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Manželství a párové vztahy vůbec
aneb systémová chyba 666

Jedná se o závažnou systémovou chybu, neboť
1. jsou biologicky nepřirozené
2. lidé si od nich slibují něco, co od nich očekávat nemohou
3. izolují lidi od společnosti, což umožňuje ovládnutí společnosti patologickými jedinci
4. na ostatní nezbývají volní partneři, respektive takoví, co by chtěli původní vztahy
5. vedou k degeneraci - špatné geny se přenášejí vertikálně, téměř žádné horizontálně
6. děti nemají vhodné vzory, i ty jen trochu lepší jsou monopolizovány.

ad 1
Geneticky máme nejblíž k šimpanzům bonobo, žijícím ve skupinách a sexuálně zcela volně. Podobně žili naši předkové, a podle velikosti penisu - relativně k tělu třikrát většímu než u goril - dost intenzívně.
Naprostá většina mužských spermií je specializována na boj s konkurenčními spermiemi jiných mužů, jen nepatrný počet je určen k oplodnění. Ženské pohlavní ústrojí je uzpůsobeno k tomu, aby v něm probíhal boj mezi spermiemi několika mužů. I tvar mužského penisu je tomuto boji uzpůsoben.
Pokud někdo vyjde z toho, že nás stvořil bůh k obrazu svému, má tu tedy problém. V bibli se ovšem píše o bozích, elohim. Jsou tedy mužské spermie kopií božských spermií, určených k boji se spermiemi jiných bohů? A proč by takový bůh „kázal vodu a pil víno“ - vnucoval pozemšťanům monogamii?
ad 2
Pomiňme skutečnost, že mnozí hledají ve vztahu náhradu za matku, neboť ta se jim málo věnovala v dětství.
Problémem je ono myšlení, které se odráží například v inzerátech, kde inzerující žena na několika řádcích rozvádí, čím vším má partner být - tatínkem, živitelem, oporou, společníkem, milencem, rozmazlovatelem, bavičem, cestovní kanceláří, elektrikářem, instalatérem, atd., ... prostě soupis úřadů, institucí a firem, které jí má partner nahradit.
(Trochu to připomíná: „Zemřel náš syn, vnuk, manžel, bratr, otec, dědeček…“, hergot, tam snad vymřela celá rodina“. Ale to jen tak bokem.)
Lidé dřív žili ve skupině, později v obci, a chtít po jednom člověku všechno to, co dřív člověk dostával od celé skupiny či obce - od toho to, od toho ono, není příliš reálné. A po kolapsu státních institucí a státní či „tržní“ ekonomiky (které po potlačení samosprávy obcí jistou dobu nahrazovaly obecní správu a lokální ekonomiku) navíc chtít, aby nahrazoval zaměstnavatele, pracovní úřad, banky, úřad důchodového zabezpečení, policii, zdravotnictví, případně i školství, starobinec, atd., je reálné ještě míň.
Podobně nereálná je představa, že tak všichni lidé žijí, a že tak žijí, protože jim to vyhovuje. V průzkumech uvedly jen u 3 % párů oba, že jim to vyhovuje. (A mnoho dalších lidí v párech nežije.) Těžko se pak divit, že většina lidí skončí v nevyhovujících vztazích, a často navíc u hry na císařovy nové šaty, předstírání, jak jim to „vyšlo“. (Nejvíc domácího násilí se odehrává právě ve vztazích, které okolí mylně považuje přímo za ukázku dokonalosti.)
Lidská psychika je dosud uzpůsobena tak, že se lidé nejsnáz dohodnou ve skupině šesti až devíti osob. Nejúspěšnější jsou firmy, které mají tento počet lidí ve vedení, nejlépe fungují i vojenské jednotky o tomto počtu. Toto číslo podle mne nesouvisí s velikostí původních skupin (ty byly pravděpodobně většinou větší), ale s ideálním počtem lidí, kolik se jich vejde kolem ohniště. (Nesouvisí to ani s velikostí pozdějších rodin, ty zase byly menší. Etnograficky máme doloženo, že v dlouhých domech v severozápadní Americe sdílely jedno ohniště dvě rodiny.) V tomto počtu lidé po celou prehistorii seděli u ohně a komunikovali. Číslo dvě naopak vždy představovalo dva soupeře, bylo „číslem pro boj“. ...Těžko tedy očekávat, že se dnes dohodnou dva lidé u televize.
Dalším důvodem zklamaných očekávání může být, že „toho pravého“ našli, a časem zjistí, že si svůj ideál asi nestanovili nejrozumněji (většinou lidem na partnerovi časem vadí právě to, co se jim na něm ze začátku nejvíc líbilo). Důvod může být i ten, že jejich ideál byl velmi nereálný, a tak z něj nakonec velmi slevili. Problém může být v tom, že místo, aby se osamostatnili od rodičů, stanou se na nich ještě závislejšími - a rodiče se budou považovat, z titulu, že s rodinným životem mají přece právě oni ty největší zkušenosti, za oprávněné rozhodovat za ně. Ale také v tom, že jsou geneticky a memeticky natolik ovlivněni, že navzdory svým předsevzetím, že budou žít úplně jinak než jejich rodiče, se brzy stanou jejich přesnou kopií.
Společným jmenovatelem všech zklamání a rozčarování asi bude, že realita je prostě zcela jiná, než jak ji líčí ti, co chtějí lidi „seřazené do dvojstupu“ mít.
