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Egyelőre nincs időm átnézni, szerkeszteni, de a most uralkodó válságos helyzet miatt megosztom. 

 

Amint fent, azonképpen itt a földön is. Ahogy Isten is visszaigazolást nyert az általa teremtett világ 
világosságáról (és látá, hogy jó), Ádám  és Éva is ízében tapasztalta meg az almát, melyet Ádám 
által mívelt mennyei föld termett, és  ahogy a tudósok is az elméletüket kísérletekkel igazolják 
vissza, úgy én is őseink szellemi üzenetét próbáltam közvetíteni és a mai tudományos eszközökkel, 
vallási nézetekkel visszaigazolni. Hiszen ez az élet rendje, hogy az ősi szellemiséget az anyagi 
világban az anyag által visszaigazoljuk, és ezzel beteljesítsük. A 
Szolgálja minden férfi és nő életét és önmegvalósítását ez a tananyag.

Ez az iromány, internetes posztjaim, hozzászólásaim és a témában tett elmélkedéseim 
összesítésének eredménye, melyet próbáltam összefésülni és az ismétléseket kiszűrni, átfedéseket 
törölni. Az esetleges megmaradt ismétléseket tudjuk be a tudás anyjának.  

…
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Éva, mindennek anyja.

Minden ősi civilizáció az élet nagy kérdéseire kereste a választ. Van-e Isten, mi az élet célja,
mi az embernek, és azon belül mi a nőnek és férfinek a szerepe? Évszázados, évezredes 
tapasztalataik által felgyülemlett bölcsességüket vallásukban, kultúrájukban, művészetükben 
örökítették és hagyományozták az utódokra. Minden generáció egy szellemi lépcsőfokot jelent, 
hiszen a gyermek, ősei tapasztalatait átvéve, jelképesen a vállukra állva, magasabbra emelkedhet, 
növekedhetett. A nevelés, a szellemi növelés. A tudósok is átadják a már megismert 
törvényszerűségeket az utódoknak, így azok ott folytathatják a kutatást, ahol az elődeik 
abbahagyták, nem kell mindig nulláról kezdeni. Őseink világnézetének, tapasztalatának 
összegződését is hagyományokban adták át az utódoknak. Mivel hittek az újjászületésben és a lélek 
halhatatlanságában, saját szellemi növekedésük folyamataként tekintettek a tapasztalatuk 
átörökítésére. Ezen gondolatmenetet követve, mi magunknak kell fenntartani, és ápolni 
örökségünket, a jövőbeni „magunknak”. A kérdés, hagyjuk-e elveszni, elpusztítani az ősi 
bölcsességeket, vagy ápoljuk és tanulunk belőle, mert ezen a lépcsőn két irány van. Fel is út, le is 
út. 

A kereszténység teremtéstörténete is a világ keletkezését, az ember teremtését és feladatát 
meséli el. A nemiség, és a hozzájuk fűződő szerepek, minden kor társadalmi és vallási alapkérdései 
közé tartoztak. Alapvetően ez határozta meg a társadalmak felfogását, és szerkezetének kialakítását.
Nem mindegy, mi a férfi és a nő szerepe a családban és a társadalomban. Nem mindegy, melyik 
nemhez milyen feladatokat kötünk. Manapság különösen fontossá vált ez a kérdés, amikor a világ 
elfordult a természettől, attól a szervezettől, amibe ő maga is teremtetett és vele összhangban kéne 
éljen. Sokan már azt sem tudják fiúk-e vagy lányok, és elvesznek a számtalan, mesterségesen 
kialakított nemi azonosság között. Talán őseink útmutatásával visszatalálhatunk önmagunkhoz.

A keleti filozófia szerint a tudatlanság minden bajunk okozója. Pont ez a tudatlanság az oka 
a mostanság elburjánzó nemek közötti háborúnak, meg nem értésnek.

 A bibliából ismert Ádám-Éva történetben, hasonlóan a hindu felfogáshoz, a teremtéshez 
szükség volt egy férfi és egy női résztvevőre is, melyek szerepüknek megfelelően, kiegészítve 
egymást, közös, isteni célt szolgáltak. Az anyagi világunk, az égi képmása, így minden égi 
törvényszerűségének a földiekkel egyeznie kell. Miképpen mennyben azonképpen itt a földön is. 
Így a tudósok által végzett kutatásoknak egyezniük kell a vallási tanokkal. Célom, hogy az őseink 
szellemiségét visszaigazoljam a tudomány eredményeivel, ezáltal összekapcsolva a vallást a 
tudománnyal, mely oly régóta elvált egymástól. Ismert művészek festményeinek szimbolikáját 
elemezve, nyilvánvalóvá válik, az ősi ismeretek, nézetek mindig is itt voltak, és sokan próbálták 
átörökíteni az utókornak. 

Elmélkedésem abból indult ki, hogy a világot tökéletesnek és egy célnak alárendelve 
teremtette Isten, s problémáink csak a tudatlanságunkból kifolyólag keletkeznek. A testünk 
biológiai-, kémiai folyamatai, szellemi képességeink, tulajdonságaink mind a célt kell szolgálják, és
ezekből is vissza kell tudjunk következtetni arra. A barlangász is célnak megfelelő eszközöket visz 
a mélybe, hogy ott elvégezze a dolgát, majd vissza is tudjon jönni a felszínre. Nem vagyok 
barlangász, de egy idegen földalatti világba biztos kell egy lámpa, csákány, lapát, és a 
visszajutáshoz kötél. A felszereléséből kitalálhatjuk a feladatát is. Ugyan így, ha egy nő táskájában 
hajszárítót, hajcsavarót, fésűt, hajvágó gépet találunk, nem nehéz rájönni a foglalkozására. Így, ha 
Isten nem szórakozottságában teremtette a világot, hanem logikusan megtervezte, ennek a 
barlangásznak nem egy csomag rajzszöggel és egy nokedliszaggatóval kell felfedeznie egy 
ismeretlen világot, hanem a célnak megfelelő eszközökkel felszerelkezve. 



A világunkat meghatározott, örök érvényű, természeti (Isteni) törvények szabályozzák. Ez 
az állandóság ad nekünk biztonságot és nyugalmat. A gravitáció állandó, fizikai, biológiai, kémiai 
törvények se változnak napról napra. A nap is minden reggel felkel, még akkor is, ha van benne 
periodikusság. Hiszen a nap, az évszakokhoz képest is különböző időben kel fel, de ez egy 
mintában ismétlődik. Képzeljük el, ha nem így lenne, milyen káoszban és félelemben kellene 
élnünk? Az anyatermészet nyújt nekünk menedéket és táplálékot. Úgy tűnik, hogy a természetben 
minden összhangban van, kivéve amibe az ember, tudatlanságával, kapzsiságával beleártja magát. 
Biológia órán tanulhattunk többek között a víz-körforgásról, és a táplálékláncról. A természet 
számtalan olyan szaporodási módszert fejlesztett ki, melyek túlmutatnak a fajok egyedi 
evolúciójánál. Ahhoz, hogy tudjam merre kell fejleszteni valamit, hogy még tökéletesebb legyen, 
kell lennie egy visszajelzésnek, visszacsatolásnak, feedback-nek. Ha először sütök egy tortát még 
nem tudom, milyen lesz a végeredménye. Általában nem a legkedvezőbb. A kész tortát 
megkóstolva  válik nyilvánvalóvá, mit, hol rontottam esetlegesen el. Sok sót, vagy cukrot tettem 
bele? A következő tortánál már a tapasztalataimnak megfelelően tudom korrigálni a receptet.

Egy növény honnan tudja, hogy a szél, vagy állatok által szétszórt magvai célba érnek és ott 
kifejlődnek? Elvileg nincs a fák és a szél, vagy a virágok és a méhek között tudományos értekezlet. 
Valami kapcsolat mégis lehet közöttük, hiszen a szaporodás tökéletesen megoldódik.

 A természet nem termel felesleget és nincs benne elhibázott lépés. Még a 
leghaszontalanabbnak, legrosszabbnak tűnő dologról is kiderül utóbb, hogy nélkülözhetetlen. A 
szabályszerűség rendet alkot és egy célt szolgál. Ha minden ezt a célt szolgálja, akkor a 
részfeladatok is egymást kiegészítik, mint egy bútorasztalos céhben. Hogy a munka gyorsan és 
szervezetten menjen, és ne keljen állandóan más munkaasztalhoz és gépekhez ülni, megosztják a 
munkafolyamatokat. Van aki a széklábat, van aki a háttámlát, van aki az ülőkét készíti el. Az ember
is a természet része, ennek megfelelően neki is feladatai vannak és olyan eszközöket kapott 
melyekkel a feladatát tökéletesen el tudja végezni. Ezt alapul véve, az eszközeiből is kitalálhatjuk a 
feladatát. Egy cél érdekében jött létre a világ, és minden ami létezik ezt a célt szolgálja, ez az 
igazság, a többi csak nézőpont, perspektíva kérdése. Ezt jól szemlélteti a hindu elefántos mese.

Élt egyszer régen egy kis faluban hat vak ember. Nem látták soha a napvilágot, így a 
tárgyakról, élőlényekről, a körülöttük lévő világról is csak többi érzékszervük alapján alakították ki 
saját képüket. Egy napon egy elefántot hoztak eléjük, és megkérdezték, hogyan is nézhet ki 
szerintük. Odamentek hát a hatalmas állathoz, és mindannyian megérintették.

„Nahát! Az elefánt olyan, mint egy oszlop.” – szólalt meg egyikük, aki az állat lábát tapogatta meg.
„Nem, nem, inkább olyan, mint egy kötél.” – mondta a másik, aki a farkát fogta.
„Szerintem inkább olyan, mint egy vastag faág.” – szólt a harmadik, aki az agyarát tapogatta.
 „Nincs igazatok, az elefánt úgy néz ki, mint egy hatalmas legyező.” – állapította meg a negyedik, 
aki az állat fülét fogdosta.
„Dehogy! Az elefánt olyan, mint egy nagy fal.” – szólalt meg az ötödik vak ember, miközben az 
elefánt oldalát tapogatta.
„Szerintem viszont mindannyian tévedtek, mert az elefánt cső alakú.” – vélte a hatodik, aki épp az 
ormányát fogta.
Amit a vak emberek nem értettek meg, az az, hogy míg az igazságot keresték mindannyian, annak 
csak egy-egy részletét ismerték meg, és az alapján alkották meg véleményüket.

Az egész elefánt részeiből vontak le az egészre végkövetkeztetést. Nem látták a teljes egészet, azaz 
az igazat. A részinformációk, nézőpontok összessége adja az egészet azaz, az igazat, így az igaz az 
egész. Egy igazság van a többi csak nézőpont kérdése. Minden részinformációt összegeznünk kell, 
hogy megkapjuk az egy igazságot, mely szerint működik a világunk. Minden egy tőről fakad.



Az alábbi képen egy három dimenziós ábra kétdimenziós vetületi ábráit láthatjuk. Minden oldalról 
megvilágítva különböző formákat vetíthetünk a falra. Négyzetet, kört, háromszöget. Minden 
szemlélő a maga nézőpontjából másnak látja a térbeli alakot. De a teljes igazság az, ahogy mi a 
képen is láthatjuk profilból a térbeli alakot. Az az EGY igazság a valós, a többi csak látszat, 
részinformáció. 

Úgy vélem az ember párban képez egységet. Nem véletlenül van két nem. Egyes görög 
gondolkodók a kétneműséget (androgün) tekintették alapnak, mely a teremtés által vált ketté. A 
világunk is két pólusú, melyek fenntartják a működéshez szükséges energiát. A pozitív és negatív 
töltéseket elválasztjuk, a negatív elindul a pozitív irányába és végül semleges állapotot kapunk. Úgy
tűnik minden a semleges, alapállapotába tart. A hideg-meleg levegő is kiegyenlítődik, a földből 
nyert vasércből (vas-oxid) kovácsolt fém is a korrózió által rozsdává, azaz vas-oxiddá alakul vissza.
(tudom, nem egészen tudományos) Még a manapság nagy ellenségnek tartott műanyagok is 
lebomlanak alapelemeikre, csak sajnos több időt vesz igénybe, mint egy papírhulladék. Ahogy a fiú 
(férfi) is visszavágyik a női „ölbe”, az egyesülés reményében, a tudat is egyesülni vágyik a lelkével,
vagy az ember is Istennel. 

Miben különbözik férfi és nő? Milyen eszközöket kaptak, és mire használhatóak, 
kiegészítik-e egymást? Ezen témában rengeteg tudományos kutatás folyt és jelent meg könyvekben.
Én inkább nemek különböző spirituális útjához köthető, mentális eszközeit, képességeit veszem 
számításba. Hiszen más eszközei vannak férfinek és nőnek, ezért a lelki megvalósításhoz is más utat
kell bejárniuk. A fizikális különbség, a másodlagos nemi jelleg alapvetően adja a ma ismeretes nemi
szerepeket. A férfi általában erősebb izmokkal és csontozattal rendelkezik, ezért ő vágja a fát, öli le 
a vadat, vagy manapság ő viszi fel az emeletre az Ikea bútort, amit feltehetően ő is rak össze. 
Ezeken az erőt kívánó feladatokon nem szokott egyik nem képviselőjéhez tartozó fél sem 
vitatkozni. Az olyan munkalehetőségeket mint építkezési sitthordást, árokásást, bútorszállítást a nők
nagylelkűen meghagyják a férfiaknak. Ezzel szemben a lelki és szellemi feladatban sokszor nem áll 
össze a kép. A tévismeretek miatt ellentétesnek látszó nemei szerepek, valójában kiegészítik 
egymást, mint két puzzle figura, vagy LEGO darab.

A kutatók a férfi agyi és mentális beállítottságát tanulmányozva a tárgyilagos, céltudatos, 
csőlátású, analizáló, térbeli-gondolkodású, kutató, befelé forduló, rendszerező jellemzőket 
hangsúlyozzák. A nők gondolkodását, viselkedését alapvetően az érzelmek befolyásolják. Agyuk 
kommunikációs és kapcsolatteremtő képességei fejlettebbek, ösztönösebben viselkednek. Az egész 
lényük alapja a világ energiáihoz és személyeihez való kapcsolódás. A különbségek, és ellentétek 
már sok, nem „genderkutatónak” és laikusnak feltűnt. Ebben a témában Louann Brizendine 
könyveit olvastam (A női agy, A férfi agy), melyben a korszakoknak megfelelő hormonális 
változással magyarázza a nemekre jellemző testi és mentális különbségek megjelenését, kifejlődését
és a korosztályhoz köthető viselkedési változásokat. Annyira fontos könyv, hogy idézgetések 
helyett inkább az elolvasását ajánlom. Kötelező iskolai tananyagként kéne tenni.

Véleményem szerint a szellemi, lelki folyamatoknak, a fizikai testi tünetek csak a 
megjelenési formái, tükröződései. Tehát nem a hormonok okozzák a boldogságot, vagy a stresszt, 
hanem a stressz és a boldogság termeli a hormonokat, melyeket a kutatók mérnek. Magyarán, 
amikor csokit eszünk, nem azért leszünk boldogok, mert boldogsághormon van benne. A csokievés 



ízélménye olyan intenzív, hogy el tudja az ember figyelmét vonni a problémáktól egy belső, 
békebeli, nyugodt, önfeledt állapotba. Ez az a békés állapot, mely felszabadítja azt a hormont, 
melyet mi a boldogsághoz kötünk. Tulajdonképpen egy evés meditáció, hasonlóan a japán 
teaszertartáshoz. Persze ez oda-vissza is működik.

 Azt feltételezve, hogy céllal teremtetett a világ és kiegészíti egymást a két pólus, akkor meg
kell találnunk, hogy egészítik ki a nemi szerepek, feladatok egymást. Az ösztönös viselkedési 
formákat figyelembe véve látszólag ellentétes a két nem felfogása és nem is értik meg egymást, de 
ez csak a rossz időzítésnek tudható be. Amint majd kifejtem, a férfinek, először férfivé, a nőnek, 
nővé kell válnia, hogy mindketten kiegészíthessék egymást és a két félből, két egész legyen.

