak vysokou plodnost je už úplný nesmysl. (Snad by se ani neměl používat termín "přirozená reprodukce", ale "nepřirozená hyperprodukce".) Je přece i známo, že u chtěných těhotenství jsou těžké porody, a že plánované děti trpí emocionálními poruchami.
N: Nemůže jít u těchto těžkých porodů o spojitost s análním
   charakterem, o "zadržování stolice"?
N:
   Může. Ale myslím, že hlavně jde o to, že tyto děti se narodit nechtějí. V dnešní době se duše už vůbec vtělovat nechtějí. Všechny duše, které se vtělit chtěly, nebo na které stačil slabší nátlak, se už narodily.
   Dále je známo, že v případě uměle udržovaných těhotenství mají děti větší sklon k agresivitě, k fyzickému násilí.
(V případě hormonálně udržovaných těhotenství lze vysvětlit způsobením větší smíšenosti polarit působením hormonů.) Atd.

   Umělé početí, uměle udržované těhotenství apod. jsou největším nebezpečím pro lidstvo vůbec. Způsobují, že se geneticky kóduje takový stupeň agresivity, že lidé už prostě spolu nebudou moci žít, a civilizace zanikne.
   Je otázkou, zda už není teď pozdě.
... Jestli nebude v blízké době probíhat vývoj přes nějaký jiný živočišný druh. - Občas si už připadám, jako když píšu historii vyhynulého druhu.
   Jsme teď svědky demografické a ekologické katastrofy. - "Země je plná dětí a jiných zplodin."


N: Hodně mluvíš o psychoanalýze. Jak jí vlastně chápeš?
N:
   Vysvětlení psychoanalýzy nejsou vždy uspokojivá. Je třeba jít dál.
   Třeba už základní tvrzení, že sny a perverzi je třeba chápat jako infantilnosti. Stejně tak je možné vyjít od perverze a tvrdit, že děti a sny jsou perverzní (což je ve výroku, že děti jsou "polymorfně perverzní" i obsaženo), nebo od snů, a tvrdit, že děti a perverzní žijí ve "snovém světě" (Freud říká, že šťastní lidé nikdy nesní). Všechny tyto tři věci ovšem mají společný jmenovatel, a tím je podléhání astrálním bytostem. Od tohoto společného jmenovatele je třeba vyjít.
   Nebo otázka "libida". Libido je podle mne "schopnost otevřenosti". "Objekt libida" bych pak nepřekládal příliš zjednodušeně, jako "to, co se člověku líbí", ale jako "to, vůči čemu se člověk dokáže otevřít".
   Při "sublimaci" pak jde o převedení libida na jinou oblast - zde je změna. Vazba na nový objekt ("tok emocí", "citový proud") však odpovídá založení člověka, jeho sklonům k vyššímu či nízkému sexu - zde je stálost.
   Značná nejasnost panuje v psychoanalýze i kolem pojmů Superego, Ego a Id. Správně by měla být chápána pod názvem Superego ("nadjá") skupinová duše, pod názvem Ego ("já") jáství jakožto snaha o vlastní odlišnost, a jako Id ("ono") vyšší já, skutečná individualita, jáství jakožto část nejvyšší podstaty, "boží jiskra", átman totožný s brahma.
   Je třeba přehodnotit pojetí jednotlivých fází vývoje:
Orální fáze odpovídá spíš prenatálnímu stádiu, nitroděložnímu vývoji. Ostatně je známo, že embryo pije plodovou vodu, a dumlání rukou bylo pozorováno už u embrya starého devět týdnů.
   A je třeba přehodnotit i zastaralé vývody o incestu. Odpor proti incestu má i u zvířat ryze genetický smysl. - Samičky šimpanzů se zpočátku, když ještě nejsou plodné, páří bez okolků se svými bratry. Teprve později je odmítají.
   "Závist penisu" je ve skutečnosti závistí statutu (ze kterého vyplývá možnost sexu), a celé pojetí, že žena má nižší postavení než muž je dnes překonaným anachronismem, neboť situace je právě opačná. Atd.

   Freuda je možno brát asi tak z 20%. Zbylých 80% jsou nesmysly.
   Freud odvozoval všechno od sexu, ale od nízkého. To se zcela logicky nelíbilo, vznikla averze, a tak další psychoanalytikové vyšli od jiných, nesexuálních kategorií. Bylo by však třeba jít zpátky k sexu - ukázat, že i tyto kategorie jsou sublimací sexu, i když ne pouze Freudova nízkého - jsou přece dva druhy sexu.
   Ostatně lidé zabývající se psychoanalýzou jsou taky jen lidi.
   ... Je zajímavé například sledovat, jak E. Fromm ve své knize Lidské srdce vytýká Jungovi nekrofilní orientaci, píše o tom, jak Jung sám si své vlastní nekrofilní orietace, vzhledem k tomu že byl nekrofilně orietován, nemohl všimnout, ale že ji naštěstí vyvážil svou tvořivostí. Přitom on sám si také není vědom své nekrofilní orietace, která se u něj projevuje hlavně jeho "posedlostí válkou", se kterou začal hned po skončení druhé světové války, jako by mu válka chyběla. Nevědomky popisuje svůj vlastní případ.


N: Hodně lidí je pořád přesvědčeno, že egoismus se dá přemoci jen
   vzdáním se individuality.
N:
   Protože slučují ego a individualitu. Mezi nimi je však velký rozdíl. Ego je jáství ve smyslu zdůrazňování, použiji-li onoho zprofanovaného výrazu, odlišnosti od Boha (případně prohlašování se za Boha, ale ve svém pojetí), individualita je jáství jakožto totožnost s Bohem. Pouze individualita umožňuje vývoj. - Rozvíjením individuality se omezuje ego a naopak. "Kupodivu", čím je někdo míň egoistický, tím je větší osobností; posilováním ega se naopak individualita omezuje. Paradoxně, vzdáním se své pravé indviduality může být egoismus ještě posílen.
   Samozřejmě, že je možné se zbavit egoismu tím způsobem, že se člověk vzdá své individuality i svého ega a zcela podlehne skupinové duši. Ale to není zrovna ten správný způsob.
   Opakem egoismu totiž není altruismus, ale individualismus. (Altruismus mi připadá, jako by byl odvozen od "all" + "true", tedy postoj, že všichni mají pravdu, či stejnou cenu, tedy nezdravé rovnostářství.) Altruismus může být, pokud není motivován sobecky, také oním "vygumováním se".

   Podobně není pokorou naprostá pasivnost, ale přijímání jen těch nepříjemností, které nesou informaci. Pokud převažuje nepříjemnost nad poučností, má člověk odporovat. "Křesťanské" opěvování utrpení a bolesti se snadno zvrhává v masochismus.
   Zajímavé je tvrzení některých teologů (Tresmontant), že pokud jde o víru, je toto slovo v Novém zákoně překládáno špatně. Slovo 
"pistis", které je překládáno jako "víra", by se mělo překládat jako "poznání" a ne jako víra v dnešním smyslu "věřivost". Tento dnešní význam pokládají dokonce za nejhorší farizejství.
(Na chybný překlad slova pistis poukazuje také C. G. Jung.)
   "Věřící", tedy dřív znamenalo "vědoucí". Takové pojetí je na hony vzdáleno tradičnímu pámbíčkářství, a ne moc daleko od východního pojetí Poznání jakožto cíle života.
   ... A pokud tento význam převedeme do oblasti sexu, pak "poznat někoho" souvisí s vírou jakožto poznáním, "nevěra" pak znamená soulož bez poznání, nízký sex.

   Mnozí si také myslí, že může být jen slepé přijímání dogmat, a lhostejnost vůči těmto dogmatům. Jen málokdo si dokáže najít něco mezi, protože tohle "mezi" musí být jeho vlastní.
   ... A podobně si lidé myslí, že buď musí být člověk "společenský" - hrát hry, oddávat se pseudokomunikaci, vyžívat se v pseudokontaktech, nebo se musí společnosti stranit. Nedovedou pochopit, že je možná i jiná, skutečná komunikace. - Taková komunikace totiž musí být také vlastní.

   A také, pokud jde o plození, křesťan by přece měl být člověk, neustále připravený na dobu, ve které "běda těhotným a kojícím" (pokud už tato doba nenastala). A i pokud někdo sám připraven být chce, ale přitom zcela bezohledně uvede ženu do jiného stavu, a je mu lhostejné, zda ona přežije nebo ne, co si o tom máme myslet? Tento typicky "křesťanský" ohled jenom na sebe a bezohledné ignorování ženy, tyto nechutné patriarchální přežitky se mi vůbec nelíbí.
   ... Ostatně je sporný, jestli je možno považovat někoho, kdo plodí děti, schvaluje manželství a monogamii, a je proti potratům, za křesťana.

   Logika církevních názorů je mi vůbec záhadou. Výklad všech přikázání je jaksi upraven, aby se do nich vešel průměrný člověk, ale chybí tu důslednost:
Nezabiješ - ne každý je na úrovni, aby mohl přestat jíst maso, a
 tak hlásají pojídání masa.
Nesesmilníš - ne každý je na úrovni, aby mohl pěstovat volný sex,
 proto hlásají asex.
Málokdo se dokáže úplně odtrhnout od rodičů, proto hlásají
 závislost na rodičích, poslušnost vůči rodičům. (Ctít otce a
 matku ještě neznamená poslouchat!)
Ne každý je na úrovni, aby neplodil děti, proto děti opěvují.
   Ale také ne každý chápe symboliku náboženských obřadů, tak proč je považují za důležité, místo toho, aby také hlásali pravý opak?

   Konečně toho bylo dost řečeno v Bibli na příkladě pokušení:
Učinění kamenů chlebem je požíváním masa - učiněním masa, které
 není pro býložravce o nic víc potravou, než kameny, "chlebem".
Vrhání se z vrchu chrámu je vrháním se z individuálního do
 rodinného života.
A klanění se ďáblu je klaněním se jakékoliv autoritě, tedy i
 církvi.
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Tabulka 23
                    vývoj sexu a náboženství
   
               poly   (pův. stav)    │ nezvládané
               mono                  │
               celi   (atei)         ▼
               -
               celi   (atei)         │ zvládané
               mono                  │
               poly                  ▼
               -
               poly                  │ nepotřebné
               mono                  │
               celi                  ▼


Tabulka 24
                       vývoj sexu podle gun
   
             nezvl.   polozvl.  zvládaný
      ▲
      |   S   poly      mono      celi
      |       ----------------------->       monogamie -
      |       vzdávání se nepotřebného       přechodný stav
      |                                      při přechodu
      |   R   celi      mono      poly       z poly do celi,
      |       ----------------------->       když škodí,
      |             pěstování  ↑             z celi do poly,
      |                                      když prospívá,
      |   T   poly      mono      celi       a z poly do celi,
      |       ----------------------->       když je zbytečný
                    ovládnutí  ↓

   A už vůbec mi leze krkem "křesťanské" popírání vývoje, evoluce. Cítím v tom stejný směr, jako v černomagickém hlásání rovnosti, volnosti a bratrství, a vykládání této rovnosti ne ve smyslu původního práva všech na vývoj, ale ve smyslu, že všichni mají stejnou hodnotu.
   "Rovnost" je popřením evoluce. Je to popírání rozdílu mezi nižším a vyšším stupněm vývoje.
   Uplatňování "rovnosti" jde dnes do absurdna. Běžně vidíme kladení rovnosti mezi člověka a embryo, mezi zrůdu a zdravého člověka; kvůli léčení jednoho nevyléčitelného případu se zanedbají stovky vyléčitelných atd. Tato "posedlost humanitou" je strašná. - Pokud jsem mluvil s lidmi, kteří přišli s takto absurdně uplatňovanou humánností do styku, shodli jsme se na tom, že "humánnost je největším zločinem proti lidskosti".