...Podle nejstarších zpráv takto rozdělili zotročené obyvatelstvo do jakýchsi kotců, které ani neměly dveře, ale jen závěs, v Sumeru. Žádnou výrazně vyšší věž v Babylonu z hlíny zcela jistě nepostavili. Zavedli tam však manželství, které mělo za následek skutečné zmatení jazyků, to, že se pak lidé už nedokázali domluvit.
ad 3
Ještě donedávna přežívalo rčení, že člověk je tvor společenský. Manželství a párové vztahy tuto společenskost ruší, likvidují původní skupinu i obec. Původní povinnosti skupiny či obce se přesouvají na páry či jednotlivce. (Přechodně je může na sebe vzít „stát“, tedy ti, kteří mají zájem na co nejrychlejším rozpadu společnosti, aby ji mohli ovládnout. Důvodem takového převzetí je tento rozpad usnadnit.)
Když se společnost rozpadne - zaniknou původní skupiny, a obce ani stát člověku nic nedávají, lidé ztrácejí zájem o dění kolem sebe, a je snadné je ovládnout. Zájem ztrácejí tím víc, kolik nových „povinností“ se na ně založí, a čím víc tyto úkoly přijmou za vlastní, čím víc se snaží novým pseudopovinnostem dostát, čím víc je považují za věc své prestiže, cti, čím víc je mají spojeny se svými představami o svém společenském postavení, čím výš je umístí na svůj žebříček hodnot.
Hranice rozdělení na „my“ a „cizí lidi“ se zúží na hranice atomové rodiny. Nějakou dobu může původní skupinu částečně nahrazovat široká rodina, která úplný rozpad společnosti zbrzdí, nakonec je ale zlikvidována i ta. S možnou výjimkou babiček, které jsou naopak natolik zapojovány do výchovy vnoučat, že je to zcela připraví o osobní život. Chování k ostatním se změní v nejlepším případě na „slušné“, tedy odtažité.
Rozpad společnosti postihuje víc muže než ženy, neboť ženy měly i dřív navíc vztahy ke svým dětem, na rozdíl od mužů, kteří měli vztahy víceméně vždy pouze ke skupině a jejichž úkolem bylo skupinu chránit. Muži pak začínají vyhledávat pseudoskupiny například chozením do hospod a na fotbal (hájí červené či zelené, Spartu nebo Slávii nebo často ke stejnému účelu vytvořené politické strany), u žen to vede k přehnanému soustředění se na výchovu dětí, ze které si často až „dělají úřad“. Muži vyhledávají náhražky v podobě alkoholu a tabáku, zkracuje se délka jejich života (zdaleka ne však jen tím alkoholem a tabákem). Nově vzniklá role otců je pro muže nepřirozená a nepohodlná, a aby se ujala, bývá třeba ji spojit s machismem, k čemuž slouží nejrůznější propaganda, od ideologií, prohlašujících muže za hlavu rodiny a přisuzujících ženám podřízené postavení ... až po blbé vtipy. Tato propaganda je paradoxně mužům vtloukána do hlavy i pěstovaným posměchem žen vůči mužům, kteří se tak nechovají.
Rozpad společnosti zprvu vede také k populační explozi. Je možné, že zvýšená obtížnost navázání přátelství vede lidi k představě, že si přátele „mohou vyrobit“. (A také „nenáležitost“ komunikace s „cizími“ - protože v první řadě se přece každý „má“ věnovat rodině.) Ne vždy je to dáno zvýšenou touhou žen po dětech, často se jedná o nátlak mužů. Nicméně je to i tím, že je ženám (a samicím vůbec) biologicky dán sklon přijímat místo sexu náhradou mateřství, aby druh nevyhynul. Populační exploze je institucemi a vrstvami, které na ní vydělávají, podporována.
Největším problémem však je, že se lidé přestávají ztotožňovat s lidmi kolem sebe, ztrácejí s nimi solidaritu, přestávají je a jejich zájmy hájit. Společnost je ponechána v plen těm, kteří ji chtějí ovládat, bez jakýchkoli obranných mechanismů.
...Ostatně, co bychom také měli čekat od instituce (manželství), která byla zavedena spolu s otrokářstvím (u nás v pobělohorské době spolu s „druhým nevolnictvím“, což bylo ve skutečnosti zostřené otrokářství), a můžeme ji tedy považovat za relikt oněch dob, či za důkaz, že naše společnost je stále otrokářská.
ad 4
„Rozdělení do dvojic“ pak vede k tomu, že na mnoho lidí partneři nezbývají. Jednak proto, že je většina zadána, ale také proto, že jak volní, tak zadaní partneři mají propagandou a okolnostmi velmi pokroucené představy, jakého partnera by chtěli, a to natolik, že v realitě tyto představy málokdo splňuje. (Například vdané ženy chtějí jako milence většinou pouze nevýrazné, „šedé“ muže, o kterých by, kdyby je s nimi někdo někde viděl, mohly říci, že je to kolega z práce.)
Tato nemožnost najít si partnera pak vede k naprostému zániku komunikace mezi lidmi. Proč by někdo někam chodil, když ani žádná teoretická možnost, že by se tam mohl seznámit, neexistuje? Veškerý společenský život, organizace, spolky, kroužky ap. dříve existovaly a fungovaly právě proto, že poskytovaly možnost seznámení se. Jakmile možnost seznámení zanikla, ztratily svou funkci, smysl, a pokud ještě nezanikly, tak už jen skomírají. Obyvatelstvo, které z tohoto důvodu nakonec nepůjde ani na demonstraci, ať jsou podmínky, ve kterých lidé žijí, sebehorší, se pak opravdu snadno ovládá.