Vegyük figyelembe egy párkapcsolatnál mit kíván a nő? Alapvetően a férfi figyelmét és 
hogy őszintén kifejezhesse az érzelmeit, kiöntse a szívét. A nő a napi tevékenységei kapcsán 
felgyülemlett érzelmeit ki kell beszélje magából. Ezt a figyelmet minden nő ösztönösen elvárja a 
férfitól, ez elől egyik férfi sem menekülhet. Ez kulcsfontosságú a két nem találkozásánál. Na meg a 
szex, de arról majd a végén, mert minden jó, ha vége jó. 

Viccesen kérdezhetném. Mégis milyen jogon követelik a nők, hogy lelki szemetesládának 
használják a férfit? Magára irányítja a figyelmét és önti magából az érzelmeit, problémáit, és ha a 
férfi figyelme elkalandozik, azt rögtön a szemére hányja. Azért, mert a nő ösztönösen tudja mi a 
feladata, még ha nem is érti mindig az összefüggéseket, és nem is tudják megmagyarázni. Ezt 
nevezzük náluk intuíciónak. Ez nem tanult tudás, ez tudatalatti késztetés. Ez inkább egyfajta 
„érzésbeli tudás”. Egyszerűen így érzik helyesnek, normálisnak. Mert így normális, ahogy szokták 
mondani. És ebben igazuk van.

Persze ezt egyik férfi sem nézi rossz szemmel, sőt a nő imádata miatt próbálja a problémát 
minél hatékonyabban megoldani. Talán minden párkapcsolati könyv kulcsfontosságú mondata, 
hogy ilyenkor a férfi ne legyen túlbuzgó és problémamegoldó képleteit visszatartva magában, csak 
figyelmesen hallgassa végig a párjának térben és időben hánykolódó, férfiak számára nehezen 
követhető, érzelmi kilengésektől tarkított monológját. 

„Fogalma sincs róla, mennyit segítene a nőnek azzal, ha továbbra is egyszerűen csak 
együttérzéssel és érdeklődéssel figyelne rá. Ha végighallgatná. Nem tudja ugyanis, hogy ha valaki a
Vénuszon a problémáiról beszél, az nem felhívás tanácsadásra, sőt!” (John Gray. A Férfiak a 
Marsról a nők a Vénuszról jöttek.14.o.) Itt gyorsan hozzá is tenném, azt persze egyik könyv sem 
említi, gondolom, mert ezeket a könyveket főleg nőknek, a nők szájíze szerint tálalják, hogy a férfi 
problémamegoldó képleteit, világnézetét, elveit utána a nőnek is illene végig hallgatnia. Ahogy a 
férfinek is meg kell hallgatnia a nőt, tanácsadás nélkül, úgy amikor a férfi beszél, elméletét 
megosztja a nővel, a nő is hallgassa végig utána a férfi tanácsát. A férfinek muszáj használnia a 
logikáját, különben nem tud működni, fejlődni. 

Ettől függetlenül ajánlható A Férfiak a Marsról, nők a Vénuszról jöttek c. könyv, ami sok 
alapvető félreértésre adhat megoldást párkapcsolati ügyekben, de később elemzem állításait és össze
is vetem elméletemmel. A túl a Marson és Vénuszon érezhetően feminista nyomásra fogalmaz, 
marketinges szóhasználattal adja el az új évezred „gendersemleges”, családmodelljét. A konzervatív
családmodellt, másolatnak tűnő szerepesnek, az újat, pozitívabb csengésű, lelkinek nevezi, mely a  
„modern” nő függetlenségét hivatott szolgálni. Ön melyiket választaná? A könyv érdekessége, hogy
annak ellenére, hogy hormonálisan támasztja alá, hogy a szerepes kapcsolatok 
kiegyensúlyozottabbak voltak, mint a Női agy c. könyv is tette, és a modern kapcsolatmodell 
annyira felborítja a hormonháztartást, hogy többletmunkával kell ellensúlyozni a károkat, mégis 
kitart a változás mellett. Azt is megjegyzi, hogy Norvégiában, ahol nemsemlegesen kell az állásokat
is kvóta szerint kiadni (minden munkában 50% a nemek aránya), már a nők választják a régi 
családmodellt és nőies munkákban helyezkednek el, mert rosszul érzik magukat a bőrükben. 



Ugyanis a férfias, stresszes munkák felborítják a nők hormonháztartását. A hormonális kutatás miatt
azért érdemes elolvasni, de később bővebben tárgyalom.



 Visszatérve a problémára. Miből fakad ez a veleszületett elvárás a nőkben, hogy követeljék 
a kis érzelmi „szemetesládájuk” figyelmét? Abból kiindulva, hogy ösztönös, ezt isteni terv 
részeként tekintem, és általában ezt lehet jó kiindulási alapnak venni. Tehát a férfinek be kell 
fogadnia ezeket az érzelmeket. Érdekes mód a férfiaknak pont ezekre az érzelmekre van szüksége a 
női oldaluk megvalósítására, viszont gyakorlatilag elmondható, hogy agyuk a környezeti 
impulzusok fogadására olyan kifinomult érzékekkel rendelkezik, mint egy korhadt farönk. Az talán 
már mindenki számára ismert, hogy minden férfiben van női, és minden nőben van férfi oldal, 
ahogy a keleti jin-jang jelen is ábrázolva van. A nyugati pszichológiában, erre Jung anima és 
animusként hivatkozik. A nő erőssége pont a férfi szükségletét adja, de a férfi sajnos nem tud 
figyelni a nőre, mert a figyelme állandóan befelé irányul. Ismerjük a helyzetet, amikor a férfi elméje
elkalandozik a nő mondandója mellett és, amikor kérdőre vonják, ő mindig vissza tudja mondani az 
utolsó mondatokat. Ez csak azért lehetséges, mert a memóriájában vissza tudja keresni a történteket,
anélkül, hogy abban a pillanatban jelen lett volna agyilag. Ezt tényleg nem szándékosan csinálják, 
egyszerűen nem tudnak figyelni egyszerre kifelé és befelé. De akkor, hogy egészítik ki egymást? 

A nőknek alapvető természetéhez tartozik, hogy kapcsolódnak minden energiához, ami a 
természetben előfordul. Mindenhez és mindenkihez. Érzékelik, milyen hatást gyakorol rájuk, 
milyen érzelmi reakciót váltanak ki belőlük. Ez által  megismerhetik magukat és magát a szituációt. 
Ezeket az érzelmeket kell nekik, a saját személyiségüknek megfelelően megtanulni kifejezni, majd 
áttölteni a férfinek. Tehát a nő egyfajta energia parabola, mely begyűjti az energiákat, majd 
átalakítja a férfi által már felfogható, feldolgozható érzelmek formájában. Amint a végén kiderül a 
nő azért tud jobban ráhangolódni a környezeti energiákra, mert azok női neműek, mint ő. 
Könnyebben tudja felvenni a rezgéseket és magán, mint érzelmek felismerni. Ezeket az érzelmeket 
kell a nőnek a férfi elkalandozó figyelmét magára vonva, áttöltenie. A férfi ezen érzelmek által lesz 
képes a női oldalát kiteljesíteni. Enélkül a férfi érzéketlen marad az embertársai felé. A férfi nem 
érzékeli közvetlenül a természetben ható energiákat, gyakorlatilag érzéketlen, illetve csak a nőt 
látja, mint sötétben a csillagot. Érzelmi- és kapcsolatteremtő képességek is messze elmaradnak a 
nőkéhez képest. Épp csak arra elegendő, hogy meg tudja osztani másokkal a felfedezését, 
ismereteit. Idővel, a nőkkel való szorosabb kapcsolatai által, az ő mintájukra, egyre több érzelmet 
tud magában feldolgozni és kifejezni. Az első nővel való találkozás általában az anyával történik, 
ami meghatározó lesz életében, hiszen lelki állapotát is átadja a gyereknek. A férfi teljesen másképp
érzékeli a világot, mint a nő. A férfi felül tud kerekedni az érzelmeken, így az nem vakítja el a 
tisztánlátásában. Egy férfinek pont erre van szüksége a feladatához. Életük első felében segítségül 
lehet az érzéketlenség és az egó, amivel egyre mélyebbre tud hatolni a fizikai világba. A fiúk már 
kiskorukban a tárgyakat nézik a kislányokkal szemben, akik inkább szociálisabbak, a figyelmet 
igénylik és a szemkontaktust. A kisfiúk szétszednek mindent, tudniuk kell a működését, a 
hatásmechanizmusát. Még a béka lábát is kitépik, és nem értik, miért siratják a kimúlt tetemet a 
kislányok. -Hiszen ez csak egy béka. Védekezik értetlen arckifejezéssel, a lányok kiközösítő 
szemrehányásaival szemben. A férfinak érzéketlennek kell lennie ahhoz, hogy mindent meg tudjon 
vizsgálni. Úgy tűnik sokszor a pusztítás is hozzá tartozik a világ működésének megismeréshez. 
Ehhez nagyon jó érzékük van. 

A világ minden megnyilvánult eleme között valami elvi alapú összefüggés tapasztalható. 
Minden szervünknek megvan a maga funkciója, és ennek érdekében a szervezetünk alapsejtjei, az 
őssejtek egy meghatározott elvet követve, célnak megfelelően alakulnak és rendeződnek. A szer 
elvhez hasonulva lett szerű, ami később szerv lett. Ahogy a szervek is egy céllal állnak össze 
szervezetté. A világot is ez a szer háló fogja össze, amin keresztül, működő energia táplál, így a 
szer-etet. Ez a szer szógyök jelentése a szeretetben is. Ezt a szert tartják fent a szer-zetesek a szer-
tartással. Rend-szerben az elemek a megfelelő helyükön a maguk rendeltetésszerű feladatát végzik. 
Ennek a rendszernek a felismerése a férfi feladata. A férfi agya ezeket az összefüggéseket elemzi, 
térképezi fel, elemről elemre, majd egy virtuális térbeli hálózati térképként tárolja az agyában. 
Ezekből az ismeretekből tud a fizikális színtéren teremteni. Az elméletét a gyakorlatban 
megvalósítani, feltalálni, rendszereket alkotni. Rend a lelke mindennek.



Ez az elv, és a rend az általunk kreált fúrógép szerkezetében is megfigyelhető. Van burkolat,
kapcsolók, fogaskerekek és az elemeket összekötő csavarok, mind összhangban működnek egy 
célnak alárendelve, egymást kiegészítve. Minden elemnek megvan a maga rendeltetésszerű helye és
feladata. Egy burkolatot rögzítő csavar kiesése végzetes károkat okozhat a forgó mozgást végző 
fogaskerekek közé kerülve, mert megállítja a motort és le is égetheti. Ezért szükséges a rend 
fenntartása, melyet figyelemmel kell kísérni, megismerni, és a rendre káros dolgokat meghatározni, 
szabályokkal elhárítani, megakadályozni esetleges kialakulásukat.

A férfinek ismernie kell a szervezet összefüggés hálózatát, mely egy fa szerkezetéhez 
hasonló. Egy tőről fakad, de a korona felé egyre sűrűbben szerteágazik. Bármely elemét 
eltávolítják, vagy megváltoztatják, neki tudnia kell azt kiegészíteni, vagy visszaállítani. Ez 
különbözik a nők gondolkodásától, melynek alapja sokszor egy kellemetlen érzelmi benyomás, 
melyet fölöslegesen meglovagolva, túlkombinálják a dolgokat. Ismerjük, amikor a férfi csak 
bambul maga elé és órák óta nem szól semmit. Az asszony, magából kiindulva, mert neki állandóan
jár valami a fejében, rögtön a legrosszabbra gondol és félelmében elindul egy gondolatmenet. Ez a 
„logika„ inkább csak egy lineáris következtetés, kb. olyan, mint az IQ tesztek, melyeken férfi és nő 
hasonló eredményeket érnek el. Ez a fogaskerék balra forog, akkor az jobbra, majd amaz balra és 
ezt a vödröt felemeli, vagy leengedi. Különböző alakzatok, szisztematikus elrendezéséből rájövünk-
e, melyik lesz a soron következő ábra? Már az iskolában is leszoktatják az embereket a 
gondolkodásról. Ha ez így van, akkor ez úgy, majd ezt így, akkor ez… Úgy. 5-ös leülhetsz. Az 
információkat úgy tálalják, hogy rávezessék az embereket a megoldásra. A társadalom visszhangja 
meggyőzi az őket a tudásukban és az információforrásaik hitelességében, így a média már készen 
kapja az információéhes embereket, akik véleményét, elveit, trendjeit, viselkedésmintáit, férfi és női
ideáljait saját érdekeik szerint befolyásolhatja. Az fel sem merülhet senkiben, hogy bizonyos híreket
elhallgatnak, vagy hamisakat tesznek hozzá, ezzel megváltoztatva a végkövetkeztetést, mert az 
emberek közötti társalgás alkalmával mind megbizonyosodhatnak, hogy jól gondolkodtak, hiszen 
mindenki ugyanazt a végkövetkeztetést vonta le. Azt amúgy is nehezebb elfogadni, hogy egész 
életünkben félrevezettek minket. Így formálják a köz gondolkodását. 



A férfi a teremtő, de miből teremt ő? Amint Isten elválasztja a fényt a sötétségtől, létrehozza
a kétpólusú világot, melyet két egymással szemben álló, de mégis egymást kiegészítő, ellentétpárok 
alkotnak. Fekete-fehér, jin-jang, lélek-tudat, nő-férfi, szem-galamb stb. A szem, mint a 
szentháromság háromszögében, a tudat, a galamb a lélek jelképe a kereszténységben, amint Jézusra 
is egy galamb szállt keresztelésnél, mint szentlélek. Alul a képen szem, Jézus, galamb. Alfa, mega.

A jin a női energiát, a jang a férfi szellemet, kontrollt képviseli. A világ természete női 
jellegű, mint a nevében is jelezzük anyatermészet. Minden energia, amit Einstein egy képletben 
kifejezett. Ha minden energia, akkor minden jin, azaz minden nő. Anyatermészet minden energiája, 
ami táplálja és fenntartja a természetet, mind női minőséget képvisel. A férfi akármit is csinál 
mindig ezt energiát kell kutassa, a nőt kell fürkéssze. Akár tudósként, fizikai kísérletekkel, akár 
spirituális lényként, az emberi természetet kutatva. Hiszen az ember természete is a világ 
természetének a része. A bibliai teremtéstörténetben szereplő Éva név is minden élő anyja 
jelentéssel bír a héber nyelvben. A Magyar nyelvben ugyan nincs nemi megkülönböztetés, mint 
egyes nyelveknél (pl. angoloknál he, she), de bizonyos esetekben fontosnak tartották jelezni, melyik
nemhez tartozik. Anyaföld, anyanyelv, anyatermészet szavaink tanúskodnak őseink természetről 
alkotott felfogásáról. Maga az ANYA-G szavunk is a fizikai sík női minőségéről árulkodik. Ez 
kivételesen más nyelvekben is megmaradt. A férfi képességei a legalkalmasabbak az anyatermészet 
kutatására, melyben megismerheti a világot működtető törvényeket, folyamatokat, elemei közötti 
összefüggéseket, okát és a benne kikristályosodott szabályok és törvényszerűségeknek megfelelően,
létrehozhatja az éginek a földi mását. Így teremthet a férfi, de csak a női energiák által, a női 
minőség minden oldalát megismerve. Ennek megfelelően kellene a társadalmi és gazdasági 
rendszerünket is megalkotni. Miképpen a mennyben, azonképpen a földön is. 

Mielőtt tovább lépünk, fontos megjegyeznünk, hogy régen csak mássalhangzókat írtak, 
magánhangzókkal csak külön jelentést adtak a szavaknak. Manapság is láttam pár kísérletet erre pl, 
DRK cipőmárka. A mássalhangzók, a szájüregben végbemenő képzés módja szerint hat csoportba 
sorolhatók, melyeket váltogathatunk nyelvek között is pl, eRZSéBeT; eLiZaBeTH, (váltópárok: R-
L;ZS-Z;T-TH) Minden nemzet a saját nyelvén próbálja meg hangzósítani a régi írásokat. Hiába 
tudták lefordítani a hieroglifákat, a kiejtést nem tudják a képek alapján rekonstruálni. Például: Az 
egyiptomi nyelv napistenét jelölő R betűt az angolok Rá, vagy Rének ejtik, így ez maradt a 
köztudatban. Mi ejthetjük úR-nak, főisten megnevezéseként, de eRő-nek is, hiszen a három napisten
elnevezés közül ezt használták, amikor a nap a legmagasabb állásában van, azaz a legerősebb. 