N: Známý argument je, že se s tím nedá nic dělat, protože by se
   toho pak dalo zneužít.
N:
   Myslím, že hlavně už došlo k zneužití humanismu. Především mu padla za oběť dřívější lékařská zásada "hlavně neškodit" a v současné době je léčení "bojem proti nemoci" bez ohledu na pacienta. Je dost absurdní, že se tomu říká humánnost, když na člověka už není brán zřetel.

   K tomu, aby člověk viděl rozdíl mezi vlastním životem a životem embrya, zřejmě nestačí se narodit. K tomu se člověk musí narodit podruhé - duchovně, narodit se k individuálnímu životu, vlastní individualitě, musí se stát "dvojzrozencem". Pokud někdo považuje embryo za člověka, pak zřejmě posuzuje podle sebe. - Sám je embryem = Rodičem.

N: Takže nejsi humanista?
N: 
   Kdybych byl humanista, v dobrém slova smyslu, tak bych se snažil proniknout ke spouštím atomových raket a odpálit je. Soudný člověk si totiž uvědomuje nebezpečnější hrozby než je atomová válka. Paradoxně - každým rokem, o který by atomová válka vznikla dřív, by bylo ušetřeno přes sto miliónů obětí. Každým rokem, o který se oddaluje, víc než sto miliónů obětí přibývá. - Mírové hnutí tedy může být i poněkud neuvážené.
   Ale ve hře je něco jiného. Na smrti tak nezáleží. Každý umírá v různých vtěleních tisícekrát. Ale ještě nikdy po dobu trvání Země nebylo možné namočit duším čumák do takového svinstva, jaké se na světě nachází dnes.
   ... A ostatně je stejně sporné, jestli by atomová válka v dnešní době stačila k zastavení lidského přemnožování.
   ... A člověk také nemá právo začít atomovou válku, protože musí brát ohled i na zvířata.
   Řeči proti válce jsou po psychologické stránce "negativním militarismem". Jsou projevem agresivity, a nejsou konstruktivní ale destruktivní, protože jsou pouze "proti". A pokud někdo mluví proti válce "kvůli dětem", je už análně sadistický charakter do očí bijící. Navíc je to projekce vlastní agresivity na jiné.
N: O projekci jsi už něco říkal v souvislosti s potratem.
N:
   ... Typickým případem projekce je třeba promítání vlastního pocitu viny pro bezdětnost na jiné, a tedy odsuzování potratů.
   Dětníci zase rádi promítají na druhé svou impotenci. - Známé vysmívání se "otců", že ten a ten je impotentní. Nejspíš ani nevědí, že právě plodnost je prvním stupněm impotence.
   Proto také nejspíš lidé narození ve znamení Štíra tolik hledají chyby na druhých. - Sami jsou značně sexuálně založeni, ale v dnešní společnosti, kde je rozvoj sexuality obtížný, zaostávají a svůj vlastní nevyvinutý sex promítají na druhé.
   ... Ostatně, jelikož všechny nedostatky vznikají zaostáním citového vývoje, jsou všechny projekce promítáním vlastní sexuální nevyvinutosti na druhé.

   Podobná projekce, posun, existuje i v rámci jednoho člověka. - Pokud někdo má výčitky kvůli potratu, jsou to svým původem výčitky, které by měly být spíš kvůli porodu - zabití. - Špatné sklony vedou k početí, ale k jejich uvědomnění dochází až po potratu. Potrat pouze způsobí uvědomnění si špatných sklonů, které způsobily početí. Výčitky by se tedy neměly spojovat s potratem. ... Je však příjemnější je spojit s určitou věcí, kterou už má člověk za sebou, než si přiznat své špatné sklony.
   Výčitky kvůli potratu mohou být i "negativním narcismem". Zvlášť uvážíme-li, že vztah k dětem je založen na narcismu. Jeho negací může snadno vzniknout pocit "provinění".

   Odpor proti potratu je vždy známkou skryté agresivity. A pokud nějaká organizace, strana či církev hlásá zakázání potratů, i kdyby vše ostatní vypadalo sebemírumilovněji, člověk který zná tyto hlubší psychologické zákonitosti, jí nemůže věřit, neboť těžko říct, kdy se tato skrytá agresivita otevřeně projeví.

N: Nemůže to být i něco jiného než skrytá agresivita?
N: Může. - Zjevná agresivita.

   Strach z potratu je šířen i úmyslně, za účelem vzbudit strach ze sexu a z kontaktů vůbec. Izolační síly způsobily zničení komunikace, tím byla způsobena vyšší plodnost, boj proti jejímu potlačování způsobil přelidnění, a přelidněni zničení Země.
   Je to poučné, ale není třeba se s tím spojovat.
   ... A s těma fotkama a filmama, který maj vzbudit odpor proti potratům, a který byly natočeny v pitevnách, ať mě nikdo neotravuje.


N: Uvažoval jsi trochu víc o důvodech, pro které lidé chtějí mít
   děti?
N:
   Trochu jo. Předně je to infantilismus. - Dospělí hledají Dospělé, Děti hledají Děti. Lidé potřebují komunikovat na své úrovni. Proto lidé na nižší úrovni vyhledávají kontakt s dětmi - ať s dětmi tělem, nebo dětmi úrovní. Tato degenerace se projevuje nejzřetelněji v tom, že v hovoru s dětmi šišlají oni a ne děti. Mnozí by to mohli popřít, ale stačí si všimnout, jak takoví lidé šišlají třeba na kočku. - Tady už mohou šišlání těžko svádět na druhou stranu, neboť kočka nemluví.
   Takže problém přelidnění by se dal do jisté míry řešit tím, že by se zavedly kluby zdětinštělých a dětinských, jakási "akulturní střediska", kde by si tito lidé přestali hrát na dospělé, a dělali by na sebe ťuťuťu ňuňuňu navzájem.
   Dalším důvodem, proč lidé plodí děti, je snaha vyrovnat se rodičům, snaha uniknout rodičovskému útlaku. Hodně mladých lidí, odsouzených k bydlení s rodiči, si myslí, že problém své podřízenosti rodičům vyřeší tím, že se co nejrychleji osvatbují a zplodí děti, stanou se také rodiči - dostanou se rodičům "na roveň". Ve své naivitě si neuvědomují, že právě výchova dětí je to, v čem se jejich rodiče cítí nejdokonalejšími, a že právě do ní jim budou mluvit nejvíc.

N: Občas se píše, že dřív se mladí lidé přizpůsobovali starší
   generaci, a dnes už ne.
N:
   To určitě neplatí pro Československo. Takové přizpůsobování mladé generace starším jako tady ještě nikdy v historii nebylo.
   Stačí si vzpomenout na to, jak rychle mizí ideály mladých o výchově. Všichni mladí lidé si dobře pamatují, jak trpěli výchovou rodičů, a tak si představují, že budou své děti vychovávat úplně jinak. Ale jenom do té doby, než se jim dítě narodí. Pak okamžitě přejímají "pseudoinstinkty" výchovy, a jsou úplně stejní jako jejich rodiče.

   Plození je také jakési dokazování si "dospělosti", neboť lidé mají o dospělosti značně zkreslené představy. - Vždyť plození je naopak důkazem, že člověk Dospělým není.
... Protože Dospělost je zaměňována s Rodičovstvím, zůstávají Dětmi. - Chtějí se stát Dospělými, aby se vyrovnali svým Rodičům, a tak úmyslně plodí, což odpovídá úrovni Dítěte. Je to typické dětské trucování.
   Tyto aspekty by se daly řešit vlastním bydlením a ekonomickou i citovou nezávislostí na rodičích.
Dalším častým důvodem je útěk do mateřství. Ony známé řeči, které musí každá mladá dívka v zaměstnání vyslechnout: "Ty se máš, ty seš ještě mladá, ty můžeš jít na mateřskou." - Je známo, že zaměstnané ženy chodí na potraty nejmíň.
   Typickým útěkem je však i neúmyslné početí. Je to známý neurotický útěk do nemoci - útěk do těhotenství.
   A útěkem před zodpovědností vůči sobě je plození jakožto opatření si alibi pro své autodestruktivní sklony.
(Často jde o obhajobu své hrabivosti nebo návyku na práci.)

   Zhruba:
neúmyslné početí může být neurózou - neurotickým útěkem do nemoci,
úmyslné plození psychózou - citovou degenerací či podlehnutím
 davové psychóze.

   K přílišné plodnosti samozřejmě také přispívá neznalost převtělování. - Lidé si myslí, že život dávají, tvoří, jsou pyšní na to, že "jsou také stvořiteli", že se "vyrovnají Bohu", místo aby si uvědomovali, že jej někde berou.

N: Také jsem slyšel, že by se snížila porodnost, kdyby měly ženy
   vyšší platy, že lidé, kteří mají vyšší plat, mají míň dětí.
N:
   Lidé mají tím míň dětí, čím jsou na vyšší úrovni. Pokud lidé s vyšší úrovní berou vyšší plat, může se zdát, že je to platem. (Za jistých okolností tomu může být i obráceně.) Rozhodující je úroveň. Dáte-li víc peněz primitivovi, jediné co ho napadne bude, že by mohl uživit víc dětí. Peníze jej jen zkazí. ... Porodnost se samozřejmě nedá ovlivnit ani snížením platů. I když bude mít někdo polovinu peněz, bude-li stejně primitivní, bude mít stejně dětí.
   Takže jedině zvýšit úroveň. A to si v dnešní době nedovedu představit.
   A ostatně je stejně absurdní požadovat, aby měly ženy ještě větší platy, když v Československu mají podstatně větší platy než muži už teď.
   (Podle statistických údajů dnes existuje v naprosté většině podniků taková "dělba práce", že muži vykonávají manuální práci, a ženy jsou v administrativě a ve vedení. Proto mají vyšší platy jak absolutně - díky svému vyššímu postavení a platovému zařazení, tak relativně - na stejném místě bere žena větší plat než muž, protože o výši platů rozhodují ženy. Tato skutečnost je však poněkud maskovaná tím, že muži mají víc přesčasů a vedlejších pracovních poměrů - i při nižší hodinové mzdě pak mají úhrnný plat vyšší, a tím, že přídavky na děti jsou zcela nelogicky vypláceny mužům.
... A to samozřejmě nemluvím o tom, že ženy odcházejí do důchodu dřív než muži - pobírají jej třikrát déle*, že mají i při stejném platu nižší daně, že po nich v zaměstnání většinou ani nikdo žádnou práci nechce, že muži ještě většinou doma odevzdávají ženám celou výplatu, ... a přitom by "biologickému ekvivalentu" odpovídalo, aby naopak ženy dostávaly za stejnou práci poloviční plat.)

