


Chcete hlavně přežívat, nebo pohlavně žít?



Nemá příliš smyslu dohadovat se, jestli někdy byl nějaký matriarchát nebo patriarchát, které pohlaví kdy vládlo nebo vládne. Skutečnost byla totiž vždycky poněkud jiná. Po celou dobu historie nám, mužům i ženám, vládlo cosi, co nazvat muži je urážkou mužů,  nazvat to ženami je urážkou žen, a nazvat to jakýmkoliv zvířecím jménem je urážkou zvířat.
Toto cosi mělo vždy největší strach z toho, že kdyby se muži a ženy svobodně stýkali a probudili svou energii, nadvládu tohoto čehosi by smetli.
Proto se ono cosi snaží držet lidi oddělené podle pohlaví, štvát je proti sobě,  a pokud přece jen někdy opačným pohlavím dovolí se setkat, stanovuje pro to taková pravidla a omezení, že skutečná komunikace není možná.

Nemá dokonce příliš smyslu uvažovat ani o tom, které pohlaví je na tom lépe a které hůře. Ono cosi totiž vždycky dokáže obě pohlaví přesvědčit, že lépe je na tom to druhé, nebo naopak přesvědčit to, které je na tom hůře, že hůře je na tom to opačné. I kdyby na tom byla obě pohlaví stejně, ono cosi dokáže rychle vytvořit nerovnováhu nebo o její existenci většinu přesvědčit.
Z logiky věci můžeme předpokládat, že ono cosi bude vždy prosazovat do popředí to pohlaví, které má momentálně více potlačenou sexualitu, nebo jehož postoj k sexu má dále k přirozenosti – a které je tedy pro ono cosi méně nebezpečné.

Co je třeba, je začít se svobodně stýkat bez jakýchkoliv omezení ukládaných monogamií, manželstvím a „rodinou“, zbavit se vnucených nepravdivých představ o opačném pohlaví i o svém vlastním, pokroucených představ o komunikaci mezi pohlavími, zbavit se vnucených stereotypů, podle kterých se vybírají partneři.
Není třeba vymýšlet nějaká nová pravidla pro nové tisíciletí. Stačí jediné – svoboda. Co je třeba, je vnést do vztahů volnost – ony se pak už samy nějak ustálí.
A také myslím, že není zapotřebí obávat se nějakých „excesů“. Kdo má rád sám sebe, nebude vyhledávat vztahy, které mu škodí. A kdo sám sebe rád nemá, ten má neomezené možnosti škodit sobě nebo ostatním už dnes.


Záleží jen na nás, jestli na hru onoho čehosi přistoupíme a budeme se navzájem bít jako gladiátoři, případně se sami ubíjet pod tíhou nějakých nových pravidel údajné partnerské spolupráce, nebo jestli se spojíme – a to myslím doslovně – probudíme svou energii, a začneme doopravdy žít.
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