Belvárosi Nagyboldogasszony
Főplébánia



Továbbá: Noé-Nő; BáRKa-BuRoK, iSTeN -ből az „S” váltható „SZ” betűvé is, így lehet öSZTöN 
is, de SáTáN is, és őSTaN is. Ezekre majd később szükségünk lesz. Bármilyen kellemetlen 
egyeseknek, de a Magyar nyelv a legalkalmasabb a biblia virágnyelvének értelmezéséhez, és 
szójátékokkal könnyű megjegyezni az összefüggéseket. Ez persze nem azt jelenti, hogy bármilyen 
szót összeállíthatunk. Meg kell lennie a szavak közötti összefüggésnek. Úgy kell elképzelni, hogy a 
nyelvünket az ősatyák alkották, akik ismerték a világ rendjét, és a kialakított szavakat egy 
értelmezéskörbe tartozó gyökökből alakították ki, mint egy tőről fakadó szóbokrot. Pl T_R: tér, 
téridő, terem,(bezárt tér) teremt, termő, termel, termés, természet, termény, tervez, 
   

1„Az ösztön a pszichoanalízis kulcsfogalma. Az ösztön a tudatalatti késztető ereje, amely 
egy élőlényt valamilyen cselekvésre késztet. Életösztön, létfenntartás, fajfenntartás, szexuális 
ösztön.”   

Az állatokat is az ösztön vezérli tudatlanul. Amikor megbetegszenek tudják, melyik növény 
gyógyítja meg őket, pedig nem olvasták a Science magazinban. Ez a láthatatlan segítő vezérelhette 
a tudattalan növényeket is a szaporodási módok evolúciójában. (Szél, rovar, tüske) 
öS(z)T(ö)N – iSTeN. Az ösztön tudat nélkül vezérli az embert és az állatot is hiszen az ember is 
állati testbe bújtatott lélek. A nő inkább ösztönös, mint a férfi, ezt a nőknél intuíciónak nevezzük. A 
férfi meditatív. A nő inkább zsigerből megérzi a dolgokat, „beletrafál”, de nem tudja levezetni az 
összefüggéseket, hogy jutott el a megoldásra. A férfi értelmezi az összefüggéseket. A nő a tudás, 
azaz a tan, az ősi tan. Az őSTaN. Isten. Ha a nő a tudás, a teremtéstörténet Évája miért csábult el az 
isteni tudás megszerzéséért? Ehhez meg kell ismernünk Isten kilétét.

A héber írásban is először Isten egy a szellemiségéhez (idom) hasonló férfi-nő embert hoz 
létre, egyfajta androgünt.  2„Alkossunk embert képünkre és idomunkra”. Már a kifejezésmód és a 
kétféle jellemző is többes számra utalnak. Egy az Isten, de két pólusú, mint a mágnes. A magyar 
gondolkodásban is megjelenik a világ kettőssége. Aminek hiányzik a párja, azt fél szótaggal 
jelezzük, így lesz valaki félszemű, vagy féllábú. A rovásírásban az egy, nem egy vonal, hanem 
kétszer áthúzott függőleges vonallal ábrázolt »gy« betű. A Kabbalában is Atya-Anya-Fiú hármasság
szerepel. Ezek a keleti tanítás szerint a megnyilvánult Világegyetem Hetedik Princípiuma, vagyis 
annak „Atma-Buddhi-Manas„-a (Lélek, Szellem, Értelem), s ez a hármasság elágazik, és hét 
kozmikus és hét emberi princípiumra oszlik. Az ókori kultúrákban létező Isten és Istennő párosból a
kereszténység kivonta a női felet, és a Szentháromság megtartása végett helyettesítette a 
Szentlélekkel. Az Istenanyának a tehén és a hold, az Istenatyának az oroszlán és a nap volt a jelképe
számtalan kultúrában, így a kereszténység állatai között is megjelennek, ahogy a kígyó is főszerepet
kapott Mexikótól Indiáig. 

Sajnos némi száraz anyagot is kénytelen vagyok beilleszteni a leírásba, mert bizonyos 
szimbólumok, fogalmak ismerete a későbbi teremtéstörténet értelmezéséhez elengedhetetlen.

1 Wikipédia
2   Ballagi Mór, Móses öt könyve, Genesis. I, 26.

Egyiptomi Hathor szarvai 
között napkorongot visel.

Szent korona, nap, Jézus, holdSíva – parvati egy testben



Az interneten is fellelhető szimbólumtárban megtalálhatjuk a művészetek ősi jelképeinek 
leírását. 

3 „Nap: Az állatövi csillagképek közül az Oroszlán jegyéhez kapcsolták. A Biblia is számos
helyen von párhuzamot Isten, ill. Krisztus és a Nap között (pl. Zsolt 84,12; Mal 3,20).”
„A hermetikusok is Istennel azonosították: „A Napot az Atyaistennek feleltetik meg, világosságát a
Fiúnak, és melegét a Szentléleknek. Az alkímiában a Nap az intellektus, a Holddal együtt az arany 
és az ezüst, a király és a királyné, a lélek és a test szimbóluma. A fekete Nap (Sol niger) az éjszaka 
Napja. Az alkimisták számára a fekete Nap az ősanyag (prima materia), a tudatlanság.” 

4„Anyaméh:Az ősi mitológiákban a föld, mint minden teremtmény szülője, anyaméhként 
jelenik meg. A hinduizmusban a világegyetem anyaméhe, a Prakriti, a természet, a világ jelképe.”

5 „Anyaistennő: Női istenség, az ős-, majd újkőkori kultikus élet központi figurája. Az ősi 
eredet, az egyetemes anyaság, a nőiesség, az életerő, a termékenység és a természet szimbóluma.
A különböző kultúrákban számos elnevezéssel illették, pl. Földanya, Magna Mater, Nagy Istennő, 
Nagy Tehén. A szülés és szoptatás által az élet eredője és fenntartója; már ősi ábrázolásain is a női 
nemiség jegyeinek hangsúlyozása látható 

Az anyaistennő alakjában az élet és a halál, a teremtés és a pusztítás ellentétpárja egyesül, 
mint a természet szétválaszthatatlan egysége. Ehhez a jelentésréteghez a meghaló és feltámadó 
istenségek mítoszai is kapcsolódhatnak.

A tengerből felmerülő istennő képzete kis-ázsiai eredetű, Aphrodité eredetileg a sumer 
Inninhez és az asszír Istarhoz hasonlóan a természet elpusztíthatatlan nemzőerejének 
szimbóluma, a nedvességből fakadó élet jelképe volt (Innin,Istar, Astarta, Lilit).

A termékenység matriarchális típusú istensége, akihez a hasonló keleti istennők mintájára, meghaló 
és feltámadó isten, Adónisz kultusza társult. Az istennő termékenységi aspektusát attribútumként 
alma/almafa jelképezi”

 „A görög költészet Aphrodité-toposzai így összegződnek egy római kori orphikus Aphrodité-
himnuszban: „Mennyei, szép mosolyú, kegyes Aphrodité – csupa dallam! / habtestű, örök 
istenanyánk, derűs éji-virrasztó, / éjszemű tőrbecsaló s leigázó: kényszerek anyja!„ Mint a 
Szépség istenasszonyának a virágok, elsősorban a piros/vörös rózsa és a mirtusz az attribútuma, 
valamint a fogatát húzó hattyú, és a tengeri eredetén túl a női nemiséget is szimbolizáló kagyló. 

A neoplatonikus gondolkodók szinkretizmusa a platonizmus és a keresztény tanok 
elemeinek rokonítható vonásain alapult. Szerelemfilozófiájukban az égi szerelem, Aphrodité Urania

3 Szimbólumtár, Pál József (1953–), Újvári Edit (1963–) Balassi Kiadó (nap)
4 Szimbólumtár, Pál József (1953–), Újvári Edit (1963–),Balassi Kiadó 
5 Szimbólumtár, Pál József (1953–), Újvári Edit (1963–) Balassi Kiadó

Innin,Istar, Astarta



a lélek nemes része, Istenhez emelő erő, a szellemiség utáni vágy szimbóluma, amelynek a földi 
szerelem nem ellentéte, hanem alacsonyabb lépcsőfoka, az isteni szellemiség anyagi világban való 
szétáradása. Marsilio Ficino A szerelemről írt értekezésében, amelyet Platón A lakoma c. művéhez 
szánt magyarázatként, ezt a tant fejti ki: „…kétféle Venus van. Az egyik az a megértés, amelyet az 
Angyali Értelembe helyezünk, a másik a nemzőerő, amelyet a világléleknek tulajdonítottunk. 

Mindegyik Venust hozzáillő kívánkozás kíséri. Az előbbi Venust a vele született kívánkozás Isten 
szépségének megértése felé ragadja. […] Az égi Venus az istenség ragyogását először önmagába 
fogadja be, majd átvezeti a másik Venusba, aki viszont e ragyogás szikráit a világ anyagába 
árasztja át” (Venus Coelestis – Venus Vulgaris). Botticelli Apellész nyomán festett Venus 
születése c. képén (1482, Firenze, Uffizi) a tenger habjaiból felmerülő, partra érkező meztelen női 
alakban az égi Venust, a Tavasz (Primavera) c. festményén (1477–1478, Firenze, Uffizi) pedig az 
anyagi világban, az újjászülető tavaszi természetben ható „nemzőerőt„, a földi Venust ábrázolja, aki
a világ törvényeit irányítja.”  

Vénusz születése – Botticelli Botticelli – Tavasz (Primavera)

Tehát maga az anyatermészet, az egész univerzum az Istenanya teste, ahogy az egyiptomi 
Hathor fényképen látható volt. A tehén testét csillagok borítják. Fején a szarva között tartja a 
napkorongot. Hóruszt, a fiát táplálja tejével. Indiában se véletlenül szent állat a tehén. Az anyaföld 
egyfajta bölcső, melyben a lelkek mindent megkapnak a fejlődésükhöz, hogy magasabb szellemi 
szintre jussanak. Az egész bolygónk felépítése és működése az anyaméhhez hasonló. A légkör, a 
vízkör, a napfény energiája a növényzetben keresztezik egymást és létrehozza a tápláléklánc alapját.
Gyakorlatilag a testbe zárt szellemnek minden létfontosságú elemét, táplálékát, ásványi anyagát 
biztosíthatják. A növényzet alapvetően minden lelki és testi funkciónk táplálására, erősítésére, 
védelmére, gyógyítására ad megoldást. Testünk tápanyagszükségletét zöldséggel, gyümölccsel, 
diófélékkel, magokkal, babfélékkel, szójával fedezhetjük. Gyógynövényekkel gyógyíthatjuk. 
Ízlelőbimbóinknak fűszerekkel, teákkal; szaglásunknak illatokkal kedveskedhetünk. Ruházkodásra 
és otthonteremtésre is felhasználhatjuk részeit. A tehén tejében lévő fehérje bár állatinak számít, 
mégis egészséges lehet,  hiszen az állat, természetes tartásban tulajdonképpen az általa legelt 
növényekben található tápanyagokat, vitaminokat alakítja át iható formává. Noé történetével válik 
elérhetővé az ember számára a húsevés, de vérüktől megtisztítva. 
Móz. I. 9.
3.  Minden mozgó állat,  a  mely  él  legyen nektek  eledelűl;  a  mint  a  zöld  fűvet,  nektek  adtam

mindazokat.
4.  Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.

Az, hogy ez az idilli állapot azóta megváltozott, és kialakultak az úgynevezett civilizációs 
betegségek, az a környezetünket pusztító, vegyi anyagoknak, permetezőszereknek, mérgező 
anyagoknak, műtrágyázásnak köszönhető többek között, mely jelentősen csökkentette a növények 



tápanyag-, ásványi-, és vitamin tartalmát. A mesterséges élelmiszerek, ízfokozók, hormonok, 
adalékanyagok, a természettől való eltávolodás, a mozgáshiány tovább rontotta a helyzetet. 

6A bibliában föld, víz elemek inkább hasonlatként értendőek, hasonlóan a keleti 
jelképekhez. A víz az energia hullámformátumú terjedésének jelképe. Mint amikor egy követ 
dobunk a vízbe, az energia is hasonlóan terjed. Fényhullám, hanghullám. A kvantumfizikus tudósok
rájöttek újra arra, amit a keleti filozófia leírt évezredekkel ezelőtt. Az atomot akármeddig bontják, 
elérnek egy pontra, ahol már fizikailag nem mérhető, világunk számára megnyilvánulatlan 
részecskét találunk. Ezt fénymagnak nevezték régen. Ez a fénymag a forrása a hullámoknak. A 
forrásból kiinduló „energianyaláb” visszatér magába, majd a másik oldalon is tesz egy kört. (1.) Ez 
a matematikából ismert ősi jelkép a végtelen jel, melyet 3 dimenzióban bindunak hívunk. Itt 
félbevágva látható (2.) Az energianyalábok a forrásba, azaz a középpontba visszatérve, táguló 
hullámokat, azaz gömbhéjakat indukálnak a bindu körül, mint egy tóba dobott kő csak 
3dimenzióban. (3.) A belsejében van a bindu 3D végtelen jele a keletkező legkisebb gömbben.

Műszerekkel magát a forrást nem, csak a környezetre ható hullámokat tudják mérni. A forrás maga 
a jelen idő, a távolodó hullámok, időhullámok. Ezt nevezzük víz elemnek, melyet a bibliában így 
ismerheted. Isten szelleme lebeg a vizek felett. Ez a meg nem nyilvánulatlan Ősanyag, amiből az 
anyagi világunk végül keletkezik. A föld elem pora, alkotóelemei. Ezekből a forrásokból több van, 
és a belőlük kiáradó hullámok eltolják egymás forráspontját. (4.)  Több találkozásánál a hullámok 
fodrozódnak. Káosz, Örvénylések.(5.) Ez lehet az a víz, aminek jelképesen habjaiból Vénusz 
Istennő kiemelkedik Botticelli festményén, vagy a hindu forrásokban, ahol a tejóceánt köpülik és 
abból jön elő az Istennő, a főisten, Visnu felesége, Laksmí. Az eltolódott források, jelenpontok a 
csúcsnál(6) 

6 http://hunok.hu/summary/source.htm

4. Ábra 5. Ábra 6. Ábra



mind egymástól távolodnak és ütköznek, aminek hatására visszacsavarodnak. (7-8.) Látszik, hogy 
az időimpulzusok (a csúcsán) először egy pontként kezdik, majd felfúvódnak egy gömbbé, ezután 
belehatolnak a régebbi impulzusok hullámterébe. Ez egy idő visszacsatolás, mint a saját farkába 
harapó kígyó. Isten visszanéz magára. Beleharap az almába megtapasztalva, megízlelve a 
teremtését. Isten minden teremtetett dolog után leellenőrzi az eredményt. És látá Isten, hogy jó. 



A teremtéstörténet szimbolikájának leírásánál általam használt ellentétpárok, vagy elempárok 
melyek kiegészítik egymást, melyekkel próbálom megvilágítani az összefüggéseket. Többnyire 
szimbólumként kell rájuk tekinteni. 

Nő-Férfi Ellentétpárok  

Jin Jang

Istenanya/Istennő/Nő,Asszonyember Atya/fiú/férfi/Ember

Éva Ádám

Káosz Logosz

Sötétség Fény

Lélek Tudat

Galamb Szem

Fekete Fehér

Érzelem Értelem

Intuitív Meditatív

Ősanyag szellem, 

Egymást kiegészítő  hasonlatpárok, szójátékokhoz

Erő, energia Kontroll

Tan Tanú

Tudás Tudós

Tan-Anyag Tanuló

Könyv Olvasó

Életadó Teremtő

Föld Földműves

Növény, fa, Kertész

Állat  (Bárány) Pásztor

Állat(Vad) Vadász

Működtető Létrehozó



ÁDÁM-ÉVA TÖRTÉNET

Eddig eljutva már sok szimbólummal tisztában vagyunk és megkísérelhetjük elemezni a 
bibliai teremtéstörténetet, melyben ősatyáink a teremtés okáról és a nemek teremtésbeli feladatáról 
adták át tudásukat.