N: Nesouvisí to s tím, že žena má víc energie? Také se tvrdí, že
   ženy víc vydrží.
N:
   Žena "víc vydrží", protože u ní převládá aktivní karma nad pasívní. Stejná věc u ní nese menší množství pasívní karmy, míň bolesti, míň utrpení než u muže. U ženy působí všechny tyto věci jen na povrchu, ne do hloubky. To platí i v citovém životě. - Je běžné, že muž brečí kvůli ženě, žena však brečí kvůli muži jen výjimečně. (Muž zpravidla prolévá "víc slz než semene".)
   U ženy je ale naopak větší problém ovládat své činy. - Už u šimpanzů se projevuje větší žárlivost, vlastnické vztahy, citová degenerace právě u samic. (Vznik vlastnických vztahů se vysvětluje tím, že se samice pohybují na menším území než samci, a tedy k němu víc přilnou.)
   Proto také vidíme, že ženy, které mají nádherné dlouhé vlasy, často paradoxně nejsou ideálními ženami. Mají sice velký příjem energie, tu  však  nedokáží  udržet,  a  nechají ji proudit směrem
---
*) Tento rozdíl později ještě výrazně vzrostl.

dolů, do plození. Když zplodí děti, nechají se většinou nakrátko ostříhat. - To už je ale pozdě. Logičtější by bylo, kdyby se nechaly ostříhat hned - mohlo by to působit trochu antikoncepčně, nebylo by u nich tolik síly směřující do plození.

N: Jak tedy souvisí tato energie s délkou vlasů?
N:
   Vlasy jsou nejdůležitějším orgánem příjmu energie. Proto si lidé stříhají vlasy pouze ze dvou důvodů. Buď mají energie přebytek, nebo jí mají takový nedostatek, že se k tomu nechají zmanipulovat. (Podobně je tomu i s vypadáváním vlasů.)


N: Když tak mluvíš o plození, určitě ti mnozí vytýkají, že
   považuješ sestup do těla, do hmoty, za negativní věc.
N:
   - Známé spory, jestli je sestup do těla pád nebo pozitivní stvoření. Netvrdím, že sestup do těla je vždy negativní.
   Není to tak absolutní. (Ostatně absolutistická hlediska jsou blbost. "Absolutní" většinou znamená "záminkotvorné".) Může být i pozitivní. Všeobecně je to pád, ale za jistých okolností, a jen za nich, může mít pozitivní smysl. Považuji však za chybu, říkat, že je pozitivní, bez udání podmínek, za kterých tomu tak je.
   Otázkou tedy není, zda je stvoření pozitivní či negativní, ale za jakých okolností je pozitivní a za jakých negativní. Pokud se uvádí, že sestup do hmoty má kladný smysl, a okolnosti, za kterých tomu tak je (je to dost výjimečné) se podrobně nevysvětlují, je správnější všeobecné - výrok o negativním stvoření. Lepší než nevysvětlené výjimečné je všeobecné.
   Já tedy popisuji všeobecné principy a snad poněkud opomíjím výjimečné případy. Pro výjimky ostatně ani není možné stanovit nějaká pravidla. Ty je nutno řešit případ od případu. A myslím, že je to lepší, než vycházet pouze z výjimečných případů, navíc sporných, a zcela ignorovat nejzákladnější principy. To už je míň omluvitelné.

N: Nemůže to být i jinak?
N: Pro mý časový souřadnice to platí.
N: Jseš si jist?
N:
   Neexistuje jistota poznání. Jen taková pravděpodobnost, že člověk může něco říkat a riskovat, že se mýlí.
... V otázkách, ve kterých by bylo mnoha lidem pohodlné, kdybych se mýlil, se ale zcela jistě nepletu. Jinak se samozřejmě mýlit můžu.
   Ostatně požadavek pocitu jistoty, neměnnosti učení, bývá vysvětlován strachem ze života, přenosem vazby na matku.
... Můžeme číst i takové výroky jako: "Hluboká potřeba rozumu je, všechno dovést k jistotě, neboť má strach ze života."
   Člověk má být stále připraven uznat své omyly, stále odkládat "starého člověka", Ahrimana.
   ... Kdysi mě napadl nový název pro Boha - "Nejvyšší nejistota".

N: Určitě ti také vytýkají, že nemáš ustálenou terminologii, a
   často se ptají "jak jsi na to přišel?".
N:
   Je filosofie, která je schopna stavět jen z cihel, panelů, něco jako dětská stavebnice, a filosofie, která dokáže stavět z přírodních, neopracovaných kamenů.
... Už ve Starém zákoně je požadavek, aby kameny, ze kterých je postaven oltář, nebyly opracovány.
   A "jak jsi na to přišel?" - s tím jsem měl problémy už ve škole. - Když něco spočítáš zpaměti a napíšeš výsledek, učitelé zuří a tvrdí, že jsi to opsal. Je třeba "postup".
   Je třeba dát lidem otázky, které si dosud nepoložili, donutit je, aby šli sami, nedávat jim nic hotové. V knize můžu ještě leccos napsat - při čtení má člověk dost času na uvažování. V hovoru je však třeba postupovat jinak. Často je možné jenom klást otázky.

   Velkým problémem dneška je problém hranic mezi pojmy. - Jsou oddělovány věci, které k sobě patří, a naopak spojovány ty, které k sobě nepatří. Naprostá většina lidí dnes má neadekvátní systém hodnot.
(Ten opět vyplývá hlavně z neznalosti, nebo jen teoretické znalosti a tedy "nezažitosti" převtělování.)
   Problém pojmů - to je i rozdíl mezi strukturální a topografickou psychologií. Zhruba: Strukturální psychologie používá nepřesných termínů pro přesné kategorie, topografická přesných termínů pro nepřesné kategorie.
... Každá psychologie, která pracuje s převrácenými polaritami, pouze nízkým sexem atd., je podle mne pouhou psychografií, navíc i to velice špatnou.

N: A také ti jistě vytýkají, že je tvé učení příliš
   materialistické.
N: Jak však Jung říká: "Je třeba se sklonit, aby člověk viděl
   Boha."


N: Mnozí vykládají pud sebezáchovy jako vzdání se individuality a
   úplné přizpůsobení se požadavkům skupinových duší.
N:
   Protože si pletou sebezáchovu s přežitím těla. Přežití za každou cenu může považovat za cíl života jen člověk, který neví nic o převtělování.
   Kdo něco o převtělování ví, chápe, že cílem není přežít, ale nepokazit si karmu, a to i za cenu, že člověk nepřežije. Chápe totiž pod slovem život celou řadu vtělení a nebazíruje tolik na životě jednoho fyzického těla. Nedopustí se takového činu, kterým by sice zachránil život těla v jednom vtělení, ale zároveň by si vytvořil tolik špatné karmy, že by trpěl několik následujících životů.
... A také se nenechá vydírat, protože si plně uvědomuje, že by pak nesl spoluvinu.
   Člověk, který něco ví o karmě, nedělá kompromisy. Je ovšem třeba rozlišovat mezi vycházením vstříc a kompromisem. Kompromis je vypočítavost. Člověk udělá něco, o čem ví, že to není správné, aby tím něco získal. - Tedy černá magie.
   (Etymologicky zhruba: com - promise, tedy činnost vázaná na slib. - Třebaže je dnes kompromis považován za něco správného, je negativní odstín dosud zachován ve slově kompromitovat.)

N: Jak je to po karmické stránce s trestem?
N:
   Trest je sublimace nízkého sexu. A problém dnešního práva je v tom, že sice obrací negativní síly proti jejich původcům, ale zároveň tyto negativní síly posiluje. Toho si všiml i Oscar Wilde:
"Společnost zesurovuje nekonečně více obvyklým užíváním trestů, než nahodilými případy zločinů. Čím víc ukládá trestů, tím víc zločinů se plodí. Většina moderního zákonodárství to uznala ..."
Tedy čím míň trestů, tím míň zločinů. Těžko si i představit, že by "právo", které je motivováno pouze výdělečně, kterému jde jen o to, na zločinu vydělat, mohlo negativní síly nepodporovat.
Ale i jinak si lze těžko představit právní instituci, která by jen obracela směr špatných sil. To je snad možné jen individuálně, odražením těchto sil. O instituci která by dokonce lidem pomáhala se těchto špatných sklonů zbavit ani nemluvě.
   Pravděpodobně je možné jen jedno: Považovat člověka se špatnými sklony za nemocného a snažit se mu, pokud je to v lidských silách, pomoci se jich zbavit. Pokud však u někoho intenzita těchto špatných sil dosáhne takové úrovně, že se stává nebezpečným, a není naděje mu pomoci, je snad možné, pouze jej zlikvidovat. ... Tedy do jisté míry tolerance, pak likvidace. Zní to sice hrozně, ale trochu to vysvětlím.
   Domnívám se totiž, že je přípustnější omezování osobní existence, než omezování osobní svobody. Likvidovat je možno "neosobně", pojmout věc jako boj se skupinovou duší, které postižený podléhá, a "ničit její majetek". Zabraňovat špatným sklonům v tom, aby se mohly projevit, a ne odsuzovat člověka.
... Dnes však vidíme pravý opak - je odsuzován člověk, a špatné sklony jsou naopak podporovány, aby je bylo možno ekonomicky využít.
   A také je pro člověka lepší, odejít do barda tak jak je, než se ještě výrazně zhoršovat.

N: Opravdu není možné nic mezi tolerancí a likvidací?
N:
   Cokoliv mezi tím je mi aspoň nepochopitelné. Je možno jen dvojí: tolerovat či léčit, když to nejde, tak likvidovat. Není možné někoho trestat.

   Pokud jde o karmické aspekty zabití: zabíjí-li člověk někoho (i zvíře) jakožto jedince, vytváří si karmu za zabití. Pokud jedná se skupinovou duší - a "ničí její majetek", vytváří si karmy míň. Takovým případem bývá například postoj lovců k druhové duši zvířat.
   A také je důležité, aby si v případě, kdy člověk zabíjí někoho, kdo jej ohrožuje, byl vědom toho, že tyto síly, které jej ohrožují, jsou jeho vlastní karma, která na něj proudí přes bytost se slabou  individualitou  jakožto  prostředníka.  (Jelikož  jde o 

Tabulka 25

   vazba na matku     -     monogamie     -     volnost,
                                                "polygamie"
   u žen lesbism,
   milování idolu
   
              ◄-------------         --------------►
   
               dnešní vývoj           žádoucí vývoj




Tabulka 26

   pseudoinstinkty     "instinkt smrti"    instinkt života
   
      narcismus           narcismus           narcismus
      skupinový           maximální           optimální
   
   individualita       individualita       individualita
   zaniklá             špatně se           dobře se vyvíjející
                       vyvíjející          - hledání individu-
                                           álního řešení




Tabulka 27

                         některé dvojice:
   
      "autoritativní etika"     x     "humanistická etika"
   
            skupinová duše      x      egregor
   
                 předsudky      x      postoje
   
                      zvyk      x      přání
   
   
      staré skupinové duše ──┐
                             │
                             ├  x      egregor
                             │
      nové skupinové duše  ──┘   
   

            kvantita x kvalita může znamenat jednak:
                T x R, hmotná x duševní (citová),
                druhak R x S, duševní x duchovní


vlastní karmu, je i absurdní za ní někoho trestat.) Tyto síly nemůže zničit, může jim pouze zabránit v projevu, a musí počítat s tím, že se s nimi bude muset utkat později. Je třeba si uvědomovat, že jde pouze o odklad karmy, a připravit se na její pozdější řešení.