V této fázi se klasických náhražek chápou ve větší míře ženy než muži (typickým alkoholikem dnes je žena pijící doma, také v kouření cigaret ženy jednoznačně vedou - je to dáno jejich biologickým sklonem přijímat mateřství a posléze i jiné náhražky), muži končí spíš v nereálném počítačovém světě. Přesto se dále zkracuje délka života mužů, a také klesá jejich inteligence pod úroveň inteligence žen. K rozvíjení inteligence mužům chybí mnohaúrovňové podněty z mezilidské komunikace, které počítačové hry nenahradí. Jako náhražka slouží také drogy, jejichž spotřeba je dnes obrovská a naprostou většinu drog spotřebují okolí nenápadní víkendoví konzumenti, nikoli klasičtí narkomani.
Izolaci mužů zvyšuje navíc jejich původně obranná reakce - když jsou zbaveni kontaktu se ženami, přestávají se stýkat s kamarády, aby mohli o to víc energie věnovat shánění žen. V současné době samozřejmě marně, a pocitem marnosti z toho plynoucím se ani jejich chuť komunikovat s muži nezvyšuje. (Ženy se naopak často rozcházejí s kamarádkami, když „uloví“ nějakého muže, aby jim ho kamarádka nepřebrala.)
ad 5
Původní „vnitřní“ sexuální výběr, kdy si organismus ženy vybíral ty geneticky nejvhodnější ze spermií několika mužů, byl nahrazen „vnějším“ výběrem, kdy není brán ohled nejen na genetiku, ale často ani na fyzickou přitažlivost (která může svědčit o genetické kompatibilitě), ale probíhá podle výhod, které z dané volby vyplývají, a které mohou být dány buď vlastnostmi partnera, nebo jeho společenským statutem, na který on sám nemusí mít vliv.
K degeneraci dochází hned několika způsoby. Například už jen tím, že tento systém preferuje lidi „přizpůsobivé“, kteří se mu podřídí.
Dokonce i vtipy o blondýnách mají genetický základ:
Netečnost lidí umožňuje ovládnutí společnosti, čímž se dostávají na vrchol hierarchie zpravidla blbci. Ať už tak, že společnost rovnou ovládne blbec, nebo tak, že ten, kdo ji ovládl, si pak vybírá jako své spolupracovníky a podřízené blbce, aby jej nikdo nepřevyšoval, aby se necítil ohrožen. Když to pak v dané společnosti chodí tak, že ženy, které představují ideál krásy, se dostávají do rukou těm výše ležícím v hierarchii, nepřekvapuje, že jejich děti jsou blonďaté po mamince a blbé po tatínkovi... (V našem případě jsou to blondýny, v jiných kulturách může jít třeba o steatopygii.)
Tímto dnešním pseudovýběrem se k sobě často dostávají lidé, kteří by asi spolu mít děti neměli, proto to také nejde, urputně se o to snaží a nakonec oplodnění dosahují nepřirozeným způsobem. To zdraví genofondu asi také nepřispívá.
Vertikální přenos genetických informací (z rodičů na potomky) byl tedy hrubě narušen, a horizontální přenos - přenos stykem s tělesnými tekutinami jiných lidí - téměř znemožněn. Horizontální přenos - kterým byla přenesena většina lidského genomu - dosud není prozkoumán a jeho význam doceněn. Možná je jeho funkcí i oprava genetického kódu. Možná s ním souvisí skutečnost, že po zavedení manželství v podstatě patřilo ke kultuře, že muži pravidelně navštěvovali nevěstince. Možná byly prostitutky pro muže tolik přitažlivé také proto, že měly v sobě sperma jiných mužů. Dnes, kdy se za těchto okolností používá preservativ, který takový kontakt znemožňuje, vyhledává prostitutky již jen nepatrné procento mužů. Problém je, že pokud nejsou lidské podvědomé touhy po horizontálním přenosu naplněny tímto způsobem, může to vyvolat touhy dosáhnout téhož jiným způsobem, a to kontaktem s krví. Může to v lidech vyvolávat násilné sklony, obzvlášť pokud jsou k tomu systematicky vedeni propagandou (sexuální scény ve filmech jsou dětem nepřístupné, kdežto krvavé horory ano).
ad 6
Hodně slyšíme o tom, jak děti potřebují rodiče jako vzor, zejména mužský vzor, a jak jsou nepřítomností mužského vzoru postiženy děti svobodných matek. Děti mužský vzor potřebují, ale právě rodinný párový život je o něj nejvíc připravuje. Lidé mluví o tom, jak je krásné, když děti mají dobré rodiče, ale přehlížejí, že to, že tito rodiče žijí uzavřeným rodinným životem se svými dětmi, dnes ve skutečnosti znamená, že jiné děti, které dobré rodiče nemají, a které by dobrý vzor také potřebovaly, jsou odsouzeny žít se svými špatnými rodiči, a nemají možnost se s někým, kdo by jim byl lepším vzorem, vůbec setkat. Máme to brát tak, že „mají prostě smůlu“, nebo že je to „boží trest“?
Když ještě lidé žili ve skupině, měly děti přístup ke všem členům skupiny, později ke všem členům obce. Měly na výběr z mnoha strýců, tet, sousedů, navíc jim mohl být vzorem každý v něčem jiném. Dnes žijí lidé tak izolovaně, že se děti kromě svých rodičů, televize a počítače s nikým nesetkají. Děti už dnes nemají lidské ani zvířecí vzory, jako vzory jim už většinou slouží jen animovaní panáčci z počítačových her.