A teremtéstörténetet nem időrendben kell nézni, csak az analógiákat kell értelmezni és 
összerakni a képet. Mindennek megvan a maga jelentése, csak történetbe foglalták.  Például, amikor
Éva az almába harap, ő még meg sem teremtetett. Ahogy a gyümölcs a fának az eredményét, úgy az
alma a teremtés célját, de az okát is szimbolizálja. Magát a jó és rossz feletti tudás megszerzését, 
amire a kígyó csábította Évát. Ennek szükséges következménye a világunk és az ember teremtése, 
majd a felek, azaz Ádám és Éva szétválasztása. Mivelhogy hasonlat gyanánt egy fával 
szimbolizálták a teremtés kiinduló okát, azt a teremtéstörténet elejére kellene helyezni, de a fizikai 
síkon gondolkodó ember, lineáris, időrendi gondolkodásával nem lenne összeegyeztethető, hogy 
először van a fa utána teremtetett a föld és az emberpár, akik esznek róla. Ez csak a jelkép 
használatából ered, de a teremtésünk okának magyarázatánál bármilyen példázattal állnánk elő, az 
is csak a teremtés utáni jelképrendszerből választhatnánk. Hiszen a teremtés előtt még nem voltak 
jelképeink, amivel leírhatnánk a teremtésünket. A fa jól jelképezi a tudás ágakra bontakozását, mint 
hogy a tudomány is szakágakra válik. Jó a természet örökös körforgásnak bemutatására is, de 
leginkább a hozzáállás és az eredmény viszonyára a legkézenfekvőbb példa, amit a természetből 
kölcsönözhetünk. Ki mint vet, úgy arat. Ahogy az ember gondozza, figyelemmel kíséri a 
(gyümölcs)fát, olyan gyümölcsöt, termést, terem. Ha mérgező vegyszerekkel öntözöm a földjét, a 
gyümölcse is mérgező lesz számomra. Amennyiben tápláló anyagokat, vizet, trágyát adok a 
földjéhez, akkor a gyümölcse is tápláló lesz számomra. Gondoskodó figyelemmel kísérve a 
facsemete életét, tesztelve ismerjük meg szükségleteit, veszélyt jelentő körülményeket. Aki kap egy
gyümölcsmagot, de nem kap hozzá használati útmutatást, annak próbálgatnia kell különböző 
eljárásokat, tápoldatokat, szereket, fametszési trükköket, öntözési szokásokat, hogy kitapasztalja, 
kiismerje a növényt és a leghatékonyabb termesztési eljárást. Megismeri a problémákat, 
lehetőségeket és ennek tudatában megoldja azokat, a tapasztalatait összegyűjtve, tovább adhatja a 
fiának, akinek nem kell előröl kezdenie a fanevelés művészetét. Ez maga a hagyományozás 
lényege, hogy a szerzett tudást átadjuk és folyamatossá tegyük a szellemi fejlődést. A gyümölcs 
kóstolása az élet teremtésének célja és oka, hiszen Isten csak a tapasztalata által ismerheti meg 
önmagát. Puding próbája az evés. Isten él és megéli, kóstolja magát, minden érzelmét figyelemmel 
kíséri az önkontrollhoz. Jó, vagy rossz gyümölcsöt terem a fa, ki kell ismerni a fejlődési rendjét és 
szabályozni kell szabályokkal. Tapasztalja magát Isten. Élvezi saját ízét, érzéseit megéli, és hogy 
kontrollálja szemmel kíséri, felügyeli, őrködik rajta, gondoskodik róla. Ehhez kell egy szem, ami a 
lelkiségének tükre. A tudás fájának gyümölcse az eredménye a fának, amit kóstol, de az eredetet is 
a teremtésnek, hiszen az öntapasztalás végett teremtetett minden, csak önkontrollal tudunk élni 
tudatosan. Inkább a saját farkába harapó kígyóhoz kell elképzelni. Egy körkörös visszacsatolás. Az 
ok a gyümölcs, az okozatra a teremtésre. Tehát a tapasztalati gyümölcs itt az okozat is. Isten az ok 
és az okozat is. Folyamatos körforgás, amiben a véget követi egy új kezdet. Isten a kezdet és a vég, 
az alfa és az omega. A teremtő és a teremtetett.
Mivel Isten nem fizikai világáról van szó felfoghatjuk úgy is, hogy álmodik egy világot magának, 
amibe elmerül, hogy megtapasztalhassa magát. Az világunk megtapasztalása az áLMa, aLMa, 
melyben az eLMét fejlesztve, megvalósíthatja álmát, elméletét és az ige testetölthet. Isten a hetedik 
nap megpihen, belemerül az általa kreált álomvilágba, amit mi valóságnak fogunk fel. Az élő 
tárgyiasul és élet keletkezik.

Az alma helyett a gyümölcsöt jelentő „pri” szót használtak, így sokan a fügét veszik alapul, 
mert annak a levelét használták nemiszerveik elrejtésére. A füge az a függő ónhoz hasonlatosan 



függ, nevét is innen kapta, leszakításával a függetlenséget is jelképezi. Egy másik női szimbólumra, 
az almára csak később változott. A bibliából kihagyták Lilit történetét, aki Ádám első felesége volt. 

A bibliában az ember teremtése kétszer van leírva. Ez jelentheti az évezredek alatt sokszori 
módosítások miatt becsúszott hibát, de valószínűbb, ahogy Ballagi Mór is fogalmaz, az embernek 
először csak a teremtésbeli szerepe szerinti helyét készíti el. Teremtsünk embert, aki uralkodik az 
állatokon, és míveli az édenkert földjét. Majd a a következő fejezetben, a genesis 2-ben fejti ki  
Ádámnak a föld porából, és a hozzá illő asszony segítőjének, az ő bordájából való teremtését. 

Mózes I, Gen. 1.
26.  És  monda  Isten:  Teremtsünk  embert  a  mi  képünkre  és  hasonlatosságunkra;  és

uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a
földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. 

27.  Teremté tehát az Isten az embert az ő képére,  Isten képére teremté őt: férfiúvá és
asszonynyá teremté őket.

„Platón A lakoma c. művének 14. és 15. fejezetében olvasható az ősi, kétnemű lényekről 
szóló mítosz. A gömb formájú, embereknél tökéletesebb lényeket az istenekkel szemben mutatott 
gőgjük miatt Zeusz büntetésből osztotta ketté. A hím és a női tulajdonságokkal egyaránt bíró 
harmadik nemű ember mindkét fele a szétválasztás óta keresi a másikát. Eszerint a másik 
nemmel való egyesülés az eredeti egység utáni vágyakozás: „Kettő lett egyből, s most szüntelenül 
keresi ki-ki a maga másik felét.„ Ezért a világban ható legnagyobb hatalom Erósz, Amor, Cupido, 
aki a teljesség, az egykori androgün lét utáni vágy megtestesülése. • A Poimandrész c. hermetikus 
irat szintén az ember eredeti egységes, hímnős voltát állítja. A Hermész Triszmegisztosznak 
tulajdonított írás az istent így határozza meg: „Az Értelem pedig isten, hím-nős, fény és életként 
létezik„ (9). • A férfi és nő egysége mint ősi kiindulópont a zsidó és keresztény hagyományban is 
jelen van. A hatodik napon teremtett ember nemileg még nem differenciált: „Isten megteremtette az
embert, saját képmására alkotta, férfinak és nőnek teremtette„ (Ter 1,27). Az asszony megalkotása 
az egységes emberből csak ezután következik. A második teremtéstörténet szerint Évát Ádám 
oldalbordájából alkotta meg Isten (Ter 2). Az ábrázolásokon ennek megfelelően az Úr Ádám 
oldalából emeli ki Évát. • Az alkímiai szimbolikában lehet a prima materia (ősanyag) mint 
differenciálatlan egység vagy a bölcsek köve, a tökéletesség jelképe is.

Platón a világ két szintjét: az Ideák és a másolat szintjét különíti el: a mi világunk (=2) csupán 
tükröződése, másolata az Ideák (=1) tökéletes világának.„

7„A zoroasztriánus perzsa mitológia szerint a világot nem egy isten teremtette hanem 
kettő. Az Őskáosz szeretett volna létrehozni egy fiút, de nem sikerült neki, sőt az Őskáosz el is 
kezdett kételkedni abban, hogy megteremtheti-e a valaha a nagyszerű Fiút, amikor valami 
megmozdult a végtelen idő méhében, de a gyermek nem egy fiú volt, hanem kettő. Az első az 
Őskáosz jót létrehozni akaró vágyából született, neve Ahura Mazda, a Bölcs Atya, a másik viszont a
kételyéből. Ennek az úrnak a neve Ahrimán, nevéből származik a magyar ármány szavunk. Ahura 
Mazda vagy rövidebben Ormud meg is teremtette az első embert, aki történetesen férfi volt. 
Ármány testvér erre válaszul megteremtette a nőt,  ő Dzsehi. A perzsa Ádám békésen szunnyadt 
egy fa alatt, Dzsehi pedig föléje telepedett, és amikor perzsa Ádámunk felnyitotta a szemeit, valami 
olyasmit látott meg, amit a szemérem pontosan megnevezni tilt, de mindenesetre ettől a látványtól 
elkezdődött a világtörténelem”

7 Szunyogh Szabolcs Védtelen istenek, 50. old.



8„A biblia kezdőmondatában az Elohim-szó (a hímnemű Él többes számú alakja) azt fejezi 
ki, hogy Isten magába foglalja a férfi és a női attribútumokat is. A Teremtő, az Örökkévaló 
egyszerre nő és férfi, és senki sem tudja benne ezt a két lényeget szétválasztani”

8 Szunyogh Szabolcs Védtelen istenek, 54. old.



Vegyük sorra az összegyűlt ismereteket. Isten, férfi és nő egy személyben. Isten férfi oldalát
szemként ábrázolják, vagy egy férfi alakként személyesítik meg festményeken. Női oldala, a szemet
beburkoló, körülvevő megnyilvánulatlan ősanyag, mint Isten „energiateste”. Az őskáosz, ami várja 
a megnyilvánulást. A víz elem fodrozódása. A keleti filozófiában ezt mahat tattvának hívják. Ebből 
teremti Brahma, a teremtő Isten is az anyagi világot. A reneszánsz festők az Istent sokszor vörös 
anyagú textíliába csavarva ábrázolták. Michelangelo Ádám teremtése képén Istent egy vörös 
anyag burkolja be. Innen nyúl Ádám felé. A vörös az Istennő színe és maga a férfit beburkoló 
anyag is az anyaság jelképe, mint ahogy a méh is beburkolja a magzatot.

9„materia prima (lat. 'első anyag', gör. próté hülé): a metafizikában ősanyag, a forma 
befogadására alkalmas, még teljesen meghatározatlan lehetőség” 

Isten férfi-nő, férfi oldala a szellem, (fény)tudat, női oldala az (élet)energia, és azok a 
meg meg nem nyilvánult elemek melyből az anyagi világ teremtetett, maga az Ősanyag. Isten 
női oldalának, részének „anyaga”. Isten női része az energiateste, ami magába foglalja, 
burkolja a férfi részét, a szellemét.

 Isten a megnedvesített földnek porából formálta az embert. A zsidók szent könyve, a talmud
szerint jól formázható, vízmegkötő agyagot használt. A szimbólumtárban már olvashattuk, hogy az 
anyagi világunk női minőséget képvisel. Erre utal az anyatermészet szavunk is. Tehát az Isten 
tudatos, teremtő, logosz része, a női oldalából, az őt beburkoló ősanyagából teremti a fizikai világot.
A fizikai világunk rezgésekből, energiából áll. Akármeddig bontjuk, végül csak egy energiateret 
kapunk. Az anyaföld szavunk nem feltétlenül a bolygónkra utal, hanem a föld, anya természetére. 
Így a bibliai föld elem, az anyaföldet jelképezi, a föld pora az anyagi világunk alkotóelemét, vagyis 
azt a meg nem nyilvánult, fizikailag nem mérhető részecskét, melyből az idő hullámtenger 
származik, és melyből Isten teremtette a földi létet. Az Isten szellemisége megtermékenyíti az 
Istennőt, akiből anya, a megnedvesített és megtermékenyített földi porból meg agyag, azaz a 
két szó egyesítéséből létrejött, ANYAg lesz. Tehát az Ősanyagot jelképező föld elem 
alkotóelemeiből, azaz porából,  fizikai anyag, az anyagi világ teremtetett. Agyag-anyag. Az 
„energiatengerből” kézzelfogható, tapasztalati világ alkotott. Ez az összefüggés nyelvünkben is 
megőrződött. Ezért anya-g-nak hívjuk, nem apa-g-nak. Az anyagi világunk maga az Istenanya 
materializálódott teste, mely természeti energiája fenntartja az életet.

10„Anyag – ‘a tudattól függetlenül létező valóság’: az anyag megmaradása; ‘textilanyag, 
kelme’. Származékai: anyagi, anyagias, anyagtalan. 

9 lexikon.katolikus.hu, Magyar katolikus lexikon
10 archanum.hu, Magyar etimológiai szótár

Michelangelo – Ádám teremtése (Istennőt jelképező vörös burokban az Isten )



Nyelvújítási szóalkotás a latin materia mintájára, amely a mater (‘anya’) származéka (merthogy 
minden létező belőle születik). Az anya szóhoz az agyagból elvont szóvéget mint -g képzőt 
illesztették.” 

Végül is jó megfogalmazás, hiszen a tudat az a férfi oldal, aki teremti a női oldalból a létező 
valóságot, s ez által el is különül tőle. 

Tehát a bibliai föld elem az az Istennőt jelképezi, amiből az egész univerzumunk teremtetett. Ennek
egy része maga a föld bolygónk, mely az Istenanya méhét jelképezi. Ebből a föld porából teremti 
meg az Atya Ádám testét is, melybe beleleheli a lelkét. Ádám teste, azaz lelkének burka így női 
nemű. 

11 „idom, e szóval fejezi ki a szellemi hasonlatosságot. Képére, Isten alakjára. Az ismétlés itt
nem felesleges, mert különben könnyen magára az emberre vitethetnénk. Férfiúvá és asszonnyá 
igen érzéki kifejezések, az első fúrót (arabul) a másik kifúrtat jelentvén. Különben itt nem az 
első emberpár teremtését akarja elbeszélni; az később és bőven adatik elő; hanem itt az ember 
teremtése általában, és saját kép a teremtett mindenségben való helyét kijelelendő adatik elő. Az 
ember a teremtést berekesztvén, az öntudomásra törekvő természetnek a tökély bélyegét fölnyomja. 
Az állat nem válhat el a holt világ emléjitől és attól korlátoztatik; csak az ember a benne lappangó 
isteni tehetségeknél fogva emelkedhetik fel a teremtésben.” 

Az első teremtésénél valójában még csak egyfajta elképzelést vázol fel az anyagi világról és az 
ember benne elfoglalt helyével. A teremtés tervezetét fejti ki, melyben saját képére és idomára 
hozza létre a fizikai világot, hiszen Isten is kettős, férfi-nő. Fény-tudat, és Élet-energia. 

A teremtés második leírásánál teremti meg valójában Ádámot. Ekkor még Éva az ő 
„oldalában” van.

Mózes I, Gen. 2.
5. Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, 

mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet 
mívelje; 

6. Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét. 
7. És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába 

életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. 
8. És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit 

formált vala.

Századokkal később a Zsohár kifejti, hogy a férfi és a nő nem sokkal később szétválasztásra 
került. A női része az emberi lénynek az egyik oldalra került, ezért az Isten mély álmot bocsátott
Ádámra és lefűrészelte őt róla, és feldíszítette őt, mint menyasszonyt és odavitte őt Ádámhoz.

18.  És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat,
hozzá illőt.

21.  Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet
annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.

22.  És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá,
és vivé az emberhez.

23.  És  monda  az  ember:  Ez  már  csontomból  való  csont,  és  testemből  való  test:  ez
asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.

24.  Annakokáért  elhagyja a férfiú az ő atyját  és az ő anyját,  és ragaszkodik feleségéhez: és

11 Ballagi Mór, Móses öt könyve. I könyv, Genesis. 13. old.



lesznek egy testté.
25.  Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala.