N: Nedovedu si představit, jak by tato karma mohla být řešena.
N:
   Pouští-li někdo svou špatnou karmu na sebe přes někoho jiného (jak osoba přes jinou bytost, tak třeba národ přes národ), škodí tím i druhému, který se touto špatnou karmou, která přes něj proudí, znečišťuje. Nemůže-li mu tedy pomoci zbavit se špatných sklonů nyní, měl by mu v tom pomoci v budoucnosti.

N: Co známé řešení sporů soubojem?
N:
   Jakýmkoliv soubojem se člověk snižuje na úroveň protivníka. Souboje jsou tedy "výhodné" jen pro ty, kteří jsou tak nízko, že pro ně jde o vyvýšení na protivníkovu úroveň.
... Pro člověka na úrovni by bylo přijetí souboje snad největší ztrátou důstojnosti.
   ... A známé Chamurapiho "oko za oko, zub za zub" je v podstatě totéž - cenění si sebe stejně jako protivníka. Jednáte-li se skupinovou duší, musíte se řídit heslem "smrt za oko, smrt za zub, smrt za každý zkřivený vlas", neboť z hlediska skupinové duše nejsou jí podřízení lidé také ničím jiným než jen nepatrnými částmi jejího těla.

N: Hodně lidí hájí zločince, že prý jednají z krajní nouze.
N:
   Je třeba vzdát se mylných představ, že zločinnost pochází z chudoby. Zločinnost i chudoba jsou následkem přemnožení.
... Můžeme i říct, že je tomu právě naopak, že chudoba vzniká ze zločinu, neboť jak jinak máme to, z čeho chudoba vzniká - hlavně přílišné množení, nazvat.

   Pokud jde o "zločin a trest", tedy provinění a to, co je považováno za trest, z hlediska stupně pochopení jsou postoje: "Když něco udělám, udělá někdo něco mně." a "Když někdo udělá něco mně, musím udělat něco jemu.", tedy jak pojetí trestu tak pomsty, stejné. Oba jsou založeny na degeneraci smysluplnosti na kauzalitu.
   - Napřed stály provinění a trest vedle sebe, a měly nějaký smysl, nesly nějakou informaci. Pak došlo k posunu, smysl se jaksi ztratil, a nyní se má za to, jako kdyby jedno mechanicky vyplývalo z druhého. - Aktivní a pasivní karma spolu nesouvisí, aspoň ne tak těsně, jak si lidé myslí. Teprve člověk je klade do příčinného vztahu.
   (Jung ve své knize Synchronicita píše, že kauzalita (příčinnost) je zdegenerovaná "synchronicita" (smysluplnost). Tedy - příčina je zdegenerovaný smysl. Podobně jako čas je zdegenerovaný rozměr.)


N: Hodně lidí mluví o dnešním stereotypním životě. Hlavně jim
   vadí, že nemohou cestovat, a že nemohou sehnat zajímavé knihy.
N:
   Myslím, že o tyto věci jim tak moc nejde. Kdyby chtěli cestovat, tak by si nebrali novomanželskou půjčku, která je spojena se zákazem deset let jet na Západ (i do Jugoslávie). A kdyby jim šlo o obsah knih, tak by se samizdaty nesbíraly, ale četly. Podle mě je stereotypnost v něčem úplně jiném, v něčem, co si nejspíš vůbec neuvědomují.

   Srovnáme-li některé statistické údaje o dnešní československé společnosti se staršími údaji, zjistíme, že došlo k takřka neuvěřitelným změnám.
   Podíváme-li se na údaje o spotřebě potravin z roku 1931, a srovnáme je se statistickými ročenkami z posledních let, zjistíme, že za posledních 50 - 55 let se zcela a od základu změnila struktura stravy:

                 masa se spotřebuje     10x víc !
                 vajec                   2x víc
                 tuku                     + 30%
                 cukru                    + 60%
                 kávy                    2x víc

(Netřeba snad připomínat, že jsou to všechno typické ukázky toho, co považují i lékaři za nezdravé.)

naopak:          zeleniny se spotřebuje  4x míň
                 ovoce                   2x míň
                 luštěnin                2x míň
                 mléka                    - 25%

(Tedy potravin považovaných za zdravé.)
Dále vidíme pokles spotřeby mouky o 10% a brambor o 30%, což není příliš významné.
   Dnešní dokazování si "životní úrovně" tím, že průměrná rodina vyhodí polovinu příjmu za maso, tedy v podstatě snížením životní úrovně na polovinu, je nejspíš způsobeno frustrací z rozdílu mezi skutečným a oficiálním průměrným platem.
(Statistika sice uvádí pouze 6% příjmů, ale tento údaj nejspíš nebude správný, neboť by odpovídal ceně asi 5 Kčs za 1 kg masa.)
   Samo pojetí, že spotřeba masa představuje životní úroveň, je pak zřejmě zakrněním u prvních stránek slabikáře. Zhruba: "My máme maso! Ó, my se máme!"

   Dále mizí ponětí, že by také člověk mohl být bezdětný. Dřív v každé běžné společnosti bylo asi 20% lidí, kteří děti mít nechtěli, a bylo to považováno za zcela normální. Podle posledních sociologických průzkumů jsou v dnešní čs. společnosti lidé, kteří nechtějí mít děti, naprostou výjimkou.
(Také silně poklesl průměrný věk rodiček, který byl dřív v demografii považován za neměnnou (plus mínus jeden rok) konstantu.)

   V této věci tu bude nejspíš i souvislost s úpadkem duchovnosti v samotné církvi. - Taková samozřejmost, že v klášterech - na to, aby se člověk mohl věnovat duchovním věcem, nemohou být děti, dnes již zcela vyprchala. Duchovnost tak zdegenerovala, že bych se vůbec nedivil, kdyby dnes církev založila nový "klášter" - a bylo by to zařízení na výrobu dětí.
   ... Tyto věci ještě nebo už věděl F. Bacon.

   A také je tu extrémní růst sňatečnosti. Je to úplná sňatková psychóza či mánie. Počet svobodných v populaci klesl na méně než polovinu. A věk ženichů a nevěst klesl natolik, že můžeme mluvit o "dětských sňatcích". V dřívější společnosti byl počet svobodných dosti značný. Poměr svobodných ku lidem žijícím v manželství byl v dospělé populaci 2 : 5. Za těchto okolností byl svobodný stav považován za zcela normální a nikdo nemohl svobodné napadat. V dnešní době jsou však v přílišné menšině, a jsou považováni za blbce.
   Proto se také silně snížil počet nemanželských dětí, třebaže většina prvních dětí je počata už před svatbou. - Rozmohl se dnešní zvyk "musení se ženit", který dřív nebyl tak jednoznačný. Stal se z něj téměř 100% způsob, jak někoho "urvat". Navíc dokonce společensky schvalovaný.

   Jak vidíme, dřívější společnost nepovažovala pojídání masa, plození dětí a sňatek za nutné. Člověku byla v těchto věcech nechávána možnost se rozhodnout. V dnešní době však už existuje jen jeden způsob života, jeden stereotyp, spočívající v průměrné denní spotřebě 30 dkg masa na osobu*, sňatku u "žen" v 18 - 19, u "mužů" v 21 - 22 letech - časnějšímu ženění už brání jen vojna (naproti tomu např. ve Švýcarsku je průměrný věk snoubenců 28,5 roku), a v průměrném věku rodiček v ČSR asi 22 let. (Ještě roku 1950 pro Československo 26,88, což odpovídá demograficky normálním 27 letům.)
   Vybočit z tohoto stereotypu je velmi těžké - pro většinu naprosto nemožné. Většina lidí ve stereotypu žije, zbytek nedokáže svou odlišnost unést, a tak, že žije ve stereotypu, předstírá. Předstírají, že někoho mají, že si měli někoho brát, ale že se s ním právě rozešli, předstírají střídání partnerů - hledání toho "pravého", když jsou někým s někým viděni, potvrdí mu jeho chorobné domněnky, panny vedou řeči jako kurvy, atd. A kdo nedokáže ani předstírat, ten končí v blázinci nebo sebevraždou.
   Dřív tedy byly v těchto věcech dvě možnosti: ano - ne. Dnešní škála je: stereotyp - předstírání - těžká duševní porucha, případně sebevražda.


---
*) A vzhledem k tomu, že děti a důchodci jedí míň, znamená to pro lidi v produktivním věku asi 0,5 kg masa denně. Tato dnešní československá průměrná spotřeba - 0,3 kg na osobu na den je ještě v Guinnessově knize rekordů vydané roku 1972 uváděna jako světový rekord spotřeby masa - údaj platí pro Uruguay 1966.

N: Slyšel jsem argumentovat, že člověk už má za tu dobu, co jí
   maso, zažívací trakt na maso přizpůsoben, že už není
   býložravcem.
N:
   Vzhledem k tomu, že spotřeba masa za poslední půlstoletí desetinásobně stoupla, musel by být i rozdíl mezi zažívacím traktem dnešních lidí a zažívacím traktem lidí o dvě generace starších také desetkrát větší, než mezi zažívacím traktem našich dědečků a babiček a zažívacím traktem naprostých býložravců. A myslím, že se přesto žádné výrazné změny pozorovat nedají.
   Podobně někteří lidé argumentují tím, že přežvýkavci si ve svém zažívacím traktu pěstují prvoky, které pak tráví, a že tudíž také jedí maso, bez kterého by nemohli být. Těch je možné se snad jen zeptat, jestli někdy viděli koně.

   Úplně hrozná je dnešní mánie, krmit děti od malička masem. To dřív neexistovalo. Ve středověku, dokud dítě nedokázalo sedět s dospělými u stolu, maso nedostalo.

   Údajné lidské masožravosti se teď používá i jako alibi, proč nepomáhat rozvojovým zemím. I když taková pomoc je samozřejmě z karmického hlediska nesmysl.
(Pomoci je možno jen tomu, kdo pomoc chce. Navíc nesmí mít přesnou představu, jakou podobu má pomoc mít. - Nesmí si diktovat, že chce to a to a to.)
Mnohé státy však na tuto pomoc dříve přistoupily, a nyní od ní odstupují s odůvodněním, že je sice pravda, že je někde hladomor, ale že je zbytečné tam posílat obilí, protože lidé potřebují hlavně "živočišné bílkoviny".
... Například v Československu se zkrmuje množství obilovin, které by uživilo dalších 100 miliónů lidí.
   ... A "potřeba" živočišných bílkovin je z biochemického hlediska nesmysl. Jde o pouhou "tradici" a nikdy nebyla dokázána. Ostatně existence jedné miliardy vegetariánů na této Zemi svědčí spíš o opaku.

N: Říkáš, že když už lidé chtějí děti, mohou je adoptovat, a
   neplodit další. Adopce však prý není, díky zdejší byrokracii,
   tak snadná.
N:
   A možná, že je to dobře. V současné době je totiž velice časté, že lidé někoho adoptují, a pak, když se jim v důsledku zhoršených vzájemných vztahů narodí "vlastní" dítě, adoptované buď vrátí jakožto méněcenné zpátky, v případě nezrušitelné adopce se aspoň stává nežádoucím. Myslím, že to není zrovna vhodné pro jeho psychický vývoj.
... A tak počet dětí v ústavech roste, a počet adopcí klesá.
   Problém je v tom, že adoptované děti jsou dnes považovány za méněcennou náhražku za plození.
   Takové předsudky mohou být ještě posilovány četbou tvrzení některých západních autorů (např. R. Leakey), že samci jde vždycky o to, aby samice rodily jeho vlastní potomky. Často tomu však bývá právě naopak. Například v harému lachtanů rodí samice mláďata, 


která jsou následkem minulého roku, kdy žily s jiným samcem. "Hlava" harému tedy není otcem mláďat.*
   Vhodnými adoptivními rodiči by byli lidé, kteří nechtějí plodit, ale chtějí děti vychovávat. A takových dnes moc není. Spíš se ucházejí o adopci neplodní, kteří by chtěli plodit, ale nemohou, a o vychovávání jim vůbec nejde.
   Myslím, že by stačilo změnit formulace propagandy, nezdůrazňovat počet porozených dětí, ale počet vychovaných, a problém dětí bez rodičů by zmizel - adopce by nahradila dětské domovy.
   Jak říká Vivékánanda ve své Karmayóze:
"Těšte se z dítěte, ale neříkejte "moje". Když to učiníte, dostaví se neštěstí."