Ano, děti svobodných matek mohou trpět nedostatkem mužského vzoru. Není to však tím, že je jejich matka svobodná. Naopak to bývá tím, že až tak svobodná není, je ovlivněna okolním pojetím morálky, a tak nechce, aby děti viděly její milence. Je přesvědčena, že se to „nesluší“, že to děti nesmějí vidět, protože by to byl pro ně „špatný příklad“. Dokonce si myslí, že kdyby děti viděly čas od času jiného „tatínka“ nebo „strýčka“, mělo by to na ně špatný vliv, a mluví o guláších v hlavičkách. A často pak jsou i hrdé na to, že se jim podařilo před dětmi vše utajit, že děti nikdy nikoho neviděly. Na vině je tedy spíš společnost...
Pokud děti otce mají, problémem je, že právě otec vhodným vzorem nebývá. Jednak proto, že otec je více méně muž hrající si na matku. Mužům víc sedí role učitele - a dnes to bývá naopak tak, že muži přebalují děti, které pak jsou do školy, kde jsou samé učitelky. Dalším důvodem je, že párové soužití je nepřirozené, a tak se i muži v něm chovají nepřirozeně. A je vcelku jedno, jestli doma ženě poroučejí nebo ji naopak poslouchají víc než děti. Otcové by byli paradoxně vhodnějším vzorem komukoli kromě svých vlastních dětí...
Vhodným vzorem nebývají ani matky, které často žijí s představou, jak se pro děti musí obětovat, což pak vede u dcer, když vyrostou, k nízkému sebevědomí. A jako vhodný vzor většinou neslouží ani obvyklé rodinné prostředí, se všemi svými konflikty, ať už se projevujícími hádkami nebo naopak nezájmem, ponorkovými nemocemi ap.

co s 1
Na tom, že jsou párové vztahy biologicky nepřirozené, nikdo řečmi nic nezmění. Manželství je ve skutečnosti asi tak staré jako kouření tabáku (ve střední Evropě). Může být návykem, ale rozhodně jej lidé ještě nemají v genech. Geny se tak rychle nemění. Známé „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“ v genetice neplatí. Jistou geneticky danou odolnost lidí vůči kouři bychom předpokládat mohli, když lidé až do nedávna trávili značnou část svého času u ohně. Přesto se i ta popírá a tvrdí se, jak kouř škodí.
Také tvrzení, že muži jsou polygamní a ženy monogamní, je jen toužebným přáním některých mužů, kteří se zhlédli v polygamii arabského typu, tedy polymonogynii. Biologie však možnost, že by tomu tak bylo, vyvrací.
Je možné, že sklony k monogamii se u žen vyskytují častěji - podobně jako se například daltonismus vyskytuje častěji u mužů než u žen. U obojího se ale jedná o zhruba podobně častou odchylku. U daleko většího počtu lidí, kteří chtějí monogamně žít, jde o to, že jim z toho vyplývají nějaké výhody - podobně jako jim mohou vyplývat z toho, že vidí císařovy černobílé nové šaty.
Nutit lidem v sexu něco, co vyhovuje 1 % lidí (obrazně řečeno), je sice také možné - podobně, jako je jim možné nutit politiku, která vyhovuje 1 % nejbohatších. Je možné je i zpracovat propagandou natolik, že většina bude to, co vyhovuje 1 % schvalovat, budou ty, kteří to prosazují volit, a budou dokonce tvrdit, že všechno ostatní je komunizmus, od ďábla a tak podobně. Ale patrně to nepůjde do nekonečna.
Podobně jako se dnes ve světě lidé ožebračení neoliberální kontrarevolucí dožadují společnosti, která by vyhovovala 99 % lidí, brzy se mohou lidé, v současné době de facto kastrovaní sexuální kontrarevolucí, dožadovat i v tomto směru společnosti, která by vyhovovala 99 % lidí.
Jedinou možností, jak dosáhnout, aby byli lidé monogamní, by bylo geneticky je předělat. Místo lidí vyrábět roboty, a nejlépe je podle vzoru v Čapkově hře RUR zjednodušit a nevyrábět je s „takovými zbytečnostmi, jako jsou pohlavní žlázy“. Pak to ovšem jednak nebudou lidé, a také lze očekávat mnohé nepředvídatelné vedlejší účinky.
...Monogamní odchylka je pravděpodobně zhruba stejně častá jako homosexualita či asexualita - mezi 1 a 2 %. Všechny tyto tři odchylky jsou jen variantami téhož - snížené schopnosti komunikovat na sexuální úrovni. Vnucovat lidem monogamii je tedy stejné, jako vnucovat jim homosexualitu nebo asexualitu (což se samozřejmě také děje).
co s 2
Je třeba vycházet z toho, jací muži a ženy jsou, a ne z toho, jací by měli být, aby fungovali ve vztazích. Namísto toho slyšíme ženy, jak vykládají, jak muži „nefungují“, nebo je dokonce vidíme, jak trucují a říkají, že když neexistují takoví muži, jací by měli být podle jejich přijatých představ, tak nechtějí žádného.
Na muže je dnes vyvíjen společností velký tlak, aby se daným představám přizpůsobovali, a je u nich vyvoláván pocit viny z toho, že těmto pohádkovým postavám neodpovídají. Navenek je to vidět i na tom, jak jsou muži cpáni do již sto padesát let stejného, také v podstatě nikomu nevyhovujícího a nepohodlného kvádra, kdežto ženská móda je daleko variabilnější.
I kdyby ženy někoho podobného svým představám sehnaly, může se jim po čase zprotivit i tím, jak se - ve skutečnosti nepřirozeně - chová. (Dřív, když si ještě ženy ve shánění mužů konkurovaly, až tak dlouho nepřebíraly, a místo toho se pak snažily muže „předělat“. Obvykle zjistily, že to nejde, a pokud náhodou narazily na muže, který se předělat nechal, rychle pro ně ztratil přitažlivost, stal se pro ně nezajímavým, a opustily jej.)