Évát nem Ádám bordájából teremti, a héber tzeila szót használja – ez szó szerint nem „bordát”, 
hanem „oldalt” jelent, és Ádám oldalára utal. Ugyanezt a szót használják a szövetség ládájának 
oldalára, vagy burkára. Tehát Ádám Istenhez hasonlóan, férfi-nő ként tengeti életét, az édenkertben,
de sajnos egyedül nem volt jó neki, ezért Ádámnak segítőtárs kellett. Évát a burkából, oldalából, 
de úgy is értelmezhetjük női oldalából, választja le Isten. Ez jelképesen azt jelenti, hogy itt 
külön választtatik a nő és a férfi. Az édenkert, a Menny szerintem maga a keleti filozófiából 
ismert szív-burok. Így nevezik a valódi énünk, azaz az önvalónk helyét, melybe vissza kell térnünk. 
Hiszen az a tudat, melyet mi magunknak gondolunk csak tükröződése a valódi énünknek. Mintha a 
hold fényével azonosítanánk magunkat, pedig a holdnak nincs is fénye, csak nap fényét kölcsönzi és
azt tükrözi. Szóval ha a hold fényébe képzeljük magunkat, mint tudatos fényt, azt hihetjük, mi 
nézünk és világítjuk meg a földet, pedig a fényünket mi is kölcsönöztük a naptól.

 Jézus erre a szív-burokra gondolhatott, amikor azt mondta, a Mennyek országa benned van. 
Ennek a „belső Mennyországnak is burka van, ami az Istennő jelképe. A mennyország az Istennői 
burok, melyben a meg nem született lelkeket is találjuk Michelangelo Ádám teremtése képén. Itt 
már Ádámot kívül helyezi egy kék és zöld tájon. A borda helyét, hússal és csonttal tölti ki. Ezzel a 
folyamatos testetöltést jelképezi. Bőr ruhát a végén varr  nekik. Ahogy az Isten megteremti Ádámot,
úgy kell a férfinek is megteremtenie magát. Meg kell tanulnia a teremtés művészetét. Szellemtől a 
testi megvalósításig.

Őseink, Noé özönvíz mítoszában is a világunk kettősségére uralnak. Noé bárkája a női 
burok azaz a földanyát jelképezi. Noé-Női, BáRKa-BuRoK. Minden élőlényből egy párt kell 
megmentenie, egy hímet és egy nőstényt. A mítoszok általában egy valós történetet dolgoznak fel, 
melybe az adott nép a világnézetét is belefoglalja. Az ősök szerint nincs számtalan nem, csak kettő.

Ádámot feladatokkal látja el, ami a teremtésbeli szerepét és ez által a férfi feladatát is 
jelenti. Nevezze nevén az állatokat és uralkodjon rajtuk. Nevén nevezni valamit, egyet jelent a 
megismerésével. Az állatok öntudatlan, ösztönlények lévén, Ádámnak a feladata megismerni az 
állati ösztöneit és uralkodnia rajta. Mint később látjuk a kígyó a legbölcsebb az állatok között, aki 
kifogott rajta. 

19.  És  formált  vala  az  Úr  Isten  a  földből  mindenféle  mezei  vadat,  és  mindenféle  égi
madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet
adott az ember az élő állatnak, az annak neve.

20.  És  nevet  ada  az  ember  minden  baromnak,  az  ég  madarainak,  és  minden  mezei
vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.

Amint írva vagyon, Isten az állatokat is a földből formázta, azaz az Ősanyagból. Tehát a 
természet és az állatok, de az emberi test is női neműek. Az ember teste is állati. Emlős.

Másik feladataként, az édenkert földjének művelését kapta. A saját női energiáinak 
szabályozását, felügyeletét, az önkontrollt jelenti, melyet a fizikai síkon, érzelmekként élünk meg. 
Ezt én belső nőnek neveztem. Ez a férfiakban is meglévő nő, azaz az érzelmi rész. Ahogy minden 
férfiben van nő, úgy minden nőben van férfi. Erre utal Jung anima és animusként.

15.  És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze
azt.

Móz. I. Gen. 1.
28.  És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be

a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a



földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

A szaporodást még csak az első leírásban találjuk, a teremtés tervezeténél. A paradicsomi 
állapotban még nincs fizikai test. Az Istennő és az Atya nem tud testileg szaporodni, mivel nincs 
fizikai testük, így a szaporodást csak osztódással lehet megoldani. Osztódás annyit tesz, mint 
osztani, azaz a férfi-nő EGYségből, egy férfi és egy női, azaz két FÉL lesz. A részfeladatokból rá 
lehet jönni, mi a teremtés fő célja, de ehhez még tisztázni kell, pár dolgot. 

Móz. I. gen. 3.
4. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; 
5.  Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek,

és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

Alapvetően abból indulok ki, hogy az eredendő bűn, eredendően nem volt bűn. Inkább 
szükséges lépés az öntudatlanságból való tudatunkra ébredéshez, az állati ösztönlényből magasabb 
szellemi szintre emelkedésünkhöz. A megnyilatkoznak a szemeitek azt jelenti, hogy tudatosak 
lettek, szem a tudat jelképe. Az ösztönös lét tudatlanságából tudatos lénnyé váltak. Ez által 
önmaguknak kell gondoskodni magukról. Az öSZTöNös, öntudatlan vezérlést tudatos vezérlés 
váltja fel, megszületik a szabad akarat. Csak sajnos, amit majd később bővebben kifejtek, a földi 
létbe merülve tudatunkat elhomályosítja a tudatlanság „fátyla”, és a tudatos vezérlésünk 
akadályokba ütközik, és tévelygünk a sötétségben. 

Évát a kígyó Isteni tudás megszerzésére ösztönzi. Akkor ezek szerint Éva nincs birtokában 
ennek a tudásnak. A tudás fájáról való evés következtében kiűzetnek a paradicsomból, az anyagi 
világba, hiszen itt már fájdalmat éreznek és verejtékkel szerzik kenyerüket. A keleti filozófiák 
tanításai szerint a fizikai világunkban a tudatlanság okozza az ember szenvedését. 

12„A hindu mitológiában Párvati istennő az anyagi világ, a prakriti jelképe is. Egyik neve 
Sakti, az anyagi energiát irányító félistennő. Siva a tudatot, a férfias ELVet szimbolizálja, 
Sakti a női elvet, az aktiváló erőt és energiát. Sakti az isteni női energia. A kozmikus pár a férfi és
női princípium megjelenítője. Örök egyesülésben időzve, létrehozzák a természet játékát, amely 
nem más mint a világ illúzió természete, a maya. Mint Siva-Saktit, azaz a világi élet illúziójának 
megteremtőjét, nevezik Kameśvarí-nak, a „Vágy Úrnőjének” is.” 

Tehát az anyagi világ az istennő részéből épült fel, a bibliai föld elemből, de ez okozza a 
megtévesztésünket is. A tudatra borult fátyolt, melyet a megvilágosodás libbent fel.

A női minőség nem csak jin, káosz, energia, lélek, hanem a tudás is. De sajnos, ahogy a 
szem nem látja magát, a méz nem érzi ízét, a tudás sem tudja értelmezni magát. Ez az isteni női 
energia hatja át az egész természetet, mely öntudatlanul ismeri a szabályokat, törvényeket. A 
fizikai, energetikai törvények nem tévesztenek, maximum a tudósok számításai hibáztak, ha nem 
egyeznek. A nő olyan, mint egy tudással teleírt könyv, ami nem tudja olvasni magát. Kell neki 
egy szem, ami a lélek tükre. A szem, kiolvassa belőle a tant. A tudás maga a tan, a nő a tan-
anyag. A tudás a nő, a tudós a férfi. A nőt a férfi értelmezi. A nő a tan, a férfi a szem-tanú, aki
a tan-anyagot tanulja. Belső nőt a tudat, Istennőt az Atya, az asszonyembert a férfi fej(t)i meg. 
Ahogy az egyiptomi Istenfiú, Hórusz is az Tehénnel ábrázolt
Istenanya tőgyéből szívja a tudást magába jelképesen.

12 Tarr Dániel weblap, www.tardaniel.com , Síva-tantra.
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A önvalónk tanúsága maga a meditáció. Ős az Atya, a patriarcha, az Istennő a tananyaga, őSTaN, 
(iSTeN) kettejük házassága. őS=iS, TaN=TeN. A Tan az Istenanya, az Ős az Atya, de az egész 
Isten is az Istenanya mivel magába hordozza az Atyát, mint Istenfiút, ahogy az asszony is méhében 
hordozza a gyermekét, és ahogy a földanya is magában hordozza a testbe született lelkeket. ŐSTeN.
Az ÚR, az őR, az energiái és az abból teremtetett világunk felett.

A nő ösztönös tudása, mint már írtam, inkább megérzésbeli, azaz intuitív.
13„Intuitív: Ösztönösen tudott; alapos megismerés, tudatos érzékelés nélkül, közvetlenül 

megérzett. Tárgyi jelek, bizonyítékok nélkül, sugallatszerű ihlettel felfogott (közlés, érzékelés).”

Ahogy az emberben is egyszerre van jelen az értelem és érzelem (férfi-nő) az Istenben is 
egységet képez a káosz (megnyilvánulatlan elemek,ősanyag) és a logosz(tudat), nem külön álló 
személyek. Ahogy az embernek is a tudatával kell megtanulnia az érzelmeit kontrollálni, a 
logosznak is rendet kell tennie a megnyilvánulatlan káoszban. Ezeket az energiákat kell 
megtanulnia szabályozni. Kezdetben a logoszt körbevette a káosz és elveszett benne, ahogy az 
emberben is az érzelmei, gondolatai elborítják a tudatát, szüntelenül zakatolnak.

Kezdetben Isten szelleme lebeg a sötétségben a víz színén, majd világosságot gyújt és 
elválasztja a világosságot a sötétségtől. Ahogy Bloch Móricz héberből fordítja: Az egész vers 
értelme az, hogy az Isten által létre hívott világ elemei még idomtalanul, zavarban és sötétségben 
tökéletesedésüket várva heverének. Majd világosságot teremtvén, a sötétséget, a vizeket 
elválasztván és egybegyűjtvén a zavart. 14 

Tehát először elkülönül a logosz a káosztól, hogy szemrevételezze és kiismerje. Az 
önmegismeréshez tudatának fényével bevilágít a káosz sötétségébe, így saját ősanyagának tanújává 
válik. Csak úgy tudja kontrollálni saját zúgolódó energiáit, „érzelmeit”, ha kiismeri. Ehhez 
tapasztalati közegre van szüksége, melyet csak az ősanyagából tud kreálni. Egy lelassult, 
kézzelfogható, analizálható szín-teret tervez, ahol minden szituációban, élethelyzetben, minden 
oldalról megtapasztalhatja saját magát. Mintha egy csiga szemével önmagát tanulmányozná, de itt a
szem magába is hatol. Hiszen a káosz és a logosz egységet képez még a szétválasztás után is. Saját 
ősanyagának energiáit a fizikai világunkban érzelmekként érzékeljük, az energiák 
törvényszerűségét kutatással tanulmányozzuk. Az általa létrehozott világba hatol bele, hogy saját 
bőrén tapasztalja és megértse magát. Ahhoz, hogy minden helyzetben meglássa a reakciókat és 
felismerje az összefüggéseket, szaporodni képes és akaró élőlényeket kell létrehoznia. Így minden 
helyzetben, minden korszakban, legyen az tudatos, vagy tudattalan, a teljes érzelmi spektrumot 
végig tudja játszani, bábozni. A korszakok direkt váltakoznak aranykortól, amikor az emberek 
tudatosan élték az életüket, a vaskorig, amikor öntudatlanul tévelyegnek és tudatlanságukból 
kifolyólag számos problémát kreálnak maguknak. Isten minden helyzetben kipróbálja magát. Ezért 
mondja az Úr az édeni párnak is, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, hogy minden szituációt 
megélhessen, megtapasztalhasson. Az élet, amikor az Élő Isten, az éléshez alkalmas teret, élet-teret 
teremt, mert csak így tud uralkodni az energiáin, ha figyelemmel kíséri, és megéli, megtapasztalja.
Az Atya saját ősanyagát kristályosítja ki, energia szinten olyan „halmaz”állapotba hozza, amiben az
érzékeivel kutathatóvá válnak az energiák, összefüggések. Hasonlóan a vízhez, amely folyékony 
állapotban sok behatásra zavaros lesz és átláthatatlan, mert minden hatás az egész anyagára kihat. 
Egy beledobott kő is az egész felületén hullámokat generál, az eső az egész felszínén hullámok 
millióit indítja el, melyek egymásra is hatással vannak és az egész felszín morajlik. Ha a vizet 
kikristályosítjuk, azaz lefagyasszuk a szerkezetét, állandósítjuk. Mintha egy videó felvételt 
megállítanánk, kimerevítenénk hogy jobban szemügyre vegyük. Mozgás közben a sok változásra 
nem tudnánk figyelni. Ebbe a kikristályosított, lelassult világba helyezi el magát, vagy magját, a 
tudatának fénymagját, a szikrát melyet a nőiségből fakadó tudás ihletett. Ez a fénymag, a része. 

13 wikiszotar.hu
14 Ballagi Mór, Móses öt könyve. I könyv, Genesis 5. old.



Ezzel a maggal termékenyíti meg magát. Az Isten női oldala anya lesz az Atyából (fény)fiú válik. A
földi létben magzat fogan. 15„Én és az atya egy vagyunk”.

 Hindu felfogásban.
16„Az önmagával egyesülő Szellemből, aki Siva, és az Anyagból, aki Sakti, és az ebben 

rejlő egymást áthatáson keresztül születik meg minden teremtmény. Az élettelen  fizikai anyag 
érzővé és  öntudattal rendelkezővé válik a férfimag /Siva/ és a petesejt /Sakti/ egyesülésének 
eredményeként.”

Hasonlóan a hindu teremtéstörténet Istenéhez is, aki egy részével kívülről felügyeli a 
világot, másik részével az atomokba hatol és fenntartja az anyagi világot, harmadik részével az 
általa saját képére teremtetett emberi lény szívében lakozik, mint az ember önvalója, valódi énje. Ez
a valódi énünk, mely a tudatunknak is fényét adja, amire tévesen önmagunkra gondolunk. A hindu 
történetben az első teremtett emberek nem akartak foglalkozni a teremtetett világgal és szaporodni 
sem akartak, csak saját önvalójukban gyönyörködtek, meditáltak. Ezért szükség volt a nőre, aki 
elfordította figyelmüket magukról. 

Más értelmezésben, Isten, tudós és tudás is egyben. Ahogy az Atya a tan-ősanyagát, az 
Istennőt fürkészi, egy isteni szikra pattan ki, mint tűzből a parázs, mely kettejük gyermeke. Egy 
ihlet, egy ige, egy égi, égő, ige, mely magából, saját tudásanyagából származik, melyet megismerve
saját magát ismeri meg, annak egy részét. Ezt az igét, a tanból ihletett elvet, tudósként gyakorlatban 
is ki kell próbálnia, hogy visszaigazolja helyességét. Az igét, saját tudatának fény gyermekét 
belehelyezi egy megtapasztalható világba, melyet csak a saját ősanyagából kreálhat. Az ige testet 
ölt, s ha igazzá válik, az isten konstatálja az eredményt, mint a teremtés minden szakaszában is tette.
Isten látá, hogy jó. Ahogy Éva az almába harapva ízleli meg a teremtés gyümölcsét. A föld porába 
lehelve megszületik saját képmására és idomára fénygyermeke, az ember, akit Ádámnak ismerünk. 
Az ige testetölt és létrehozza, megvalósítja az elvet, amit az Isteni szikrából nyert. Ez az elmélet a 
saját tapasztalatai által visszaigazolódva igazzá válik és megoszthatja másoknak tapasztalatait, mely
másoknak is hasznára válhat. Egy közösségi tudósokból álló háló térképezi fel minden egyes 
részletét a tudásnak. Mindegyik tudós egy igét hordoz magában, melyet meg kell valósítania, mint 
életfeladatát. Az igazság összegződik és kiadja az Istennő teljes tudás anyagát. Az egységnyi tudás 
mint fa szétágazik tudományokra. 