N: Hodně jsi psal o vývoji v prehistorii. Napadlo tě poslední
   dobou něco nového?
N:
   Dnes bych psal asi trochu razantněji. Hlavně ohledně údajné masožravosti. Masožravost předků člověka už v dnešní době popírá tolik vědců, že je možné se jí otevřeně vysmát. Není třeba brát ohled na to, co se píše ve vlastivědě.
   Všichni předci člověka se živili semeny, kořínky, hlízami, plody, ořechy, luštěninami atd. Lov se všeobecně popírá, připouští se pouze pojídání mršin. Zvířecí kosti nalezené v jeskyních se už nepovažují za kořist, má se za to, že tam spadly nebo byly spláchnuty vodou. Pozůstatky lvů v jeskyních mohou být oběti medvědů, kteří tam bydleli.
   Také dravost zvířat se bere s rezervou. - Šavlozubí tygři byli možná mrchožrouti. Evropa se však považuje za prapůvodní domovinu všech šelem. - Mohlo by tu jít o karmické zatížení evropského území.
   A masožravost pozdějšího člověka se také bere s rezervou. Ostatně už Darwin píše o ohni: "tvrdé a provazcovité oddenky se stávají stravitelnými a jedovaté kořeny nebo byliny neškodnými". Vůbec se nezmiňuje o nějakém pečení masa.
   Veškeré představy o "krvežíznivosti" našich předků jsou jen promítáním vlastní povahy, která je omezovaná pouze společenskými zábranami, do pravěku.
(U jednoho z nejznámějších malířů krvavých "rekonstrukcí" pravěku se vyskytuje sadistická úchylka v rodině.)

   Pokud jde o pozdější vývoj, už John Stuart Mill řekl o "prostředcích šetřících práci", že nebyl vynalezen ani jeden, který by někomu ušetřil byť i jen minutu práce.
(Například taková cirkulárka. - Na průměrné vesnici je jejím hlukem vyřazeno z jakékoliv činnosti 100 lidí. Zvuk cirkulárky je jim natolik odporný, že by radši sami řezali pilou než jej poslouchali. - Byli by tím míň vyčerpáni, ... a asi by toho udělali víc.)
---
*) I. I. Akimuškin: Nerozluštěné záhady přírody, Praha, Panorama
   1978
Ani neolit - "zemědělská revoluce" neušetřil práci - při zemědělství se potřebné množství práce zvětšuje. Nebo jak říká Sahlins: množství práce a hladu stoupá s rozvojem kultury. Nešlo tedy ani o snížení množství práce, ale o možnost vyhnout se zabíjení.

N: Slyšel jsem názor, že "skrčenci" jsou napodobením polohy plodu.
   Nemůže to souviset s tím, že by chápali, že narození je smrt a 
   opačně?
N: Je to ale i běžná poloha při spánku. To by se také dalo říct,
   že člověk začal chodit vzpřímeně, když pochopil, že je ..... .*

   Pokud jde o strukturu společnosti, je dobré vyjít ze situace u lidoopů. - Jedinou skutečně stabilní sociální jednotkou šimpanzí skupiny je matka a dítě. Charakteristická je otevřenost šimpanzích skupin. (A sociální uvolněnost.) A místo původně anonymního sociálního svazku se stále silněji uplatňuje svazek založený na individuální známosti.
... A pokud jde o původnost nukleární rodiny, tu ostatně popírá i nerozlišování otce a otcova bratra u některých národů.
Také aktivní polarita samic je u lidoopů zjevná - u orangutanů láká k souloži vždy samice samce. A také v případě útoku šimpanzů na leoparda útočí samice.
   Vždyť i I. Lepp píše, že skutečnost, že žena je pasívní, je pouze "statistická" klasifikace.
(Sexuální pasivita ženy bývá někdy dost složitě vysvětlována jako "generalizace tabu incestu ve vztahu k otci". Tedy jako neuróza. - A podobně může neuróza hnát muže k přehnané činnosti.)
   Převrácená polarita u lidí je dobře vidět na ženské módě - zdobení se žen peřím ptačích samečků. - Ještě u přírodních národů se zdobí víc muži než ženy.
  (A v Československu jde tato věc opět do extrému. - Někteří cizinci se prý pozastavují nad tím, že jsou tu obchody jen pro ženy. Že prý "na deset obchodů s dámskou módou připadá jeden obchod s pánskými ponožkami".)

   Na tyto i jiné věci by se mělo pamatovat v experimentální archeologii. Měla by hledat původní způsoby chování, které ještě byly funkční, a neopakovat chyby, díky kterým lidstvo spěje k záhubě.

   A pokud jde o vývoj prostředků regulujících populaci, "regulátory porodnosti", v Evropě bylo ve středověku (až do 17. století) běžné zabíjení novorozeňat. Bylo na to tenkrát pohlíženo asi se stejnými výhradami jako dnes na potrat. Pak se však lidé rozdělili na dva tábory - na "nemorální" - ti schvalovali potraty, a "moralisty" - ti v podstatě schvalovali zabíjení dospělých a potraty odsuzovali, protože pak by bylo "málo vojáků". Tyto dvě strany se nedohodly.
... A církev se bohužel přidala k oné militantní straně.
   Také se soudí, že dokud působilo kojení částečně jako antikoncepce, byl  i odstup  mezi dětmi  přiměřený. V dnešní době,
---
*) Poznámka při přepisu.

kdy se nekojí, jsou odstupy mezi dětmi nepřirozeně krátké, což vede například k tomu, že prvorození jsou často vyspělejší než druhorození.

   ... Všechny argumenty církve proti potratům a antikoncepci jsou převzaty z římského práva - římských zákonů pro zvýšení porodnosti. A je i otázkou, jestli nebyl zánik Říma právě karmickým trestem za jejich populační politiku.

N: Jaký je tedy přesně tvůj názor ohledně toho, kdy se vtěluje
   duše do těla?
N:
   Po početí je přítomna pouze "vegetativní" duše. Kolem čtyřicátého až padesátého dne se vtěluje druhová duše, a individuální duše se vtěluje až v okamžiku narození.

N: Jaký pro to máš důkaz?
N:
   Žádný. Asi tak: Co bylo dobré pro staré Egypťany, pro všechny řecké filosofy - například Pythagora; a mnohé jiné, může být dobré i pro mne.

N: I v esoterních spisech se ale často mluví o dětech.
N:
   V esoterních spisech znamená dítě vždy hadí sílu. Jde o to, využít sílu, která, pokud proudí dolů, způsobí vznik "dítěte", k cestě nahoru. ... "Otec" bývá chápán jako svět, který působí na duši - "matku", a ta pak pečuje o "dítě" - hadí sílu.
   Podobně i v mithránském kultu je původně býk symbolem plození. Vítězství Mithry nad býkem znamená vítězství nad plozením, a vzestup do vyšších světů.

N: ... O současném vývoji lidstva si nic dobrého nemyslíš.
N:
   Současný vývoj - to jsou pouze jisté změny charakteru lidské druhové duše, které však těžko nazvat vývojem, neboť směřují k sebezničení. Pokud jde o vývoj člověka jakožto individua, je dobře známo, že každou generací lidstvo jak po fyzické, tak po duševní stránce klesá.
   Je čím dál tím pravděpodobnější, že duchovní vývoj na této planetě si brzy vybere jiný biologický nosič než lidské tělo.
   ... Lidé už pod sebou větev uřízli. Teď padají a mají radost, že létají jako ptáci.
   Na vyřešení současných problémů je třeba zvýšit úroveň lidí, probudit v nich "nový" vztah k prostředí. Toho je však možné dosáhnout jen snížením počtu.
   ... Není možné beztrestně překročit hustotu zalidnění deset lidí na kilometr čtvereční. A není také možné, beztrestně zvyšovat počet lidí větší rychlostí než zdvojnásobení za 3000 - 4000 let.


N: Říká se, že žen je víc než mužů. Naneštěstí ale právě těch
   starých.

Tabulka 28


                         některé trojice:
   
   
            T                   R                   S
   
   pud  (vrozený impuls)   agónie ("náhodný"    vůle - individu-
   zvyk (naučený impuls)   impuls - astrální)   ální impuls
   
   
   složky duševního života:
      obsahová             citová               snahová
   
   komunikace:
      sociální             egocentrická         individuální
   
     (altruismus     x     egoismus      x      individualismus)
   
   jáství:
      sociální             biologické           duchovní
                      (materiální, k tělu)
   
     (ideální já           sebeocenění          sebevědomí,
                                                sebecit)
   avšak:
      biologická           sociologická         psychologická
             složka sexu (vztahu mezi mužem a ženou)
   
   
   orální (o sexu se jen   anální ("na ženský   genitální zralý
   mluví - většina)        se ...")             charakter
   
   

   Frommovy termíny:
   
     "realista"            paranoik             produktivní
   
      symbiotický          odtažitě dest-       láska
      vztah                ruktivní vztah
   
   
                 zlo              x             dobro
                 │ │
      ovce  ─────┘ └─────  vlk                  člověk
   
     (Rodič                Dítě                 Dospělý)
   
                                 (... ovce "vychovávají" vlky)



N:
   Víc žen je v populaci starší než asi 30 let. Ve věku nad 70 let je žen už dvojnásobek. V mladší generaci, kde by bylo žen nejvíc třeba, je naopak přebytek mužů. - Je známo, že u mužů mezi 20. a 30. rokem je u těch, kteří nemají možnost sexu, dvakrát větší úmrtnost než u těch, kteří možnost sexu mají. (Platí to všeobecně i v pozdějším věku - lidé, kteří žijí sexuálně, se dožívají podstatně vyššího věku.)
... Neurotici umírají dřív, je u nich 5x víc smrtelných neštěstí, sebevražd, a jsou i častěji obětí vraždy.
  Tato situace je způsobena tím, že mužů se rodí o něco víc než žen, ale ženy se, jelikož se tolik fyzicky nenamáhají, dožívají podstatně vyššího věku. Rozdíl v délce života obou pohlaví je možno považovat za stupeň matriarchalizace společnosti.
(V patriarchálním zřízení je tomu naopak - muži se dožívají vyššího věku než ženy. Podobně je i v dnešní společnosti vidět, že věk dělnic je nižší než průměr pro ženy, a věk mužů, kteří nepracují manuálně, naopak vyšší než mužský průměr.)
... I když na nižším věku mužů má často vinu také alkoholismus.
   Převaha narozených chlapců bývá nápadně vysoká u biologicky vyčerpaných - "vyžilých" kmenů. U takových kmenů, které se blíží vymření, se rodí až dvakrát víc chlapců než dívek. Také bývá tento poměr tím větší, čím mladší - nevyspělejší je matka. Poměr narozených chlapců ku narozeným dívkám bychom tedy mohli považovat za koeficient biologické vyčerpanosti dané populace.
(Dle mého názoru je možné rozdíl snížit větší migrací obyvatelstva.)