Rozpad skupiny a obce má daleko víc devastující dopad na nevěřící, kteří se tím ocitli zcela izolování v atomových rodinách a párových vztazích. Proto i často berou manželství a párové vztahy daleko urputněji než věřící, slyšíme je třeba říkat, že jsou nutné pro zabezpečení pro případ nemoci. Věřící mají stále ještě své náboženské obce, mohou tedy komunikovat s více lidmi, a dokonce si i vzájemně pomáhají (například v nemoci) - náboženské obce do jisté míry přejímají funkci původních skupin a obcí - a z takovýchto utilitárních důvodů či ze zoufalství manželství neuzavírají.
V tomto směru se od nich mají nevěřící co učit, ovšem nahrazovat společenský život a sex náboženstvím nepovažuji za vhodné řešení. Něco takového ostatně stejně bude lákat jen velmi úzký okruh lidí. Snahy církví nacpat lidi do biologicky nepřirozených a nevyhovujících vztahů, s tím, jak jsou výhodné, protože jsou napořád, jsou pak podobné, jako vnucovat lidem nepotřebné zboží s doživotní zárukou. Navíc je zvláštní, když monogamii vnucují církve, které navenek vystupují proti homosexualitě (neboť monogamie, homosexualita a asexualita jsou variantami téhož - snížení schopnosti komunikovat na sexuální úrovni). 
Nedostatek kontaktu s matkou v dětství, pokud nevedl k deprivantství, se doporučuje řešit domazlováním. Někdo doporučuje domazlování přísně oddělovat od sexu - některé dny se jen mazlit bez sexu, jiné dny mít sex (který může být i s mazlením). Někdo říká, že je hlavně důležité mít tyto dvě věci oddělené v hlavě.
Všechna očekávání budou naplňována v míře tím menší, čím víc se vnucované představy vzdalují skutečnosti, čím víc je mužům vnucována ženská role a naopak, čím víc se vnucovaný ideál vzdaluje skutečným mužům, ženám, lidem, savcům...
Časté řeči o tom, že ženy dnes už muže nepotřebují, že se bez nich obejdou, že brzy tu bude jen společnost žen, vycházejí z nepochopení role mužů (či samců obecně), z nepochopení, že taková společnost by se brzy stala něčím na způsob kravína s uvázanými kravami. K nepochopení role mužů pak přispívá, že v dnešní době muži nemají možnost svou roli vykonávat - jsou víceméně zavřeni v malé ohradě pro jatečné býky, kdežto ženám je zatím ještě ponechán o trochu větší výběh.
co s 3
Od mužů dnes můžeme těžko očekávat nějaký větší zájem o dění kolem sebe nebo dokonce nějakou angažovanost. Pokud mají ženy dojem, že jim tato společnost moc nedává, tak mužům tato společnost už nedává vůbec nic.
Muži de facto nemají právo dožít se stejného věku jako ženy, uchovat si zdraví, zabránit ztrátě vlasů - to vše je dáno toxicitou metabolitů testosteronu a nemožností je dostatečně odbourávat sexem. (Aby muži vlasy vypadané nedostatkem sexu tolik nepostrádali, začali jim je po nějaké době po zavedení manželství preventivně stříhat. Ještě v 19. století si muži v armádě naopak povinně splétali copy, které sloužily jako ochrana krku při zásahu šavlí.) Pochybným řešením problému s testosteronem by dnes mohla být chemická kastrace, se všemi vedlejšími účinky, které mohou vést k výsledku právě opačnému.
Muži jsou svou současnou situací demotivováni, ztrácejí chuť do života, natožpak do toho, aby se nějak angažovali ve veřejném životě. Na vyšší posty se dostávají převážně ti, kteří deprimováni nejsou, protože mají sex díky „svým“ penězům nebo homosexualitě ... nebo proto, že je jejich psychická úroveň taková, že ani žádná deprimace není možná. Motivaci mohou mít ještě muži, kteří sní o tom, že až budou mít peníze, tak si ženy koupí - což také mluví samo za sebe.
Očekávat, že v tomto směru nahradí muže ženy, pramení z nepochopení. Některé samozřejmě mohou, ženská psychika je však jiná než mužská. Ženy (a samice vůbec) jsou biologicky nastaveny k tomu, aby se v nepříznivých okolnostech co nejvíc přizpůsobily, aby přežily právě jejich děti. A dnes se často i jaksi „přizpůsobují předem“ - řada fašistických režimů se dostala k moci v demokratických volbách hlasy žen, které patrně volily s postojem, „aby to pak u nich měly dobré“.
K tomu, aby se za nepříznivých okolností postavili na odpor - aby přežila skupina - byli nastaveni muži (samci). Tento mužský prvek byl ze společnosti zcela vyblokován tím, že jsou dlouhodobě preferováni muži „přizpůsobiví“, zejména ti, kteří se omezí na to, že se jen starají o rodinu, a o nic jiného se nezajímají. Ve všech konfliktech přicházejí o život ti nejodvážnější, kteří se postaví na odpor (a zachrání tím méně odvážné). Za obranu jsou daleko vyšší tresty než za útok, čímž jsou ti, kteří se „dopustí“ obrany, nejen déle izolováni od společnosti, ale také daleko víc zastrašováni. Jak věznění, tak zastrašování také hůř nesou. Ti „přizpůsobiví“ pak plodí daleko víc „přizpůsobivých“ dětí nejen proto, že přežijí, ale také proto, že ženy dávají „přizpůsobivým“ přednost (ať už proto, že přijaly za svůj ideál hlásaný propagandou nebo to prostě shledávají výhodným), a také proto, že „přizpůsobiví“ ochotně reagují na propagandu vybízející je k většímu plození.
