
Obnova sexuálního prostředí


     Mnozí dnes již začínají chápat, že pokud se lidé k sobě nebudou chovat otevřeně po stránce sexuální, nemohou se chovat otevřeně ani nijak jinak.
     Nemůže fungovat předávání informací, lidé nemohou najít vztah k přírodě, nemohou fungovat ani normální ekonomické nebo právní vztahy. Je sice stále ještě možná strojená profesionální slušnost, která zpříjemňuje obchodní styky, ale ne opravdová komunikace.

     Hodně se dnes mluví o decentralizaci státní moci, ale je třeba si uvědomit, že původní skupiny byly roztříštěny do rodin právě proto, aby bylo možné provést centralizaci moci. Rodina nevznikla proto aby fungovala, ale proto, aby nefungovala – a dávala tak záminku k „řízení zeshora“. I  tak byla centralizace moci po dlouhou dobu brzděna vznikem velkorodiny, která přejala rozhodování v některých záležitostech na lokální úrovni, přestože šlo o nezdravý a nepřirozený autoritativní útvar. Teprve nukleární rodina – rodina atomového věku umožnila takovou centralizaci moci, jakou známe dnes.
     Proto můžeme známou definici upřesnit na: rodina je základ centralistického státu.

     Je třeba opět obnovit společnost, kde budou existovat svobodnější mezilidské vztahy – vztahy beze strachu a bez pocitů viny, společnost, kde budou mít lidé snadnější přístup k nejzákladnější životní potřebě.
     ... Na rozdíl od současné situace, kdy se to, co je hlavní, nazývá po-hlavní, a to, co je ve skutečnosti vedlejší, se považuje za hlavní.
     Je třeba začít se stýkat v trochu širším rámci než v mezích předepsaných monopolních „zákonných“ vztahů. A nahradit opět v partnerských vztazích vlastnictví citem, komunikací. Nahradit přežívání skutečným sexuálním životem.

     „Rodina“ původně znamenala pouze matku a její dítě, popřípadě děti. Výživa dětí byla starostí celé skupiny. Instituce otce vznikla až po rozbití skupiny, kdy centrální moc tuto odpovědnost na sebe nepřevzala, a určila v této věci muže jako obětní beránky.
     Proto také bylo původně věcí skupiny počet narozených dětí omezovat. Dogma o „právu“ neomezeného plození, je až patriarchálním výmyslem z doby, kdy žena byla oficiálně majetkem muže, a on si s ní mohl dělat co chtěl. … Třeba ji zabít četnými porody.
     Postupně vznikl systém, který umožňuje přinutit muže k otcovství proti jeho vůli a vydírat jej. Na druhou stranu tento systém není schopen přinutit k výživě dětí muže, kteří často přinutili ženy plodit násilím. Výživa dětí tak často nespadá na tyto násilné jedince, ale na nenásilné muže, se kterými ženy žijí po rozvodu.
     Proč by vlastně měla dále přežívat společnost, která místo toho, aby se starala o matky s dětmi, vymýšlí další a další rafinované způsoby, jak tuto odpovědnost svalit na někoho jiného?

     Po staletí jsme bombardováni propagandou, která nám sentimentálně líčí ideální párový vztah, a málokdo si uvědomuje, že pro savce je něco takového nepřirozené, a i u těch druhů ptáků, kde se páry vyskytují, se jedná jen o něco jako prázdninový flirt spojený s výchovou mláďat, který však není ani v rámci této jedné sezóny spojen s „věrností“ jednomu partnerovi.
     Ve střední Evropě byla monogamie zavedena, a to pouze na čas, nejprve ve středověku u Židů, aby mohli snáze prchat před pogromy. I když v zemích, které spadaly pod vládu starého Říma, ji můžeme sledovat až k nařízením tamních vládců, vydávaných z  důvodu, aby měli muži dost sil, účastnit se jejich homosexuálních orgií.
     Manželství, tak jak je známe dnes, bylo zavedeno v době největší vlny upalování „čarodějnic“ a za stejným účelem –  potlačení svobody žen. Zhruba: buď „pod čepec“, nebo na hranici. Do té doby byly partnerské vztahy daleko volnější. (V této době se například u nás také zavedla příjmení. – Předtím jméno žádné rodinné vztahy neodráželo.)

     Potlačením ženské sexuality jednak došlo k nepoměru nabídky a poptávky, což umožnilo komercializaci sexu, a dále došlo u žen k úplné změně jejich sexuálního výběru, neboť vlivem vzniklé sexuální nerozvinutosti se opravdových mužů, jakožto něčeho neznámého, bojí. A tak ženy hledají ideálního muže (pokud ne rovnou ideální peníze), všechny skutečné muže odmítají, a když už to nemohou vydržet, použijí někoho, kdo je na podstatně nižší úrovni než ony samy. Normální muž na jiné než finanční úrovni u nich nemá šanci.
     U mužů zase došlo snížením množství sexu zde i v jiných zemích do roku 1989 ke srovnatelnému zkrácení věku jako při neléčené syfilidě. Dnes můžeme odhadovat, že nedostatek sexu zdejším mužům zkracuje věk možná již víc, než kdyby měli pouze nechráněný styk pouze s HIV pozitivními ženami, při četnosti styků běžné v partnerských vztazích na západě. … Není pochyb o tom, že při intenzívnějším sexuálním životě by se ženy a muži dožívali stejného věku, vyššího než dnes, a přitom by nebyli tolik postiženi degenerativními změnami.

     Neustále slyšíme opěvování „úplné rodiny“, a přitom z psychoanalýzy víme, že téměř všechny psychické problémy jsou způsobovány, přímo nebo nepřímo,  přítomností otce v rodině.
     Další propaganda nám pod názvem sex vnucuje něco, co sexem vůbec není, opěvuje asexualitu a dětskou „nevinnost“, pojem dospělý – adult nám předkládá jako hanlivý. Pokud jde o sex samotný, snaží se jej omezit na monogamní vztahy, ve kterých je však množství získané sexuální energie natolik malé, že se nemůže výrazněji projevit.
     A je zcela zjevné, že zákaz potratů – „římský“ výmysl z roku 1869 (jeho zavedení roku 1588 jako třetího nástroje, doplňujícího  upalování žen a manželství, se nezdařilo) – je ve skutečnosti zákazem toho druhu sexuality, kterého se týká.

    … Jenom cesta probuzené sexuality vede ke svobodě. Všechny ostatní vedou do „Říma“.
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