N: Některým lidem se nezdá, že odsuzuješ stud.
N:
   I psychologové považují stud za "primitivnější než pocit viny, neboť je zaměřen na tělo".
   Máme-li v patrnosti, že slovo stud pochází od "studený", pak, optá-li se někdo někoho nahého: "ty se nestydíš?", znamená to původně: "není ti zima?".
  Také zvyk souložit v noci vznikl kvůli teplotě, a ne kvůli tmě. Lidé původně souložili v noci ne proto, že by se styděli, ale proto, aby jim přitom nebylo horko, tedy aby se styděli. Stud tedy nebyl příčina, ale účel.
(Proto je také pro ložnice předepsaná teplota 18o C. - Při větší teplotě je člověk za čtvrt hodiny na pokraji termálního šoku.)
   ... Také nošení kalhot ženami bylo původně považováno za neslušné proto, že dlouho trvá než se svléknou. Ženy, které je nosily, byly považovány za pasivní mužatky, které s tím nadělají moc cavyků.

N: A co další "emoce", jako například radost a podobně?
N:
   Radost původně pochází z vývoje. Z toho, že člověk něco vlastního, nového dokázal. Tedy něco jako "tvůrčí radost". Radost však může být i klamná - pseudoradost.
 Může jít o dost pochybný důkaz vlastní "schopnosti", dokázaná schopnost nemusí být vlastní - může jít o ztotožnění se s někým či se skupinou, ... případně obojí.
 Může jít o samoúčelnou "radost" z pohybu. - Jen z pohybu, ne z pohybu k něčemu novému.
 Může jít o "radost" ze získávání něčeho nového, ale hmotného - hrabivost.
 Může jít o opájení se vším co je moderní - "nové", ale neslouží vývoji.
 Či o "radost", že je vše při starém, ze stejných věcí a "událostí". - Tu považuje Fromm za nekrofilii.

   Strach je způsoben tím, že člověk se bojí toho, co nezná. Je to jakýsi deficit, zaostání vývoje za situací, do které je člověk postaven. Toto zpomalení vývoje samozřejmě vzniká hlavně nemožností sexu.
   Smutek vzniká z nemožnosti vývoje, překážky ve vývoji.

   ... nebo souhrnně:
stud, pocit viny vzniká z podléhání skupinovým duším,
strach, úzkost z neschopnosti vývoje,
smutek, deprese z nemožnosti vývoje, ze "zavřených dveří",
zlost, agrese ze strhávání zpět z vývoje.
   Tyto emoce je možno dále dělit, například úzkost na:
reálnou úzkost před něčím skutečným,
neurotickou úzkost z obav před vlastním podvědomím, a
"morální" úzkost - "svědomí" - z obav před skupinovou duší.

N: Všechny psychologické pojmy je ale možno vysvětlovat dvojím
   způsobem. Něco ve smyslu rozdílu mezi tím, čemu říká E. Fromm*
   "humanistická etika" a "autoritativní etika".
N:
   Jistě. Proti dnešnímu chápání "ctnosti" jako potlačování individuality - poslušnosti, staví ctnost = vývoj individuality, odpovědnost vůči sobě. Neřest pak vysvětluje jako nezodpovědnost vůči sobě, lhostejnost vůči vlastnímu já, sebemrzačení.
   Všechno se dá chápat jak ze stanoviska individuální duše, tak ze stanoviska skupinové duše - víra, etika, láska, myšlení, vůle, svědomí, radost, štěstí, charakter, atd. Prostě všechny pojmy mohou mít dva významy. I vztah ke světu vůbec může být založen buď na podléhání skupinovým duším, nebo může být individuálním vztahem.
   ... Máme tedy vůli jakožto "zvyk volby", vůli jakožto volbu toho co je správné, schopnost rozhodnout se pro lepší (- od "volit"), a proti tomu "vůli" jako to, co se musí (od "táhnout jako vůl").
   Fromm se dále pozastavuje například nad tím, že slovo "zvláštní" dřív znamenalo nejvyšší možný výkon, rozvití individuality, dnes znamená "podivný" a vše co je zvláštní je na obtíž, že slovo "rovnost" dřív znamenalo stejné právo na rozvoj individuality, dnes znamená "stejnost" - negaci individuality, atd.
---
*) Erich Fromm: Člověk a psychoanalýza. Praha, Svoboda 1967
N: A proto jsou, jak říkáš, i dvě sublimace.
N:
   Pokud tomu nebudeme říkat raději transformace, substituce, kompenzace nebo jinak.
  A je velká chyba psychologů, že mezi nimi nedokáží dobře rozlišovat. Míchají oba směry - vývoj a regresi - "páté přes deváté", pletou si Rodiče s Dospělým.
... Proto mají bohyně dva aspekty - krutý (např. Kálí) a milostivý. - V psychoanalytické literatuře se také mluví o "kanibalistické" matce, která "požírá" své děti - strhává je zpět do orální - prenatální fáze vývoje.
   Při regresi či pokusu o regresi se vyskytuje "infantilní nostalgie" (Tresmontant), nostalgie po dětství, po tom, co je nerozvinuté, jednoduché. Při silnější regresi se vyskytuje touha stát se kojencem, při extrémní regresi touha vrátit se do lůna.
   ... Je možno ztratit možnost vývoje - individualitu.

   S vazbou na matku, "symbiotickým připoutáním", "incestuální fixací" či "incestuální symbiózou" jsou vůbec problémy. Vznikají z ní například i vlastnické vztahy - dítě považuje matku za svůj majetek.
(A podobně otrok chce mít pána.)
Symbiotické připoutání dvou osob nazývá Fromm "sdruženým šílenstvím, které ničí schopnost lásky", a řadí je do narcismu. Říká také:
   "Člověk je jenom tehdy plně zrozen, svoboden k pohybu vpřed a k tomu stávat se sebou, do jaké míry se osvobodil ode všech forem incestuální fixace." Nebo:
   "Plné dospělosti dosáhne člověk tím, že se zcela vymaní jak z individuálního, tak skupinového narcismu."
Fixovaní na matku jsou totiž připoutáni k národu, rase, půdě, krvi.
   ... A chtěl bych podotknout, že "humanismus" je též skupinovým narcismem, kdy skupinou je lidstvo.

   Běžné lidské potřeby je možno dělit na potřebu uspokojení (biologických potřeb) - orální, a potřebu bezpečí - anální. A mnoho způsobů léčby je bohužel založeno na vyvolání regrese - nahrazení potřeby bezpečí potřebou uspokojení.
(Např. makrobiotika je takovou potravně navozenou regresí.)
... Nacpat někoho z anální fáze do orální nepovažuji za léčbu.

N: Co si myslíš o hypnóze?
N: Nic o ní nevím.

   Hypnabilita a sugestibilita bývá považována za důkaz nemoci (zhruba: kdo je sugestibilní, je nemocný), nemožnost hypnózy za důkaz uzdravení.
   (Při hypnóze se snižuje inteligence a zvyšuje paměť. Mimořádná paměť bývá vůbec většinou provázena nedostatkem rozumu. - To by si měli pamatovat ti, kteří se cpou denně česnekem, "aby měli dobrou paměť".)
   Sugestibilita pak bývá dělena na primární sugestibilitu - hypnabilitu a sekundární sugestibilitu - konformitu, které navzájem nesouvisejí. - Primární je snižována alkoholem, sekundární nikoli.

N: Říkal jsi něco o autodestruktivních sklonech.
N: Ty jsou velice časté.
   "... Jiní mění každodenní trápení v trápení odpočinková - leží na slunci až dostanou popáleniny II. stupně, nebo dělají až do vyčerpání všechno, co se považuje za aktivní odpočinek."*
   Zhruba: negativní sílu obracejí proti sobě, sadismus se mění v masochismus. (K autoagresi prý přispívá, chybí-li u dítěte mateřská láska.)
   A pokud se lidem s autodestruktivními sklony, kteří se poškozují způsobem který společnost neschvaluje (jako třeba alkoholem), nabídne možnost společensky schválené autodestrukce, ochotně se jí chápou. Není problém nahnat takové lidi do války, přimět je k práci v nezdravém prostředí, k plození, atd.
   Davový člověk se nebojí smrti, když umřou všichni - bude v průměru. - Podobně je "kolektivní frustrace" snesitelnější než individuální. ,.. Společenské schválení, "solidarita" dělá divy.

N: Možná, že by bylo dobré, upřesnit ještě pojem sobectví.
N:
   O. Wilde píše: "Není sobectvím žíti dle vlastního přání, ale žádati po jiných, aby žili dle našeho přání."
(A podobně: "Kdo chce být svoboden, nesmí být jako jiní.")
   Nejhrubší rozdělení mezi individualismem a egoismem by bylo asi podle toho, zda se které sloveso spojuje se zájmenem se nebo se zájmenem si. Ale to se často nekryje. Líp už bychom mohli rozlišit podle dvojice sloves míti x býti. Individualismus založený na býti je pravým individualismem, na míti sobectvím.

N: Dostáváš rád dary?
N: Ne. Dar je láska sublimovaná do hmoty.

   A pokud jde o onen biblický příběh o milosrdném Samaritánovi, není správné vykládat, že kněz a Levita, kteří si nevšimli oloupeného a zraněného člověka, byli "zlí farizeové". Ačkoli byli stejného vyznání, nebyli prostě jeho bližními, a tak ani nebylo jejich povinností mu pomoci. Samaritán pak, ač jiné víry, jeho bližním byl, a tak byla pomoc na místě. Příběh má ukázat, že to, jestli někdo je bližní nebo není, je určeno hlubšími zákonitostmi než třeba pouhou vnější příslušností k nějaké církvi. Příběh sice zní krutě, ale příklad musí být názorný.

   ... Fromm píše o skupinovém narcismu, kam řadí třeba techniku, o "lásce k dítěti", která je vždy narcismem, o "negativním narcismu" - morální hypochondrii, atd.

   Jeho schéma, pokud jde o "syndrom rozpadu" (láska ke smrti, úniku) a "syndrom růstu" (láska k životu, vývoji), je však velmi neúplné.
---
*) Jan Malewski, Michal Lapinski: Neurózy a psychoterapie. Praha, Avicenum 1974
   Zhruba je třeba postavit proti orálním, análním a falickým úchylkám zralý genitální charakter se třemi složkami či druhy lásky. - Ty bývají někdy rozlišovány pomocí termínů: eros - hmotná přitažlivost, filia - osobní náklonnost, a agapé - karmická spřízněnost. Tedy opět odstíny podle gun.
   ... Proti vlastnickým vztahům je třeba postavit sexuální volnost, proti sentimentu (nekrofilové jsou sentimentální) cit, proti narcistické sebelásce lásku.


N: Můžeš říct ještě něco o lásce?
N:
   Existuje láska na první pohled. Ta bývá vysvětlována známostí z minulého života.
   U slabšího citu je třeba zhodnocení, odhadnutí povahy, a tím ztráta strachu z otevřenosti.
   Existuje "láska" z trucu - sebeklam v lásce, namlouvání si lásky k někomu z naschválu například vůči partnerovi, se kterým se člověk rozešel.
   A existuje i smrt lásky - vyčerpání karmického vztahu.