Je otázkou, jestli je ještě dost mužů schopných bránit sebe a společnost. V případě Čechů, jestli nedošlo ke konečnému zlomu vyvražděním posledních několika set tisíc odvážných nacisty.
co s 4
Pokud dnes chtějí muži u žen alespoň částečně uspět, mají k dispozici dvě strategie. Jednou je ženám lhát, a utvrzovat je v tom, že jsou přesně takoví, jací mají podle oficiální propagandy být, jak si je ženy představují. Tedy vztah založený na lži, na tom, jak moc, jak vytrvale a jak konzistentně dokáže muž lhát, případně jak se dokáže vykroutit z toho, když je přistižen při lži. A také na tom, jak dokáže žena přehlížet, že jsou to lži. Mnoho žen i tuto hru hrát chce, chtějí, aby jim muži lhali (a naopak říkají, že muži chtějí, aby jim lhaly ženy, což je jasná projekce). Druhou je říkat ženám co nejméně, nechat je tápat, nechat je pomalu se učit mužskému světu (ale i poznávat samy sebe, kým vlastně jsou, po čem vlastně touží). Záleží na tom, jak žena zvládá konflikt mezi svými představami a skutečností, nakolik je ochotna se učit a nakolik chce utéci zase zpátky do svého snového světa. Ženě tento způsob nepřináší příliš klidu, ale alespoň není založen na lži, a můžeme jej nazvat i tvůrčím. Jednat s ženami na rovinu, říct jim, jak to člověk cítí, to lze opravdu jen s málokterou. ...Totéž může samozřejmě platit i opačně, jistě je mnoho mužů, kteří mají zkreslené představy o ženách, a také nechtějí slyšet pravdu.
Hlavním problémem dnes není, že by byli všichni „zadáni“ nebo, že by byli „nežádáni“. Problémem jsou stále narůstající bariéry, ať fyzické nebo psychické, mezi muži a ženami. Stále menší možnost setkat se na místě, kde by bylo možné někoho oslovit (například zavádění odděleného cestování žen a mužů ve vlacích), stále narůstající společenská nepřijatelnost takového oslovení (nebezpečí obvinění z harašení, u nás spíš pomluv a posmívání), a stále narůstající strach a ostych dělat něco, s čím člověk nemá zkušenosti, protože nemá příležitost to dělat. Dalším problémem je, že na rozdíl od zvířat, kde vždy balí samice samce, byl lidem vnucen opak. A čím je větší „převis nabídky“ mužů nad poptávkou žen, tím jsou ženy pasivnější, a jen si vybírají z mužů, kteří osloví je. Když jsou muži okolnostmi nuceni balit ženy, cítí se u toho nepřirozeně - asi jako kdyby si na sebe vzali růžovou podprsenku ... a právě takový typ mužů má proto u žen největší úspěch.
Bylo by dobré, kdyby se lidé nenechali odradit, a naopak prolamovali zavedená tabu, stále znova a znova se pokoušeli oslovit druhé na nejnevhodnějších místech a za nejnevhodnější situace, pořád dokola, až do pokud možno lepšího výsledku než je omrzení.
...Pokud někteří lidé dokážou žít v manželství a chovat se k sobě dobře, je to samozřejmě dobře. Rozhodně to však není zásluhou manželství, naopak je to „manželství navzdory“, a takoví lidé by se dokázali k sobě chovat dobře, i kdyby žili ve skupině.
co s 5
Od dob, kdy lidé žili ve skupinách, se lidský mozek zmenšil o 10 %. Právě k životu ve skupině, který vyžaduje zpracovávání obrovského množství většinou podprahových informací, je třeba velký mozek ... a jak říkám, na manželskou hádku stačí mikročip. Na procvičování mozku nestačí ani hraní počítačových her - jak je známo na příkladu jistého ruského „aktivisty“, i šachy může hrát naprostý idiot.
Vnucování nekompatibilních genů si ženy doposud úspěšně řeší tak, že podle odhadů 20 až 40 % dětí mají s jiným mužem, než s tím, co se považuje za jejich otce. S rostoucí dostupností genetických testů na určení „otcovství“ to však pro ně bude stále větším rizikem, které pravděpodobně mnohé z nich odradí.
Ženy tuto nekompatibilitu velmi dobře cítí - sexuálně je přitahují muži geneticky od nich nejodlišnější, ale jako partnery si naopak čistě rozumově vybírají muže geneticky daleko bližší, muže, kteří by byli „dobrými otci“. (Pokud nejde o onen výběr, který vede ke špatné pověsti blondýn.)
Veškeré nepřirozené způsoby, které se dnes používají k tomu, aby „bezdětné páry“ měly děti, představují riziko degenerace. Umělá oplodnění žen - které by pravděpodobně bez problému otěhotněly s jiným partnerem - vedou často k předčasným porodům poškozených dětí. A i v případě dárců semene je jejich vhodnost problematická.
K degeneraci přispívá i to, že právě ti, kteří vnímají, co se kolem nich děje, často děti nemají, ať už jde o muže, kteří nechtějí riskovat vydírání ze strany žen, které zákony mnohých zemí umožňují, nebo o muže a ženy, kteří nechtějí děti do takového světa přivést. Jako sloni, kteří se v zajetí také nerozmnožují. Kdyby takových lidí bylo víc, mohli by takovou „rodičovskou“ stávkou, odmítnutím plodit otroky, dokud se podmínky k životu lidí nezlepší, takového zlepšení i dosáhnout. Jejich „výpadek“ je však rychle nahrazen „stávkokazy“, kteří o budoucnosti svých dětí neuvažují, třeba proto, že vůbec moc neuvažují, nebo podléhají ideologii, která prohlašuje plození za posvátné, bez jakéhokoli ohledu na cokoli.
co s 6
Pokud jde o vzory, nejen učitel Hnízdo je dnes nemyslitelný. Děti dnes vychovává hlavně televize (a v té zase hlavně reklamy). Ve srovnání s ní mají na děti rodiče jen omezený vliv. Televizi je samozřejmě možné nemít. Ale pokud by ji nemělo víc lidí, bylo by to možná prohlášeno za důvod k odebrání dětí.