Isten a fizikai világban nem tud közvetlenül osztódni, így kettéválasztja a férfit és a nőt a 
férfi-nő egységből. A szétválasztással létrejön a szexuális vágy, hiszen a hiány vágyat szül. A 
hiányzó felünk utáni sóvárgást. Ahogy a fizikai kísérletben a műanyagot dörzsöljük egy kendővel, 
elválasztjuk a pozitív és negatív töltéseket, melyek együtt kiegyenlítették egymást és semleges 
állapotban nyugodtak, a negatív töltések elindulnak a pozitív felé. A férfi, mint negatív töltés, a tőle 
elválasztott pozitív energia felkutatására érez késztetést. Az elválasztott részünk utáni sóvárgás a 
párkeresésünk kényszerét, és félelmünket a kiegészítő párunk sikertelen keresése okozza. A 
szaporodásnak, amivel Isten megbízza az embert, itt érthetjük meg a lényegét. A testünkbe zárva 
az energiák a találkozás ellenére sem tudnak kiegyenlítődni, újraegyesülni, mint lelki szinten, 
a testi burok miatt. Mindegyik fél csak átadni tudja a maga részét. Fizikai szinten mindkét 
nem a saját részét megvalósítja, férfi előbb a férfit, nő a nőit. Majd egymással kapcsolatban 
mindkettő a saját részét megosztja a másikkal. Ez által a két félből, nem egy egész lesz, hanem
kettő, mivel a saját részüket megosztották, nem átadták, tehát megmarad. A férfi a 
szellemiségét megtanítja az asszonynak, az asszony az érzelmeket átadja a férfinek az életével,
szeretetével. A szellemiség így szaporodik. 
A szaporodás tehát, mint ahogy a nő ösztönösen érzi, isteni terv része, mivel csak így tud a szellem 
szaporodni az újraegyesülés helyett, ami az alapállapota. Így lesz az Egyből két fél, majd két egész.

15 János 10:30 (Jézus)
16 Siva-szamhitá, Fordította Mezősi Anna és részleteket Komon Erika, 92.



Az iGe testetöltéséhez és az életfeladatunk véghezviteléhez, kapunk egy személyiséget, 
énképet, egy eGót, mely tartalmazza a szükséges jellemvonásainkat, személyiségjegyeinket, 
képességeinket. Ahogy Isten is a saját képére teremtette az embert. Az ige egy megfogant ihlet, 
melyet ki kell ismerni, kidolgozni, végrehajtani, véghez vinni. A saját lelki feladataink, életutunk 
véghezviteléhez, megfelelő sajátságokra van szükségünk. Például, akinek az az életfeladata, hogy 
az égi tudást, megjelenítse, átadja, formába öltse a társadalom számára érzékelhető formában, az 
ehhez megfelelő művészi képességekkel születhet, mint Leonardo, vagy Michelangelo. 
Az egó személyesíti meg az igét. Ha kifelé figyel az ember, akkor az egó „burkán” keresztül figyeli
a környezetét, csak külsőségeket lát és különbségeket észlel, elméjével akaratlanul is 
összehasonlítja saját személyiségjegyeit, képességeit más emberek képességeivel. A tudatlanság 
burkába süllyedve, nem látja az összefüggéseket, a dolgok rendjét, saját kreált igényéhez 
viszonyítva különbözteti meg a jót és rosszat. Amit saját maga, vagy a társadalom jónak ítél meg, 
vagy hasznot húzhat belőle, azt a képességet, jellemvonást megragadja és azonosul vele, a 
negatívakat elutasítja. Ez egóval a testtudatához, testének érzetéhez köti magát, és onnan fogja 
nézni a külvilágot, egyre messzebb kerülve önmagától. Például, ha valakinek kiemelkedő 
képességei vannak a többiekéhez képest, akkor ezzel a képességgel azonosítva magát önteltté, 
egoistává válhat. Ha önmagába mélyedve, be tudja ismerni őszintén magának és elengedi ezt az 
hamis egó részt, leválik egy réteggel a testtudatától, testérzetétől, ami az anyagi világba süppeszti, 
és csak figyelőjévé válva egójának, az önteltség szerénységgé finomodik. Az egó nem önmagunk, 
csak az eszközünk. A saját anyagi céljainkhoz alakított egó lesz a hamis egónk, mellyel a 
testtudatunkhoz kötjük magunkat. Ezt a hamis egót, egyéb, a külső világban hasznosnak vélt 
személyiségtípussal tudjuk megerősíteni. Ezeket lehet félelemből, de haszonból építeni. A 
veleszületett egó az igazi, amit meg kell ismernünk és lelki céljainknak megfelelően alkalmazni, 
akár a testünket. A hamis egót kell elégetni, amit mi magunk „gyártjuk” a céljainknak, anyagi 
érdekeinknek megfelelően.

„Az Upanisadok így szól a menyasszonyhoz, miközben az ifjú párt élteti: »Szülessék akár 
tíz gyermeked, és váljék végül a te férjed a tizenegyedikké.« Ha a szenvedély átalakul, a feleség 
anyává válhat, ha a vágy alakul, a szex szeretetté lehet. Csakis a szexuális energia borulhat a 
szeretet energiájának  virágába.”(Osho. Tantra 21.o.) A gyermeki, az egó mentességet jelenti, a 
teljes önátadást, ahogy a gyermeki tekintet egyesül az anyjáéval szoptatás közben.

Máté 18,1
„Ki a nagyobb a mennyek országában?” 
2 Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, 
3 és ezt mondta: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a 
kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. 
4 Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. 
5 És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. 
6 Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha 
malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. 
7 Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj 
annak az embernek, aki megbotránkoztat.”

A férfi a tervező, míg a nő a tesztelő. A nő a férfiak által szervezett rendszert működtetik, 
azaz tapasztalják, megélik. A nőknek mindig a meglévő rendszerben kell megtapasztalnia magukat 
és a világot. Csak élniük kell, mely számukra az ösztönös kapcsolódást jelenti a természet 
energiáival, emberekkel. A férfiaknak a rendszert kell tökéletesíteni. A férfiak mindig üres lappal 
indulnak születésükkor, az elődeik által megtapasztalt tudást át kell örökítsék hagyományokban, 
különben mindig előröl kell kezdeni az önismeretet és a világismeretet. Az előző életeink 
tapasztalatait nem örököljük. Miként a tudósok is az utókorra hagyományozzák az ismereteiket, 
hogy a következő generáció ebből az ismeretekből tudjon tovább fejleszteni. Önismeretünket 



világismeretünket is át kell hagyományozni. Kik vagyunk, mi a célja az embernek és a világ 
működésének rendjét. Ha ezt elveszik a férfiaktól, nem fogják tudni magukat megismerni, vagy 
csak sokáig kell tévelyegniük, míg újra megismernék az őseik által már megtapasztalt tudást. Ehhez
elődeink, ősatyáink, vagy akár megvilágosodott emberek útmutatásai segítenek. Ennek hiányában a 
férfi az anyagi világban vezető útját nem világítja meg a tudata „fénye”, és tudatlanságának 
sötétségében tévelyegve telik. Hibát hibára halmoz, vágyai gonosz, önző cselekedetekre ösztönzik. 
Ez maga a pokol, mely inkább egyfajta jelző az anyagi világra, amikor tudatlanságunkból 
kifolyólag, szenvedésekkel teli életutat élünk meg. Erre az útra hív meg minket Éva, az alma 
átnyújtásával, és csábítja el a férfit. A férfi a szellemi, a nő az anyagi világgal van kapcsolatban, így
a férfinek először a szellemiségét kell helyreraknia, majd „leszállni” az anyagi világba a nő 
birodalmába, ahol az érzékek úrnőjével kell „megvívnia”. Legyőzni az ösztöneit, elméjét, érzékeit, 
uralkodnia vágyai felett. Ahhoz, hogy meg tudja zabolázni a sárkányt, vagy kígyót, önmagában kell 
az eszközeit megismernie, érzékeit uralnia. Az asszonyokat csak így tudja megszelídíteni, és 
megtanítani arra az ismeretre, melyet önmagában szerzett. A tudásra, melyet az Istennő kért, és 
tapasztalatai által megízlelhet, és segít megismernie önmagát. Isten persze saját magát értelmezi, 
saját érzéseit, energiáit, mennyei, vagy pokoli állapotában.

Jézus, Buddha, hogy csak a legismertebbeket említsem, nem véletlenül hagyta hátra tanait, 
melyet a sötétségben tévelygő, rosszindulatú, hataloméhes emberek tudatosan forgatnak ki és 
pusztítanak, mint más hagyományokat, hogy a férfiakat elveszett, egoista állatokká fajítsa. Egy 
hiteles, azaz már őseink által tesztelt, égi ige által ihletett világnézet szükséges a társadalmunk
szervezéséhez, önmagunk megismeréséhez. Ez tartja erőben és egységben a társadalmat, 
emberiséget. Manapság az anyagiakon kívül szinte alig akad ember, aki ezzel, az élet legfontosabb 
dolgaival foglalkozna. A világunknak ez a működési „térképe”, megbízható „receptje” hiányzik, 
melyet elvettek, elégettek, és a férfiak figyelmét, más anyagi javak hajszolására irányítva, elvonták 
ettől a kutatástól, elmélkedéstől, mely életük alapfeladata volna. A minden hagyományt kiforgató 
„multikulti” felfogás terjesztésével csak összezavarják az embereket és a kulturális masszából el 
tudják törölni a valóban fontos tudást őrző elemeket, melyeket őseink hagyományoztak ránk. 

A hamis egót csak őszinte önvizsgálattal tudjuk levedleni, de csak úgy tudjuk a párunk előtt 
felvállalni, ha nem ítélkező. A férfi a bűneit, hajlamait nem meri bevallani a párjának, a szakítástól 
való félelmében. 

„Miként ismerné el tévedéseit, ha fél a büntetéstől vagy az elutasítástól?”(John Gray. A 
Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.229.o.) 

Mindkét nemnek őszintén meg kell vizsgálnia az érzelmeit is és bevallania magának. A 
társadalommal szembeni megfelelésünk miatt sokszor nem vállalhatjuk fel, nem elfogadott 
nézeteinket, stílusunkat, személyiségünket, azaz egónkat. A szomszéd előtt is titkolódzni kell 
sokszor, de a párok egymásnak és önmaguknak nem hazudhatnak, csak így segíthetik egymást a 
lelki fejlődésükben és kapcsolatuk alakulásában. Ehhez persze ismerniük kell a nemi szerepeket és a
nemük szerinti önmegvalósítási folyamatot. Ezért is kell egy közös hiteles világnézet, melyben 
minden ember ismeri a világ-, az ember-, és nemének megfelelő természetét, és az abból adódó 
szerepét, mely által megismerheti  saját útját és feladatát, és hogy tudja az egó csak egy kapott 
eszközkészlet a feladatunk véghezviteléhez, hogy ne ítélkezzen felette. Ha az egész társadalom nem
is ugyan abban hisz, de a pároknak azonos világnézetet célszerű vallania, hogy egymás előtt 
felfedhessék magukat. Ez által könnyebben alakul ki a fejlődésükhöz elengedhetetlen bizalom. 
Amikor kiegészítik egymást, és megtalálják egymásban a szükségleteiket, kialakul egy vonzalom, 
ami a szexuális   vágyon túli, kötő energia, a szer-elem. Ehhez mindkét félnek meg kell valósítania 
magát, hogy a testi szinten felül tudjanak emelkedni.

A nők a társaságági életéhez is elengedhetetlen a nemi szerepek ismerete, a rossz 
megítélésének elkerülése végett. Kapcsolódhasson mindenkihez, ismerkedhessen, csábíthasson, 



árassza mindenhol az energiáit, anélkül, hogy elítélnék. -De mégis mit fog szólni a szomszéd? Ezért
is kell a társadalomnak, vagy legalább a közösségnek ismernie az égi rendet. Az elvet, melyet a 
társadalomban is alkalmaznak és összetartja őket, egységben és erőben.

„A nő elsőrendű feladata, hogy megtanulja kifejezni a »szeretetteljes érzéseket«. Így 
biztosíthatja, hogy párja szeretetszükséglete kielégüljön. Ahogy a nő képes lesz minden helyzetben 
szeretetteljes érzésekkel fordulni a férfi felé, az ösztönzést érez ezáltal arra, hogy többet adjon.” 
(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek 193.o.)

Egy kis kitérő, mielőtt tovább lépünk. Héber szövegek megemlítenek egy Lilit nevű női 
alakot, aki Ádám első párja, azaz első Évája, a héber az Éva nevet használja nála is. Ez a bibliából 
kimaradt szárnyas női alak lehet a sumér mitológia megfelelője az indiai mayanak, vagy a vágy 
úrnőjének. Lilitről Ben Szira ábécéjében olvashatunk 

17„>>Nem sokkal később a király fia megbetegedett. Azt mondta Nabukodonozor -
Gyógyítsd meg a fiamat, Ha meg nem gyógyítod, megöllek.- Ben szira azonnal leült és írt egy 
amulettet a Szent Névvel, és megnevezte azon a gyógyító angyalokat. Azt kérdezte 
Nabukodonozor- Kik ezek?- Az angyalok, akiknek a gyógyítás a dolguk. Ők a következők: snvi, 
snsvi és smnglof. Miután az Úr megteremtette Ádámot, aki egyedül volt, azt mondta. -Nem jó a 
férfinak egyedül lenni.- És ezután készített egy nőt a földből, úgy, ahogyan Ádámot készítette, és 
elnevezte őt Lilitnek. Ádám és Lilit azonnal elkezdtek küzdeni. Lilit azt mondta- Én nem fekszem 
alulra. Ádám pedig azt mondta- Én nem fekszem alád, hanem csak felülre. Ugyanis te arra vagy 
teremtve, hogy az alsó pozícióban légy és én a felsőben, mert én vagyok a meghatározó kettőnk 
közül.- Lilit azonban rögtön visszavágott. -Mi mind a ketten egyenlők vagyunk, ugyanis mindketten
földből teremtettünk.- Nem figyeltek egymásra. Amikor ezt Lilit felfogta, kimondta az Úr 
kimondhatatlan nevét, és elrepült. Ádám imájában az Úr elé állt- Teremtőm! Világmindenség 
Uralkodója! Az asszony, akit nekem adtál, elfutott.- Ekkor az Úr, áldassék a Neve, ezt a három 
angyalt küldte, hogy hozzák a nőt vissza. Azt mondta az Úr- Ha hajlandó visszajönni, rendben van. 
De ha nem, bűnhődjön azzal, hogy elveszíti naponta száz  gyermekét.- Az angyalok útra keltek, és 
elkezdték üldözni Lilitet, akit utol is értek a tenger közepén, a hatalmas víz mélyén, ahol az 
egyiptomiaknak kell majd megfulladni. Elmondták neki az Úr szavait, de Lilit nem akart 
visszatérni. Akkor az angyalok megfenyegették, hogy belefojtják a vízbe. - Hagyjatok engem!- 
mondta Lilit. Én arra vagyok teremtve, hogy az újszülötteknek betegséget okozzak. Ha az újszülött 
fiú, akkor hatalmam van felette nyolc napig, ha lány, akkor húsz napig- Miután az angyalok 
meghallgatták Lilit szavait, továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy térjen haza. De Lilit káromolta 
őket az Örök és Élő Isten nevével- Ha én valaha látom a ti neveteket vagy jeletek leírva egy 
amulettre, nem lesz hatalmam az újszülött felett.- Abba is beleegyezett, hogy elveszítse naponta 
száz gyermekét. Ennek megfelelően naponta meghal száz démon, és ugyanebből az okból írjuk rá a 
három angyal nevét az újszülöttek amulettjére. Amikor Lilit meglátja a nevüket visszaemlékezik az 
esküjére, és a gyerek meggyógyul. << Első ránézésre látszik, ez a történet két történet. A második 
amelyik a vérivó női boszorkány alakját idézi elénk, aki meggyilkolja a kisdedeket, több 
mitológiában is felbukkan.”