   Fromm píše: "Existuje stěží jiné slovo, jehož obsah je ještě mnohoznačnější a matoucnější než slovo láska. - Toto slovo vyjadřuje téměř každý cit s výjimkou nenávisti a hnusu."
   Ale i v tom se mýlí. Právě nenávist - žárlivost je označována slovem láska velmi často. Často se setkáváme s tvrzením, že láska a nenávist jsou si podobny, že k sobě patří, že jsou opakem.
   Při silné karmické vazbě se samozřejmě může projevit obojí. Láska i nenávist. To však ještě neznamená, že jsou opakem, nebo že k sobě patří. Jsou opakem asi tak, jako je opakem elektřina a ústřední topení. A podobně k sobě patří. - Ve "vyšších" kategoriích jsou společně, v nižších ne. A bohužel mají lidé podobné představy o "slušném vztahu" a slušném bytě.
   ... Proto jsou pro pěstování pouze lásky často vhodnější slabší karmické vztahy. Silné karmické vazby jsou dobré spíš k tomu, aby člověk poznal, jaké svinstvo vlastně v podvědomí má. (Karmický vztah často pochází z ublížení si v minulých životech. Je tedy známkou jistého stupně samostatnosti individuální duše alespoň v minulých životech. Proto takový vztah asi nebude možný u nižších živočichů, kteří plně podléhají skupinové duši.)
   (Na to, co je opakem lásky, je také několik názorů. Jednak láska x nenávist, jakožto pozitivní vztah x negativní vztah. - Každý pozitivní vztah ovšem ještě není láskou. Pojetí, že opakem lásky (jakožto vazby) je lhostejnost (jakožto neexistence vazby). - Lhostejnost však může být považována za opak naprosto čehokoliv. Spíš bych se klonil k názoru, že opakem lásky je smutek (vývoj x nemožnost vývoje), a opakem nenávisti strach (destrukce x nemožnost destrukce).)

   Láska je podobná s telepatií. A naneštěstí, podobně jako u telepatie, kdy se jen málokdy stane, že by někdo dokázal vysílat i přijímat zároveň (proto jsou pro spojení s ponorkami třeba dvě dvojice telepatů - pro každý směr jedna), bývá i láska málokdy oboustranná.
   Láska je rezonance, komunikace. Zřejmě jde o rezonanci vnitřních časů. Člověk by neměl být nastaven na určitou "vlnu" a pasívně čekat, ale měl by být schopen určitého naladění. I když pozor! Neměl by měnit svůj vnitřní čas k horšímu, ale k lepšímu. - Proto se doporučuje satsang, přítomnost "svatých" lidí. (S lidmi na nižší úrovni je třeba komunikovat na "násobcích kmitočtu", být "o oktávu či několik oktáv výš".) Nebezpečná však může být i komunikace s příliš dobrými lidmi. - Ve všem je třeba přiměřenost.

   Pojetí monogamie snad někdy pochází z toho, že při jistém, atypickém, velmi zpřeházeném rozložení čar hexagramu člověk potřebuje svůj zrcadlový obraz, a nikdo jiný mu nevyhovuje. Ale i pak by mělo jít pouze o vztah hlavní a ne monopolní. Člověk by se měl snažit rozšířit své "spektrum".
   Problém vztahů všeobecně je asi v tom, že zprvu člověk pochytí spíš špatné vlastnosti a dobré přehlédne. Teprve později dokáže postřehnout právě ty dobré a špatným nepodlehne. ... Každý je oproti nám v něčem lepší.

   Někdo může namítat, že monogamii mu diktuje "svědomí", že by se, kdyby měl víc vztahů, necítil dobře. Podobně se však cítí i polygamista ohrožen, je-li okolnostmi tlačen do monogamního stereotypu. Rozdíl je v tom, že polygamista hájí sebe před skupinovou duší, a monogamista skupinovou duši před sebou samým.

N: Také se říká, že polygamií člověk škodí druhým.
N:
   To jsou pěkný blbosti. I když budeme brát polygamii a monogamii za dva možné přístupy, bez jejich hodnocení, pak utrpení vzniká z rozdílu přístupů, a ne z toho, že tento přístup je takový a takový. Je tu tedy jakási symetrie. - Naváží-li vztah polygamně a monogamně založený člověk, při stejné citlivosti musí trpět oba stejně. Monogamista tedy ubližuje polygamně založenému člověku stejně jako on jemu.
   Tato rovnováha může být ještě narušena tím, že muž pro svou pasívní polaritu - karmu trpí všeobecně víc než žena (proto je dost naivní, pokud to chce nějaký muž, kterému nějaká žena ublížila, ženám "vracet"), a že o polygamii, kterou mám na mysli, budou usilovat lidé, kterým jsou vlastnické vztahy proti mysli, tedy lidé s větší citlivostí.

   Monogamie může být tří druhů. Tamasická - žena = otrok (či muž = otrok), radžasická - přenos oidipovského komplexu či jiné psychické nemoci, a sattvická - silný karmický vztah, který všechno ostatní přehluší (silně nepravděpodobná, a i pak by měla být jen přechodná). Pokud není sattvická, je vždy lepší polygamie než monogamie!
   Manželství vzniklo v zájmu skupinové duše. Jde o "nadřazení kolektivního vědomí vědomí individuálnímu."
... A hlavně rodina. - Je známo, že ve skupinách nad devět členů tlak na jedince klesá. (Do devíti členů narůstá.)
   Rodina je také jen pro ty, kteří potřebují "pocit jistoty" - lidi závislé, nevyvinuté. K poznávání je naopak třeba nejistota. (Totéž platí i o manželství a monogamii vůbec.)
... Dítě potřebuje rodiče a rodiče potřebují děti, protože jsou sami Dětmi.
   Jak píše E. Fromm: "Člověk žijící v rodině je ve skutečnosti vyznavačem primitivního kultu předků."
   ... Péče otce o děti není v pořádku ani podle B. Kafky: "Přebytek magnetismu u otce má za následek smrt dítěte!"

N: Občas se ale tvrdí, že otec je v rodině nutný.
N:
   ... Patriarchát zažene ženu do izolace, a pak tuto izolaci mírní tím, že jí dodá "muže". Je to stejné jako léčení kocoviny "ranními doušky".
   (Podobně má být podle psychoanalýzy v rodině silný otec, aby se dívky zbavily kastračního komplexu - který samozřejmě vznikl přítomností tohoto otce.)

   Tvrzení o nutnosti otce v rodině jsou stejný pověry, jako, že když člověk bude pít pivo na třešně, tak praskne. Ještě staří Češi k pivu ovoce jedli, a například v Polsku se tato pověra také nevyskytuje.
   Nebo jako údajné "prostorové vidění". - Neustále omílaný nesmysl. Prostorové vidění existuje u člověka jen na dosah ruky, při výjimečně ostrém zraku, intenzívním osvětlení a silně upřené pozornosti na několik málo metrů. Na větší vzdálenost je paralaxa nedostatečná. Dnešní člověk však většinou ani příliš ostře nevidí, a tak mu neostrost smazává rozdíl mezi obrazem viděným pravým a levým okem již na velmi krátkou vzdálenost. ... Nehledě na to, že člověk také nevyužívá zrak stále na 100%. - Viz hledání brýlí s brýlemi na nose.

N: Je zajímavé, jak popíráš mnohé z "tradičních pravd".
N:
   Člověk vůbec přijímá mnohé věci automaticky a vůbec se nad nimi nezamyslí. Mně také teprve nedávno došlo (v lese vedle raketové cesty), že potraviny jsou zde ze značné části baleny stále podle vídeňské libry.* Nejrozšířenější obsah konzerv a kompotových sklenic - 0,42 l či 420 g je 3/4 libry = 12 uncí = 24 lotů. Podobně je tomu i se všemi ostatními násobky lotů a uncí, např. 210 g aj. A obsah láhví - 0,7 l není nic jiného než stará pinta, rovnající se 20 uncím = 40 lotům vody.** - 0,35 l je "žejdlík".

   ... A málokdo tuší, že "ranní ptáče dál doskáče" je původně sexuální přísloví, mající na mysli ranní erekci.

N: Slyšel jsem i argumenty pro monogamii, že když člověk celý den
   pracuje, tak je monogamie ideální, protože na víc partnerů
   stejně nemá čas.
N:
   Spíš jestli to není naopak. Jestli není monogamie naopak prostředkem,  jak  donutit lidi  k tomu, aby celý  den  pracovali.
---
*)  vídeňská libra = 560 g = 16 uncí po 35 g = 32 lotů po 17,5 g
**) odpovídá anglické pintě, která má sice jiný obsah, ale také se
    rovná 20 uncím
odpočinková stránka





















































- Napřed se postaví společenské přehrady mezi lidmi, a ty pak donutí lidi pracovat, aby unikli před prázdnotou. ... Když není žádná komunikace, tak je jim z nouze i práce dobrá. Kdyby komunikace byla, kdyby byl sex, byli by lidé víc osobnostmi a přinutit by se nenechali.
... Únik prací (i před možnou komunikací) je ostatně častou neurotickou reakcí.

N: Hodně se píše, že si mnozí lidé léčí své komplexy méněcennosti
   sexuální promiskuitou.
N:
   Teoreticky je to sice možné, ale v praxi dost těžko proveditelné. Spíš je časté, že si někdo léčí své komplexy méněcennosti tím, že promiskuitu předstírá.
   A úplně nejčastější je, že ženy si léčí své komplexy méněcennosti tím, že odmítají muže.

   Jinak je známý způsob léčby narkomanů a alkoholiků sexuální promiskuitou - přirozenou komunikací. A je velmi úspěšný. (U narkomanů se udává až 90% vyléčených.)
   V podstatě jde o to, že narkomani jsou lidé, kteří hledají komunikaci, touží po ní, a když ji nenacházejí, utíkají se k drogám. Poskytne-li se jim možnost přirozené komunikace, dá-li se jim možnost se přirozené komunikaci naučit, potřeba drogy odpadá.
   U alkoholiků je to o něco těžší, neboť u nich se často časem vytvoří ke komunikaci negativní, destruktivní přístup. Alkoholici se uvádějí do "požehnaného stavu", aby s nikým komunikovat nemohli a nemuseli. - Kdyby i o alkoholika projevila v hospodě nějaká žena zájem, uvede se co nejrychleji do takového stavu, aby k ničemu nemohlo dojít, a druhý den bude u téhož stolu vykládat, jak rád by s ní šel, ale že je to těžký, když se tak vožral. Proto není léčba alkoholiků tak úspěšná.
   Hlavním problémem je, že u narkomanů dochází k regresi, vytvářejí se fetišistické sklony, zaujímají vlastnický postoj. Proto není možné narkomana vyléčit například tím, že se droga nahradí monogamním vztahem. - K partnerovi bude zaujímat naprosto stejný vztah, jako předtím k droze. Je třeba mu dát možnost nového způsobu komunikace, ne starého způsobu s novým objektem. - Pokud se přirozená komunikace neumožní, ale jen se změní objekt, postoj zůstává stejný.
   A tento vlastnický postoj se dá nejsnáz rozbít právě promiskuitním sexem - přirozenou komunikací, která zaujímání vlastnických postojů vylučuje.