Nejnovějším problémem pak je, že dnes už téměř ani neexistují rodiče, kteří by se dětem věnovali. Ekonomická situace většiny z nich je taková, že se po pracovní době snaží vydělat další peníze, aby splatili dluhy, a pak již nemají čas ani energii. Dětem se nevěnují ani úspěšní rodiče - workoholici, jimž práce také zabere veškerý čas. A ani nezaměstnaní, kteří sice čas mají, jsou však svou situací natolik deprimováni, že nemají ani na děti náladu. Ačkoli většina těchto lidí žije v manželství, které je pro výchovu dětí prohlašováno za ideální, výsledek je takový, jaký je. Rodina prostě takovým způsobem už v dnešní době nefunguje.

Manželství a párové vztahy jsou dnes lidem vnucovány hlavně „světskou“ propagandou. Dnešní státy je převzaly jako vhodný nástroj k ovládání lidí od církví. Církve je zase okopírovaly jako osvědčený nástroj od starověkých otrokářských systémů, případně později jedna od druhé. (Skatolická církev si dogma o svátosti manželství vymyslela v roce 1563, v druhé polovině roku, v rámci protireformace. Bylo přijato v době upalování čarodějnic, jako paralelní nástroj.)
O tom, že se jedná pouze o takový otrokářský nástroj, svědčí skutečnost, že nemá oporu v písmech:
Vysvětlování sedmého přikázání (šestým je jen u skatolíků, kteří vyškrtli druhé - „nebudeš malovat pámbíčka na zeď“) v tom smyslu, že člověk nemá mít sex mimo manželství, je základním nepochopením duchovních nauk nebo zlým úmyslem. V takovém pohledu by totiž bylo pouhým zákazem, bez jakéhokoli pozitivního obsahu, pouhou buzerací. Tím by se lišilo od ostatních přikázání, u kterých cítíme, že smysl mají, že nejsou nařízeními, ale opisem obecných zákonitostí (můžeme je třeba nazývat psychickými či karmickými), v souladu s nimiž je třeba jednat, aby člověk dosáhl vnitřního klidu a společnost fungovala. Na rozdíl od všech přikázání, která jsou tedy spíš něčím na způsob fyzikálních zákonů (tedy něčím, co nikdo nenařizuje, ale co prostě tak je), bylo by toto přikázání „zákonem“ ve smyslu právnickém, a mohlo by uspět v soutěži o nejdebilnější nařízení či vyhlášku.
Takové pojetí navíc vede k porušování všech přikázání: 1. z potlačování sexuality si člověk dělá modlu, 2. vytváří si velmi podivnou představu boha, které pak slouží, 3. zneužívá boží jméno, protože jím označuje tuto představu, 4. je otrokem této představy sedm dní v týdnu, nemá ani „saturday night“, 5. nežije jako jeho předci „aby byl dlouho živ“, naopak si život zkracuje potlačováním sexuality, 6. zkracování života je de facto zabíjením, 7. používání sexuality jiným způsobem, než jak je biologicky dáno, se dá nazvat cizoložstvím, 8. připravovat jiné lidi a celou společnost o možnost sexu, ať podílením se na propagandě, odmítáním sexu, nebo nucením partnerů k „věrnosti“, je de facto krádeží, 9. odsuzování jiných (i sebe) pro sex jako „hříšných“, „cizoložníků“, „smilníků“ a podobně, je vydáváním křivého svědectví, 10. chtít ženu jen pro sebe je „dychtěním po ženě bližního svého“, protože každý člověk, muž i žena patří širší společnosti.
...Případně můžeme v krátkosti říci, že porušuje zásadu: „chovej se k jiným tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě“, o které se dnes uvažuje jako o jediném (souhrnném) přikázání pro budoucí celosvětovou společnost.
Výroky o manželství v bibli musíme brát v kontextu společnosti oné doby, společnosti otrokářské. Podobně jako známé „dávejte tedy, co je císařovo, císaři“, které také není vykládáno tak, že máme dávat císaři všechny peníze, že musíme císaře mít, a dokonce navěky. Nejde o morálku v etickém slova smyslu, ale o „morálku“ ve smyslu tehdejších „vlastnických práv“. V případě „cizoložství“ tedy nejde ani tak o ženu jako o amortizaci cizí postele (jinak by se to jmenovalo cizoženství).
Z části desátého přikázání, „nepožádáš děvky bližního svého“ vidíme, že mimomanželský styk byl v té době samozřejmý, a když to přeženeme, můžeme ji vyložit dokonce tak, že kdo nemá děvky, není bližní. O monogamii není v bibli, sestavené z textů polygamního židovského národa, samozřejmě žádná zmínka (židy myšlenka na monogamii poprvé napadla až roku 1000, a to jen jako součást evakuačního plánu pro případ pogromů).
Pokud chceme v biblických výrocích, týkajících se sexu, vidět varování před nesprávným chováním, měli bychom v nich vidět varování před sexem spojovaným s vlastnictvím majetku či osob, s fyzickým či psychickým násilím. Osobně si také myslím, že těm, kdo sex spojují s penězi nebo jinými zisky a výhodami, násilím, ponižováním, nebo tvrdí, že má sex sloužit jen nebo hlavně plození ... to nepatří ani do ruky.