Tehát Ádám első megteremtésénél, Istenhez hasonlatosan férfi-nő egységet teremtett. Ez az 
egység Ádám-Lilit párosát alkotja egy testben, fele-fele arányban. Lilit, Ádámnak a női, érzelmi, 
ösztönös oldalát képviseli, melyet ki kell ismernie és uralkodnia kell rajta. Ezért mondja Lilitnek, 
hogy neked kell az alsó pozícióban lenned. Ádámnak túl erős Lilit ilyen arányban, másrészt a 
szexuális energia, mely kifordítja magából, Isten szolgálatából, a szívéből a férfi figyelmét, az csak 
akkor keletkezik, ha külön burokban elválaszttatik a két nem. Máskülönben az érzelmek 
elhomályosítják a látást, a felfogást. A férfi oldal egymagában jobban teljesít a kutatásban, ha felül 

17 Szunyogh Szabolcs, Védtelen istenek 46-47.old.



tud kerekedni az érzelmei, azaz a belső nő, vagy Lilit felett. Lilit a nőkben dominálva 
szembetűnőbb érzelmi reakciókat kölcsönöz, amit a tisztább szem jobban lát. 

Lilit a csábítás, mely elszáll, mint éj úrnője és később Évát kígyóként kísérti meg. Lilit nem 
negatív személy, ő a szükséges rosszat vállalja, miként az Istenanya elcsábítja fiát egy útra, a földi 
„pokol” mélyére, azaz az Istennő anyagának fizikai lényegének forrásához, hogy megismerje és 
megtanulja kezelni. 

Ádám első teremtése még nem a fizikai világban van. Ez az alapállapot, amelyben Lilit a 
belső nő, mely most is jelen van a férfiakban csak gyengébb arányban, hogy kicsiben tudjon a férfi 
megtanulni az energiákon, ösztönökön uralkodni. Itt Ádám még a paradicsomban, azaz a szívben él.
A belső a felső is hiszen, ahogy Jézus is mondta. A mennyek országa bennetek van. Ez a belső nő 
nem elégíti ki a teremtés célját. Kell egy fizikai, női oldal is. Isten látja, hogy Ádámnak kell egy 
társ. A külső nőn csak úgy tud majd uralkodni, ha a belső nőjén már megtanult. Az uralkodás nem 
elnyomást jelent, mint manapság, hanem tápláló, segítő szabályzást, kontrollt. Ádám nem elnyomja 
Évát, hanem felemeli. Megtanítja az érzelmei, gondolatai feletti kontrollra, önuralomra, a világ 
rendjére, hogy mindenhova egyöntetűen árassza az energiáit. A tudatlanságból fakadó félelmeket 
feloldja, fellebbenti az illuzórikus világ fátylát a mayat. A mayat, amit Lilit képvisel. Ha az 
asszonyembert jól míveli, növeli, azaz neveli, figyelemmel gondoskodik róla, ő szeretetével tölti, 
fel, táplálja és érző lényt nevel belőle. 

Évát már Ádám a burkából, oldalából azaz női oldalából teremti. Ez jelképesen azt jelenti, 
hogy Ádám férfi részéről leválaszttatik a női része, mely egy különálló testbe helyeződik, 
elszigetelve az energiát egymástól, így megakadályozva az újraegyesülést. A kialakult szexuális 
vágyat a kundalini kígyó személyesíti meg, ami keleten ugyancsak az Istennő shakti energiáinak 
felel meg. Évában már a nőiség és a szexualitás dominál, a férfi felett, mellyel magára tudja vonni a
férfi figyelmét a feladatához. Saját férfi oldala felett is és Ádám felett is. 

A nők gondolkodását sokszor elhomályosítják az érzelmek, jobban megviselik a problémák. 
Amennyiben nincs ki figyeljen rájuk, akivel kibeszélhetik magukból érzéseiket, problémáikat, 
megoszthatják a felgyülemlett energiáikat, zaklatottá válnak és az egyre növekvő feszültséget 
szeszélyes viselkedéssel, sírással vezeti le. A férfiak érzelmeik fölé tudnak ugyan kerülni, viszont 
általában kevésbé tudják kifejezni, így a felgyülemlett érzelmeket ők is indulatosan vezetik le, csak 
férfiak érzéketlenségéből adódóan sokszor agresszívebben tör elő. A férfiak inkább ordibálással, 
szitkozódással, káromkodással, esetleg fizikai tevékenységgel, a nők hisztivel adják le a 
felgyülemlett feszültséget. 

Az (élet)energia női minőség. Ádám szükségszerűen vonzódni fog az életet adó Évához. 
Míg a tudatlanság borítja el elméjét, belső figyelmét a külső nőre emelvén saját vágyait a másik 
testére vetíti ki, mint testi vágy. A férfi életének kezdetén, míg szellemi szinten nem tudja kezelni 
az energiákat, nem tud kapcsolódni az asszonyemberhez érzelmileg, mert más hullámhosszon 
vannak, így csak testileg tudja a nő felkelteni a férfi figyelmét, addig míg a nővel való kapcsolatok 
által egyre több érzelmet tud magában feldolgozni és azt megtanulja kifejezni. A nővel való 
kapcsolatból származó tapasztalattal teljesíti ki a női oldalát, jin részét. A nőknek és férfiaknak 
ebből adódóan más az elvárása, vágya az ellentétes nemmel szemben. Míg a férfiak a női érzelmi 
szeretetenergiáktól, addig a nők az önkontrollt képviselő szemtől váltak el, így a férfi inkább 
szeretetre, míg a nő inkább figyelemre éhes egy párkapcsolatban. A férfiak inkább a tudaton 
keresztül érzékelik a világot, így a gondolataikat vetítik ki a másikra. Az elszakításból eredő oldaluk
hiánya vágyat ébreszt a megszerzésére, pótlására. A női szexuális csábítás magára vonja figyelmét 
és a hiányt képekben vetíti ki a másik testére. A férfinek sokszor elég a test, vagy egy testrészlet 
látványa is az izgalomhoz, de néha elég egy fénykép is. A nők inkább érzelmi oldalukon keresztül 
érzékelik a világot, ezért azt vetítik ki a párjukra, ami hiányzik neki. A nők inkább egy szituációt 



átélve jönnek lázba. Egy jelenet, egy testi beállítás, gesztusok, erőt, vagy sikert jelentő, magabiztos 
testtartás stb., amik számára a férfiassághoz kötődnek. A férfiak ezt különböző benyomásokkal 
szokták imitálni.

A szétválasztás kárhozatjaként az isteni egység, mely a tudatot és az őt körbeölelő burkot a 
„lelki energiát”, a szívet jelképezte, szétválik. Az egységből két-ség lesz, a tudat szívtelen, míg a 
szív tudatlan lesz. Tehát a női oldal, ami a tudást jelentette, most felügyelő tudat nélkül 
marad, s mivel ebből az oldalból, azaz az Ősanyagból, azaz a föld elem porából teremtetett a 
fizikai világunk, így a káosz, a sötétség, a tudatlanság bur-kának, bör-tönének fogságába 
esnek a földre leszületett lelkek. A fizikai világunk öntudatlan és az állatok is ösztönösek. 
Ebbe a világba születünk bele, mint Isteni fénymagok, magzatok, egy ugyancsak női minőségű
test-burokban, bőrben, a föld bolygón, az Istenanya méhében, mely táplálja testünket, hogy 
szellemünk a tapasztalatok által magasabb szintre emelkedhessen. Ez persze csak szójáték, 
hiszen mindegyik félben benne van a másik is, mint a jin-jang ábrában is látszik, de mindegyik a 
maga erősségével, képességével dominálhat a másik felett. Ezekre a női férfi oldali jelképekre 
inkább, mint képességekre kell tekintenünk. Nem már eleve meglévő nőiességünkre, vagy 
férfiasságunkra. Szerintem ezek átvett dolgok. Például a megszületett fiú még teljesen érzéketlen, a 
férfiakra és nőkre jellemző képességei megvannak a nemének megfelelő arányban, de még nem 
tudja használni. Az anyával való kapcsolattal, az anya adja át gyermekének a saját érzelmi világát. 
Sokszor sajnos negatív lelki állapotát, betegségét is. Ha férfi-nő képességeket nézünk mindkettőnek 
el kell érni a két oldali maximumot, de más eszközökkel, más úton. Ezért a neveltetésük is ennek 
megfelelően különbözőnek kell lennie. 

Az ember, Istenhez hasonlóan férfi-nő, csak a fizikai létben két nem osztozkodik a nemi 
jegyekben, más arányban. Az érzelmeket a szellemünkkel tudjuk kontrollálni. A nő inkább az 
érzelmi, a férfi a szellemi szintet képviseli, de a szellem az, amelyik az irányító. Mivel a szellem, 
azaz a tudat a szeme a léleknek, azaz a női érzelmi oldalnak, a férfi, a szellemi képességeit 
kiaknázva, könnyebben tud az érzelmek fölé kerülni, mint a nő, akiben az érzelmek dominálnak. A 
női nem képviselőinél, a lelki, érzelmi oldal dominál, így az emberekre jellemző érzelmi állapotok 
szembetűnőbben megmutatkoznak rajtuk, amit a férfi oldal így jobban láthat, tanulmányozhat. A 
nőkre jellemző érzelmi kilengések nem a nőkre jellemző, hanem az emberre, férfiakra és 
nőkre is egyaránt. Amikor női vagy férfi jegyeket, jellemzőket tárgyalok, valójában emberi 
tulajdonságokról írok, melyek földi létünk alatt el vannak osztva a nemek között. Ez által a férfi, 
egy tőle fizikailag különálló nőn jobban tudja tanulmányozni az érzelmeket, anélkül hogy 
elhomályosítaná a látását, hiszen a női jegyek jobban dominálnak a nőknél, a férfi az ő szellemi 
képességeivel meg jobban tudja megfigyelni a másikat. Mindkét fél mindkét nemnek megfelelő 
képességekkel bír csak más arányban, de mindegyik nem végül megtanulja, felveszi a másik 
oldal jellegzetességeit.

Amikor a szem és a lélek szétválaszttatik, az egységből a tudatlanság két-ségébe esve, 
elfelejtkeznek az isteni tervről, mely a szexuális vágyat is magába foglalta. Éva felismeri 
Ádám figyelmében a szexuális vágyat, mint ahogy Ádám is észreveszi magán a szexuális, testi 
vonzalmat, mely eddig ismeretlen volt számukra. Ezt magukhoz képest alacsonyabb 
rendűnek, állatiasnak vélik. A tudatlanságuk miatt létrejött a megkülönböztetés, és az abból 
eredő hamis ego. Ezért eltakarták nemiszerveiket. Az Egy-ből két fél-elem születik, mely 
mindkét nem félelmét megalapozza. Az Isteni egységtől, a másik felünktől való elszakításunk, vagy
az újraegyesülés, problémája, akadálya iránt. 
Mivel a két külön testben lévő szellem és lélek nem tud közvetlenül egyesülni. A két fél 
tudatlanságba burkolózva, kell megtalálja a módot a feleik kiegészítésére. 



Ádám feladatai ekkor nyernek értelmet. Ismerje meg az elméje, érzékei működését, mely 
által szabályozza gondolatait, érzelmeit. Ez által megtanulva a szellemiségét működtetni, 
kapcsolatba kerül az önvalójával, melyből ihletet merítve megtanulja a teremtés művészetét, mely 
által meg tudja teremteni magát és a szellemiségéből létre tud hozni egy világot, melynek 
gyümölcsét kóstolhatja. Ez a belső nő működtetése, melyet a külső nő mívelésén kamatoztathat és 
teremthetnek egy jobb földi világot. Ehhez ki kell ismernie az ösztöneit, hogy azon uralkodva a 
szexuális vágy ne kerítse hatalmába, sodorja bajba, és az asszonnyal magasabb szinten tudjon 
egyesülni. Ez által a női energiáit, érzelmeit tudja már megismerni, szabályozni működtetni. A férfi 
átadja tudását a világ természetéről és a rendjéről a nőnek és az önkontrollt érzelmei felett, melyet 
elsajátított. Tulajdonképpen a mai világban ezért keresik fel a nők a gurukat, tanítómestereket. Más 
kérdés, hogy találnak-e egy hiteles lelki vezetőt egy ilyen, anyagias világban,  ahol úgy teremnek a 
mesterek, mint a gyom. 

Ez a mennyei földművelés, amit a fizikai síkon is alkalmaznia kell. Gondozni a nőt, mint 
világ virágát. 

Ahogy a földet, mind női minőséget gondozza a földműves Ádám, az elvetett magból növő 
fának, olyan lesz az eredménye. Amennyiben mérgezi a födet, mérgező, amennyiben táplálja, 
tápláló gyümölcsöt hoz. Tapasztalata által megismeri a fát tápláló eljárásokat, és a fát pusztító 
erőket és lejegyzi, mint használati utasítást. Mikor, milyen helyzetben mit kell tenni. Ezek a növény
gondoskodására, szaporítására, megóvására hozott szabályok. Szabályok által lehet szabályozni. Az 
asszonyt is így kell gondoznia, mívelnie.  Az életben a szabályok egy keretrendszert alkotnak, mely 
a női energiák kiegyensúlyozott áramlását, és biztonságot nyújtó rendet biztosítják. Gondoskodni 
róla, megtanítani, a világ működési rendjére, összefüggésére, hogy tudja mikor, milyen dolgokat 
kell csinálnia. Elhozni neki a tudás fájának gyümölcsét. Mint amikor a lányunknak elmagyarázzuk, 
miért ne fusson ki az úttestre. Meg kell értetnie a nővel, miért hozta létre a szabályokat, melyekkel 
kontrollálhatja a folyamatokat, hogy a nő is gyakorlatban alkalmazza működtesse és másoknak 
átadhassa. A testünket csak bábuként használjuk feladatunkra és nem azonosulunk vele, akkor nem 
is érezzük eszköznek magunkat.

Sajnos a média felett álló hatalom a nőket pont akaratos ellenállásra neveli, és hogy 
áthágják a férfiak által, az érdekükben hozott, tervezett szabályokat. Azok a szabályok, 
erkölcsi szabályok, melyek a mai világunkban érvényben vannak, nem a férfiak hozták, hanem a 
férfiak egy kicsinyke csoportja mely uralkodik a világi tudás és az azt megosztó információs 
rendszereken (Vallás, közoktatás, média, filmipar.).  Ezeket hívjuk rosszfiúknak, melyek elhitetik a
nőkkel, hogy az egész férfi társadalom rossz. A jófiúk évezredek óta ezekkel a rosszfiúkkal 
küzdenek. A rosszfiúk által kiforgatott szerepeknek köszönhetően, ma a férfiak és nők egymásnak 
kiszolgáltatott helyzetben vannak, és úgy is nevelik őket, hogy saját eszközeikkel kihasználják 
egymást.

Az asszonyok, mint Évák, a női minőséget képviselve, a férfiakkal ellentétben, sokkal 
inkább összhangba tudnak kerülni az anyatermészet, ugyancsak női energiáival. Egy 
hullámhosszra kerülve, fel tudják venni a környezet energiáinak rezgését, melyet 
érzelmekként élnek meg. A különböző szituációkból ráható érzelmeket feldolgozva, mind a 
szituációt, mind saját magát megismerheti. Megismeri testét és szexualitását, és a csábítás 
művészetét. Ezzel a férfi figyelmét magára vonva rögtön tesztelheti a szellemi képességeit, 
alkalmasságát, és kiöntheti, átöntheti az érzelmeit. Régen nem véletlenül az apa döntött a leány 
udvarlójával kapcsolatban. A magasabb szellemi szinten lévő férfi, tudta ki az aki szeretettel 
viseltetik a lánya iránt, és meg van-e már a hozzá való szellemi képessége. Ma már a papák is csak 
a tévét nézik. Hogy a feleségükkel ne kerüljenek vitába és ne vonja meg tőle a szeretetet és szexet, 
kénytelen helyeselni. A nőkbe nevelt akaratos ellenállás, vitatkozásokat szül szinte bármilyen 
élethelyzetben, hiszen a férfinek biztos más véleménye születne, mint amit a médiában belénk 
sulykolnak. A férfi nem tud a nő ellen harcolni, mert tőle kap mindent, az életet és szeretetet, így a 



vitában csak vesztes lehet. A férfi az, amit gondol, a nő az amit érez. A női intuíció alapvetően jó 
irányt ad meg, de a női gondolkodást könnyen rossz irányba terelik az érzelmi benyomások. A 
média ezért is gyárt erős érzelmi impulzust árasztó szentimentális, romantikus történetbe ágyazott 
társadalmi üzeneteket. Ezek olyan erős hatást gyakorolnak a nők agyának érzelmi oldalára, hogy 
szinte teljesen kiüti a logikáért felelős részét. Míg a nő száz papírzsepit eláztat, a férfi csak 
szentségelni tud a történeten. Egy esetlegesen kialakult nézeteltérésben, ha a nő makacs és 
szembeszáll az urával, akkor a párja biztos vissza fog vonulni előbb utóbb, a női szeretetenergiáktól
való megvonás félelmében. Ez a gondolkodás feladását jelenti, melynek egyenes következménye a 
szellemi szinten való megrekedés. Ha a férfit nem hagyják gondolkodni, elmélkedni szellemileg 
meghal. Leül a kanapéra, bont egy sört, nézi a focimeccset és helyesel az asszonyának. Amennyiben
az asszony tudja önmagát fejleszteni spirituálisan, a férjét idővel hátrahagyja és nem is lesznek 
képesek együtt élni, ami a kapcsolatuk végét jelenti. A feminista program, a filmekben ezért is 
veszélyes a családokra. 