   ... Proto je i nesmyslné, myslet si, že by bylo možné narkomany vyléčit "obracením na víru". - Jejich postoj k Bohu bude opět stejný, vlastnický. Potřebují komunikaci - a církev v současné době v podstatě žádnou komunikaci neumožňuje - jen nucené křečovité úsměvy ke svým "bližním".

   Obyčejní lidé odnášejí dnešní nemožnost komunikace pouze jistým stupněm neurózy, který je považován za "normální". Někteří však tyto podmínky snášejí hůř, a vede je to k útěku, třeba k drogám.

... Přesto je dost divné, když se přirozená komunikace používá pouze k "léčbě nemocných", a pro "normálního" člověka je tabu.

   Nemyslím si však, že by zde měla tato léčba také takové úspěchy. Stačí si představit situaci "vyléčeného", který je z kliniky vržen ven, do naprosto asexuálního prostředí. Vždyť zdejší podmínky jsou těžké k přežití i pro "normálního" člověka.

   "Ruku na srdce" - jak na tom každý sám je, ví nejlíp on sám; vlastní rodiče nikdy nikdo souložit neviděl, třebaže ještě Freud od toho odvozuje skoro celou psychoanalýzu; a udávaný růst sexuality u mladistvých se nápadně shoduje s růstem romské populace.
(Skutečnost je daleko horší, než si člověk vůbec dovede představit. Podle posledních sociologických průzkumů je teď údajně zdejší průměrná častost pohlavního styku v manželství jednou za měsíc. Zní to až neuvěřitelně, ale je třeba vzít v patrnost, že i když se v manželství vyskytne období, třebas i několika měsíců, kdy se souloží téměř denně, bývá zpravidla vyváženo až několika desítkami let, kdy se nesouloží vůbec.)

   Uvést "polygamii" do praxe je velmi obtížné. Jde to jen "po stupních". A ty opět odpovídají Hendlinovým třem rovinám:

integrace ega - odstranění neurotických přístupů - monogamie, tedy
 zvládnutí polygamie "teoreticky",
existenciální terapie - uvedení polygamie do praxe, její prosazení
 navzdory vnějším podmínkám,
duchovní praxe - tantra - zvyšování úrovně sexu.

... Je možné odmítat sex, ale není v pořádku, když je to z důvodu, že má člověk zábrany.

N: Hodně lidí nebude souhlasit s tím, že nazýváš promiskuitu
   přirozenou komunikací.
N:
   Já to tak cítím. Scházet se s ženou a nemilovat se s ní mi připadá stejné, jako jí vykat. - Ostatně to je také jen umělé vytváření odstupu.


N: Hodně mluvíš o izolačních silách. Jaké síly tím vlastně myslíš?
N:
   Astrální síly, které brání komunikaci. Jistě znáš období, kdy se člověk pokouší navštívit všechny své známé, ale nikdo není doma, vytočí všechna telefonní čísla, která zná, ale nikam se nedovolá, a tak může jen ležet doma na podlaze.*
... A přitom se taková věc "normálně" vysvětlit nedá.

   Dobře je známá "osamělost géniů". - Lidé, kteří se dostanou na určitou  úroveň, jsou jakýmisi silami  drženi stranou, aby nemohli
---
*) autor nemá postel

ovlivňovat druhé. Podobně se dostávají do izolace lidé, kteří nějakým způsobem - hlavně příliš rychlým vývojem astrál podráždí.
   A v současné době působí izolační síly všeobecně. Asi od února 1986 - aspoň já to tak cítím, je komunikace mezi lidmi daleko obtížnější. Žádný vztah se už dnes nemůže udržet sám od sebe - je třeba do něj investovat něco energie, jinak se rozpadne. Lidé však tyto věci nevědí, a i pokud o tom slyší, tak to ani nechtějí přijmout, a tak komunikace ubývá.

N: Nemůže to být způsobeno něčím jiným?
N:
   Svůj podíl na tom má samozřejmě i karma. - Když si člověk příliš rychlým vývojem uvolní větší množství karmy, tato karma pak přechází přes nejslabší článek - přes vztah, kde je nejvíc upoután, kde je nejvíc zranitelný, a tento vztah zničí. Tím se škodí i lidem, přes které tato karma proudí, a z toho důvodu odcházejí poustevníci do pustin.
   Člověk by za takových okolností kolem sebe potřeboval silné osobnosti, které přes sebe tuto karmu nepustí. Ale ty těžko sežene. Dá se i uvažovat o tom, že by bylo dobré, rozdělit karmu na větší počet vztahů, že by pak zátěž na jeden vztah byla menší, "snesitelná", ale tomu zase brání obtížnost až nemožnost sehnání většího množství vztahů (alespoň pro muže). - Dá se mluvit o jakési "citové zátěži", kterou ten který člověk unese.

   Takže u géniů by se dalo mluvit o karmě přinesené do tohoto života. U lidí, kteří "podráždili astrál", o uvolnění karmy, kterou by jinak čerpali až později, a u celkové izolace možná i o tom, jestli to není následek lékařství. - Hlavně snížením dětské úmrtnosti, léčením dětských nemocí se karma přesouvá na později, a možná, že se projevuje právě narušováním vztahů.
(Možná, že lékařství dělá z lidí "živoucí mrtvoly" - zachrání sice život těla, ale člověk pak žije v naprosté samotě, protože příděl vztahů už byl vyčerpán.)
   ... A tak, pokud je můj komunikační příděl omezen, nejsem ochoten ho vyplejtvat na muže.

N: Proč vlastně člověk na úrovni nenajde lidi sobě rovné?
N:
   Snad  to souvisí  s výrazem  "sůl země" - které  bývá jen nepatrné množství, je dobře rozmíchána, a netvoří nikde hrudky.
... SPP může ostatně také znamenat Sůl, Paprika, Pepř...

N: A jak by se vlastně mělo s lidmi, kteří jsou v karmické izolaci
   - izolováni astrálními silami, komunikovat?
N:
   Je třeba vědět, že nejde o obyčejnou komunikaci, obyčejný vztah, že má člověk proti sobě velké síly. - Třeba i jen přijít za takovým člověkem je značně nesnadné.
   Do vztahu je třeba investovat daleko víc než do obyčejného vztahu, je třeba snažit se jej udržet přispěním vlastních sil. - Jakmile se jen trochu poleví, vztah se rozpadne.
   Je třeba spolupráce, musí se snažit obě strany. - Pokud investuje jen izolovaný, příliš se vyčerpává, a nemusí mu pak zbýt ani dostatek sil potřebný k životu.

N: Nemůže to být všechno přece jen způsobeno vnějšími okolnostmi?
M: Ne. Vnější okolnosti jsou naopak způsobeny tímhle.


Izolační síly mají na svědomí:

vznik patriarchátu a matriarchátu, který vylučuje rovnoprávný
 partnerský vztah,
manželství, které nahrazuje cit vlastnictvím,
monogamii, která omezuje množství sexu,
zákaz dětského sexu, což vede k zaostání ve vývoji,
asexuální propagandu, která připouští jen nízký sex, - vpašovávají
 asexuální "morálku" i do všech duchovních nauk,
a také způsobily přelidnění, které vede ke stahování se do měst,
 kde je opět menší komunikace.


   I když zdejší "vnější okolnosti", pokud jde o neexistenci komunikace a postoje k sexu, jsou opravdu tvrdé. Často mě chytá malomyslnost, když vidím, jak jsou jimi lidé, kteří tu vyrostli, poznamenáni. - Třeba jak fanaticky hájí monogamii, která se nikde ve světě nebere tak přísně.
... Vůbec si neuvědomují, že jde o lokální úchylku, místní anomálii...



---






                     Nikomu nevadí
                     že pramen lásky vyschl
                     jen když se dál rodí děti

                     Kdo by chtěl budit
                     Šípkovou Růženku
                     co čeká v každé z žen
                     od nepaměti?


                                      (Markéta Procházková)


literatura


kromě uvedených titulů byly v době psaní této knihy přečteny ještě tyto knihy:


Apuleius: Zlatý osel. SNKLHU ? - chybí stránky
Jacob Bronowski: Vzestup člověka. Praha, Odeon 1985, velmi slabé
Léon Chertok: Nepoznaná psychika. Praha, Avicenum 1986, ještě
   slabší
Zbygniew Daas: Servillní orangutan. edice Tunel, bez data
Umberto Ecco: Jméno růže. Praha, Odeon 1985
František Hyhlík, Milan Nakonečný: Malá encyklopedie současné
   psychologie. Praha, SPN 1973
Ondrej Kondáš, Stanislav Kratochvíl, Eva Syřišťová: Psychoterapia
   a reedukácia. Martin, Osveta 1985
Zdeněk Matějček, Josef Langmeier: Výpravy za člověkem. Praha,
   Odeon 1981
Oldřich Matoušek: Kontexty neuróz. Praha, Avicenum 1986
Milan Nakonečný: Sociální psychologie. Praha, Svoboda 1970
Štefan Pružinský: Patrológia I, II. Prešov 1969, 1971
Stefan Zweig: Léčení duchem. Praha, Odeon 1981

aj.

např.:

Milan Bauman: Labyrint říše rozumu. Praha, Práce 1985
Hana Librová, Zdeněk Pavlík: Vybrané kapitoly z demografie
   (učební text pro sociology). Brno 1981

rejstříkoobsah

prepersonální, personální, transpersonální úroveň ........ 3
integrace ega, existenciální terapie, duchovní praxe 4,12,85
neuróza, psychóza ............................. 3-6,12,31,62
Rodič, Dítě, Dospělý; hry .......................... 6-12,25
umění .............................................. 9,29-31
sex x plození ........................................ 12-14
altruismus ........................................ 13-14,57
jídlo, plození, sex .................................. 14-15
potrat ......................................... 15-24,61,73
svědomí ........................................... 20-21,81
utracení ................................................ 23
orální, anální, genitální; regrese ...........25,33,77-78,79
rozdíl mezi zvířetem a člověkem ...................... 25-33
masožravost ................................. 25,49-50,70-71
pudy ........................................... 25,26,29,32
kultura, kultura x příroda ........................... 28,31
sublimace ............................................ 29,77
vůle ................................................. 33,77
touha po dětech ................................... 33,61-63
otcovství ............................................ 34-36
komunikace + sex ............................... 36-41,84-85
láska .......................................... 41-42,80-81
prostituce ........................................... 41,53
množství sexu ..................................... 42-46,85
"sexuální revoluce" ..................................... 45
důsledky přelidnění, bydlení s rodiči ................ 46-48
monogamie ............................. 48-50,53-54,81,82,87
černý mág, médium, blbec ............................. 48-49
AIDS ................................................. 52-53
rezervace ............................................... 52
plodnost ............................................. 54-56
psychoanalýza ........................................ 56-57
egoismus x individualismus ........................... 57,79
křesťanství .......................................... 57-60
humanismus ........................................... 60,78
žena "víc vydrží" ....................................... 63
pozitivnost, jistota ................................. 64-65
pud sebezáchovy ......................................... 65
trest ................................................ 66-68
stereotypnost ........................................ 69-70
adopce ............................................... 71-72
prehistorie a další vývoj ............................ 72-74
vtělování ............................................ 73-74
víc žen než mužů ..................................... 74-76
stud .................................................... 76
další emoce .......................................... 76-77
autodestruktivní sklony .............................. 78-79
bližní .................................................. 79
potřeba otce v rodině ................................ 81-82
"tradiční pravdy" ....................................... 82
léčba promiskuitou ...................................... 84
izolační síly ........................................ 85-87