Kristovo „kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci“ bych pak chápal tak, že pokud se někdo při pohledu na ženu s ní chce milovat, je to samozřejmě v pořádku, pokud by si ji však chtěl například zavřít do sklepa a znásilňovat, kdykoli ho to popadne (a podobné myšlenky asi mohou dost často napadat ty, kteří sex odmítají), není něco v pořádku s jeho mozkem.
Přesto mnozí dosud upřímně věří, že na manželství něco dobrého je, nebo že je dokonce „posvátné“. Upřímně se snaží na něm něco dobrého hledat, i když nenalézají, i když cítí, že je vše jinak. Upřímně věří, že císařovy nové šaty existují. A upřímně věří ve svou hříšnost, podobně, jako ti, co nevidí císařovy nové šaty, ve svou hloupost. Upřímně si nalhávají, že jsou věci jinak, než jak je vidí a cítí.
Církevní propaganda však kupodivu není zdaleka tak účinná, jak by si někdo myslel. Ve Spojených státech byly v jedné studii porovnány skupiny lidí, hlásící se k různým náboženstvím nebo nehlásící se k žádnému. Pokud jde o mimomanželský sex, měli ho lidé ze všech skupin v podstatě stejně. Rozdíl je jen v tom, že čím víc je jejich náboženství protisexuálně zaměřeno, tím cítí větší „výčitky svědomí“. Ze všech skupin se kvůli sexu nejhůř cítí mormoni. ...Dopad propagandy je pravděpodobně vyvážen možností setkávat se, která je u členů církví vyšší.
Věřící tedy hlásají „ideál“, který možná praktikují někteří z nich jako jednotlivci, nikoli však věřící té které církve jako celek, „ideál“, který tedy nikdy nenaplnili a nechápou důsledky, které jeho naplnění nese.
K naplnění tohoto „ideálu“ - k téměř naprostému potlačení sexuality - došlo „paradoxně“ u „ateistických“ Čechů, a to za použití zdokonalené „propagandy nové generace“. Výsledek je zcela jiný, než jak by si asi věřící představovali. Je jím totální rozpad společnosti, spolu s nejvyšším výskytem všech negativních společenských jevů:
Češi jsou s velkým náskokem první na světě ve „čtyřboji“: alkohol, kouření, drogy a hraní na automatech. (V alkoholu jsme druzí za Moldávii.) Čeští muži, téměř zcela zbavení možnosti sexu, jsou nejtlustší v Evropě. (Ještě v polovině devadesátých let byli čeští muži považováni za nejlepší milovníky.) Češi se ze všech národů na světě dívají nejvíc na internetu na porno. České ženy pak ze všech žen na světě nejvíc očekávají, že za ně muž na první schůzce v hospodě zaplatí. Zaujímáme ve světě čelné místo v korupci a v kriminalitě, a jedno z posledních míst na světě (ne-li úplně poslední), pokud jde o kvalitu života.
(„Měření“ množství sexu je problematické, neboť muži v průzkumech většinou přehánějí, ženy naopak zásadně nepočítají jednorázový sex, a tak vychází u mužů dvojnásobek sexu než u žen. Přitom by v zemi, kde ženy tak často souloží s cizinci, a muži podobnou možnost nemají, člověk čekal spíš opačný poměr. Spotřeba prezervativů je u nás nižší než jeden na osobu za rok. Z toho patrně většina „padne“ na prostituci - z toho značná část s cizinci - a ze zbylých zdaleka ne všechny poslouží danému účelu. Značná část styří, hrají si s nimi děti...)
„Světská“ propaganda obhajuje manželství a monogamii sice v něčem jinak než církve a používá jiné hrozby (i když i pro ni je to něco, co je dáno shůry a o čem se „nediskutuje“), při bližším pohledu se však všechny její „argumenty“ podobně ukazují jako nepravdivé.
K udržení manželství a párových vztahů je třeba velkého tlaku. Proto, pokud již splní účel, tlak poněkud zmírní. Propaganda se pak soustředí spíš na nářky ohledně „rozpadu“ manželství - přinejmenším poněkud pokrytecké od těch, kteří vědí, že manželství je jen nástrojem, etapou při rozbíjení společnosti až na zcela izolované jedince.
Obyčejní lidé, ať už proto, aby si obhájili výhody z manželství a párových vztahů plynoucí (většinou jen vysněné), nebo jen svou „pohodlnost“, neochotu cokoli měnit, obvykle „argumentují“ tím, že se „nelze vracet“, že je dnes „jiná doba“ a podobně. Jejich argumenty nápadně připomínají způsob, jakým u nás lidé před třiceti lety argumentovali, že není možné vegetariánství. (Dnes propaganda naopak využívá popularity vegetariánství, a při propagaci asexuality nazývá asexuální muže „býložravými muži“, třebaže je asexualita svou nepřirozeností bližší masožravosti.)
To, že si někdo něco nedovede představit, neznamená, že to nejde. To, že dnes už lidé něco neumějí, také ne. I když v případě, že už mají lidé natolik zmenšený mozek, že už se to znovu naučit nemohou, má člověk jako druh smůlu.

Lidé až na malé výjimky nejsou „nastaveni“ tak, aby komunikovali s druhými, pokud to občas k „něčemu“ nepovede. Teoreticky je sice možné, aby všichni vstoupili do církví, měli tak možnost komunikace, a „kázali vodu a pili víno“. Za lepší bych považoval sexuálně otevřenou společnost, pokračování násilně potlačené secese a šedesátých let.
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