A férfi figyelme nem véletlenül akad meg a nő testén, idomain. Ami egy nő testrészén 
vágyat ébreszt benne, az valójában saját lelki szükségletének kivetítése, melyen elmerengve, annak 
gyökeréig hatolva megismerheti magát, ösztöneit, hajlamait. Egy erőszakos, domináns lány, 
törékeny vállaival keltheti egy ártatlan, aranyos lány benyomását, abban akinek ilyen szükséglete 
van. Kapcsolatuk alakulásával az ártatlanság leple is lehullik. A nőknek inkább fel kellene 
ismerniük egy férfi vágyait és megtanulni azt kezelni, mint egy profi örömlánynak, hogy használva 
a testüket, irányítsák a férfiak figyelmét. Ma hamis büszkeséget nevelnek a nőkbe és megsértődnek 
a férfiak csodálatán. Ahogy a nők a kirakatban a cipőkben, táskákban, úgy a férfi a nőben 
gyönyörködik. Örülniük kellene és használni az adottságukat. Kurvából lesz a legjobb feleség, 
ahogy mondják. 

A szex nem bűn. A vallás keltett bűntudatot iránta, hogy az egyház szolgálatába kerüljünk. 
Elhitették, hogy a mennybe csak a felszentelt papok által feloldozott bűneink által kerülhetünk. 
Természetesen ez nem az állati ösztönök hajszolását, hanem azok fölötti uralom megszerzését 
jelenti. Ezt csak gyakorlás által válhat valóra.

„A vallások azért ellenzik a szexet, mivel csak így tehetik nyomorulttá és szerencsétlenné az 
embereket. Csakis így ébreszthetnek bűntudatot bennünk, csakis így alacsonyíthatják le őket 
»hitvány bűnösökké«”(Osho. Tantra.166.o.) 

„A buddhák mindig azt mondták, haladjátok meg a szexet, de soha nem ellenezték a dolgot: a 

szexet egyfajta lépcsőfoknak használták a magasabb rendű tudatosság felé vezető úton.” (Osho. 
Tantra 315.o.)



A kígyót számos festményen és domborművön
női fejjel ábrázolják. Jobb alsó képen lábon álló hüllő
szerű lényként jelenik meg, utalva a kiűzetésbeli
büntetésére, mikor elveszíti lábait és csúszómászó lesz.
Kék farka a gyomok alatt kardliliommá válik és a nő
vénuszdombjához ér. A kard, a fallosz, a liliom, a lélek
szimbóluma, Lilit meg a lélek lakhelye. Lil  sumerul
lélek, lélegzet, eredeti nyelvén lilitu talán lélek tó is
lehet. A Gilgames eposz angol fordításában lillake néven
szerepel. Lake angolul tó.  Nem akarok magyarkodni, de
néha egyszerűbb magyarul elmesélni a történetet és
érthetőbb is. Az ősnyelvből a magyar nyelv sok
szógyököt megtartott. A bibliából tudjuk, kezdetben egy nyelvet beszélt mindenki. Én úgy vélem 
ebből a jelképrendszerből alakultak ki a nyelvek. Lilit a hatalom és vágyak fenntartásával tartja fent 
az anyagi világot, így aki őt szolgálja hatalmat nyerhet. Érdekességképpen megjegyzendő, hogy a 
háttérhatalom bizonyos titkos társaságainak szent jelképe a bagoly. Lilit, az éji-virrasztó, a női 
sötétséget jelképezi, aki megkísérti a férfiakat, és ismerve Isten kimondhatatlan nevét, elszáll. 
Mégis melyik éjjeli szárnyas lehetne a jelképe, ha nem a bagoly? Lilit megegyezik a közel-keleti 
vallások Innana, Ishtar, Astarte, Anahita Istennőjével. Vagy éppen az egyiptomi ISIS-szel. Nálunk a
Duna régi neve őrizte Ishtar nevét, mint Iszter. Ebből maradt fent az Isztergom, azaz Esztergom 
városunk, ami „Duna”kanyart jelent. Ezek különböző népek elnevezései ugyanarra az istennőre. Az 
Istennőt imádó zoroasztriánus vallásban Anahitának hívják, mely magyarul pont anyahitet jelent. 
Lilit a férfiakat elcsábító, tudatlanságot fenntartó, viszályt keltő istennő, két oldalán baglyokkal és 
talpa alatt a férfiakat jelképező oroszlánnal. Lilit a szárnyas kígyó, akit más mondákban 
sárkányként emlegetnek. A sárkány tulajdonképpen egy repülő kígyó. Aki legyőzi a sárkányt, az 
magát győzi le. A háttérhatalomnak nem véletlenül ő a szentje, hiszen ezt a tudatlanságot használják
fel az embereken való uralkodásra. A feministáknak is ezt a jelképet adják, hogy figyelmükkel és 
imádatukkal neki adják az energiáikat és ezzel a háttérhatalmat erősítsék, hiszen az energia oda 
áramlik, ahova a figyelem.

Hugo Van Der Goes - Bűnbeesés



Maga Lilit lesz az, aki elcsábítja és kiűzi az emberpárt a paradicsomból, amint Michelangelo
is megfestett bűnbeesés és kiűzetés címen, az alábbi képen. A fára két női alakhoz tartozó, két 
kígyófarok tekeredik fel. Mindegyik kígyó farkú nő Lilit, csak két időpontban van megfestve. Bal 
oldalt a csábítás, jobb oldalt a kiűzetés. Látható, hogy Ádám is nyúl a fügéért, a kígyó nem csak 
Évát kísérti meg. Éva nem bűnös. Nincs eredendő bűn, ezért nincs megváltás sem alóla.

A jobb oldali képen
művészettörténészek szerint Ádám
és fia lehet a képen. Véleményem
szerint a kisgyerek Ádám és a
kígyóként tekeregő Lilit a benne
rejlő szexuális (női) energia,
kundalini. Az idősebb alak maga az
Isten, akit egy az istennőt jelképező
vörös, tehénfejes bőr ruha burkol
be (tehén feje, patája, farka). Mint
tudjuk az embert is saját
hasonlatosságára teremtette és
Ádám burkából lesz Éva. Éva
magyarul ív, mint boltív, borda íve,
és tehénszarv íve. Ív azaz többé
kevésbé szabályos görbét, nem
teljesen félkört jelent. Idő közben a
különböző szimbólumok és
jelentések összemosódtak. Az isteni férfi szellem a női (szív) burokban pihen. A szerszámból 
láthatóan Isten is a földet műveli, ezt a feladatot adta örökül Ádámnak is. A földből lesz anyag, ha 
megtermékenyíti Isten a leheletével. A száraz föld, mint női jelkép, anyává, an(g)yaggá válik, ahogy
a bibliában a meddő Sarah (száraz) is, Istenben bízva, gyermeket szül és onnantól Sára (sár) lesz a 
neve. Lába alatt tartja a kígyó farkát, uralkodva saját vágyai felett, de szeretetteljesen néz a 
kígyó női arcára. Nem vágja le a fejét a csákánnyal, csak kordában tartja. Ez a gondoskodó 
fegyelmezést jelenti. Ádám kezeit elhúzva, félti tőle. A Priarcha szó, jobb oldalon, első ős, azaz 
legfőbb szellemi vezetőt jelentheti, Istent. A google még csak ki sem ad a szóra semmit, mutatva 
mit felejtettek el velünk. A fügefa még nagyon kicsi. Itt még Ádám saját szexualitásával 
ismerkedik. Isten később látja, hogy kell egy pár neki. Akkor választja el az Ádámban lévő férfit a 
nőtől. A női burokból megalkotja Évát és kitömi a részt hússal és csonttal majd Isten a kiűzetésnél 
bőrruhát var nekik. Nyilván Isten nem nyúzott meg egy állatot és dobta varrógépre, csak így 
jelképezi a bibliai történet, a folyamatos testté alakulást. A bőrruha, maga az emberi bőr.

Michelangelo bűnbeesés és kiűzetés

Filippo Lippi - Ádám



A hindu teremtéstörténetben az első teremtetett emberek sem akartak foglalkozni csak Isten 
szolgálatával, ezért kellett a nő a szaporodáshoz. A lelkeket szex által lehet a fizikai világba lehívni,
hogy tanuljanak. Maga a fizikai lét tudatlansága az istennő tudatlanságának a materializálódása, 
maga a maya, a tudatlanság fátyla, amit bölcsesség által lehet fellibbenteni. Ez a megvilágosodás. A
női természet, azaz az anyatermészet mindent elhomályosító leple is a fizikai világ fennmaradását 
szolgálja és a tudatlanságból fakadó hatalomvágy és a hamis ego az, ami a férfit egyre mélyebbre 
viszi. A szellem egyre mélyebbre süllyed az anyagi világba, melyben a tudatlanság sötétségében 
tévelyegve küzdelemmel, kegyetlenséggel, háborúval, találkozik.  A férfinek meg kell járnia a 
poklok poklát, hogy a rendszer alapjait is megismerje és felismerje a világ működésének 
szerkezetét. Ennek a tudásnak a megszerzését vállalta a gyümölcs elfogadásával. De a vissza felé 
vezető úton, a lelki világnál, a két határ között megreked, ahol a nő az, aki vissza segítheti a lelki 
világba. A nő azokban a fizikai síkon történő élethelyzetekben, ahol a férfi él, megmutatja és átadja 
neki azokat az érzelmeket, melyekkel a férfi a lelki oldalát fel tudja építeni. A nőiség viszi végig 
saját természetén keresztül a férfit, a pokoltól, a purgatóriumon át a paradicsomig. A szex az isteni 
terv szükségszerűsége, mely egyre kifelé tereli a férfi figyelmét eltávolítva igazi önmagától. De 
nem mindegy, hogy megy végig az ember az úton. Tudatlanul sötétben minden bajt fejére vonva, 
vagy megvilágosodásának fényével bevilágítva a tudatlanság sötétjét, ahogy Lucifer, a fény hozó is 
levetetett a pokolba . 

„A férfiúknak azt mondják: Íme a te feleséged, életed társa, a jobbik feled. Ám pontosan a 
nő az , aki a Pokolra juttatja a férfit- mivel a szent szövegek szerint, a férfi számára a nő jelenti a 
Pokolba vezető utat.”(Osho.tantra.27.o.) 

Minél szexibb egy nő, vagy minél jobban használja szexualitását, annál inkább hat a 
férfiakra és fordítja el a figyelmét a szellemi oldalról az anyagiba, a pokolba. Ez a nőből sugárzó 
szexualitás és szépség, amit Lilitnek nevezünk, a kígyónak, ami elcsábítja a pokoli útra az 
emberpárt. Ezt a Lilitséget kell a nőnek kifejlesztenie magában, hogy a férfi figyelmét magára 
vonja. A férfinek meg ezt a Lilitet kell megszelídítenie. Ezt használja fel a média is, csak most 
primitív szellemiségű férfiakat öntudatlanul szívnak a pokol mélyére, ahol a tudatuk fényének 
hiányában, csak tévelyegnek és biztosan az elvadított nő szolgáivá válnak, akiket öntudatosan fel 
kéne emelniük.

„A szex elsődleges megtapasztalása soha nem haladja meg a fizikai szintet, és akik 
megrekednek ezen a szinten, soha nem tapasztalhatják meg teljes mélységében a szexet. Egyszerűen
nem ismerhetik meg az általam említett mélységeket; és az emberek többsége bizony megreked 

ezen a szinten.” (Osho. Tantra 121.o.)

„A második szint a lelki szint – ez az elme és a szív szintje. Ha két ember egymásba szeret, és ezért 
házasodnak össze, a szex egy mélyebb szintjét tapasztalják meg. Ez a szív szintje, a szex ilyenkor 
eljut a lelki szintre is. Az állandó »ismétlés« által azonban a szex egy idő után újra visszaér a fizikai

szintre, és gépiessé válik.” (Osho. Tantra 123.o.)

A férfi először csak a testi vonzalmat érzi a nő iránt. A nő ezért csábítóként, a testét és 
szexualitását  használja a férfi figyelmének magára vonásában, hogy bele tudja tölteni az érzelmeit. 
Aki nem valósítja meg magát szellemileg, megmarad a testi vágyak szolgájának, és így a nő 
szolgájának, de az a fránya ego, ami egy hamis képpel takarja el a belső ürességet, nem engedi a 
szolgaságot és ebből fakadnak a problémák. Egy férfi nem tudja szellemi ismeretek nélkül ezeket a 
mérhetetlen nagy, de tápláló energiákat kezelni, besokall, elmenekül, majd ha leülepedett vissza 
vissza kúszik imádott istennőjéhez, újabb adagért. A párkapcsolati könyvekben ezt a problémát is a 
férfi időnkénti eltávolodásának írják, mikor inkább férfiak társaságát keresi, majd mikor 



leülepednek az érzelmek, újra asszonyának energiáira áhítozik. Ez az a keletkező szexuális energia, 
mellyel a művészek, és feltalálók, tudósok, teremthetnek, és hívják múzsának, tudományok, 
szerelem és művészetek istennőinek a női nemet. A férfinek muszáj ismernie a tudata természetét és
az érzékeit felügyelni, hogy a szexuális energiákat tudja kezelni, különben az élvezetek rabja marad.
A testi vágyon csak úgy tud úrrá lenni, ha megismeri, a mélyére megy, egyé válik vele, s legyőzve, 
felül  emelkedhet, egy magasabb szintre, ahol a szexuális energia csak közvetítő eszköz lesz a két 
nem lelki egyesülésének. Nem szabad elfojtania sem, az állati szintre hivatkozva. Meg kell ismernie
a saját vágyait és megélnie, tudatosan, tanújává válnia az érzékeinek. Így először a férfi a nő 
testével egyesül, ami rabul ejti a figyelmét, míg tudatát nem tudja elválasztani az érzékei tárgyától. 
A nők hiába mondják, a felül van a szemem, a férfi először nem tud átlátni az anyagon, míg azt nem
”választja” el a nő lényétől.

„A vallás lényege nem a szexszel való szembehelyezkedés, hanem a szex meghaladása. 
Ehhez pedig el kell mélyednünk a szexben, hogy pontosan a szexuális energia által hagyhassuk 
magunk mögött azt. Együtt kell áradnunk ezzel az energiával ahelyett, hogy megpróbálnánk ellene 

haladni. Alaposabban meg kell ismernünk a szexet.” (207)  Nevezd nevén az állatokat és uralkodj 
rajtuk, ahogy a teremtéstörténetben áll.

„A tantra nem az elfojtást, és nem is a túlzott engedékenységet hirdeti. A tantrikus 
tapasztalásra csak akkor tehetünk szert, ha mélyen elmerülünk a meditáció állapotában, a tantrát 
csakis akkor ismerhetjük meg, ha elérjük ezt a nyugodt, csendes, éber és tudatos állapotot. E nélkül 
a tantra is az engedékenység, az élvhajhászat útjává válhat: egyszerűen csak egy új, vallásos nevet 
adunk a dolognak, egyszerűen csak egy új, vallásos nevet adunk a dolognak, és a tantra álcája 
mögött merülünk el az élvezetekben. A nevek pedig semmit sem változtatnak meg, mindig 
magának a lényünknek kell megváltoznia.” (214)



Orvieto Cathedral, Italy. Lorenzo Maitani

Az olasz katedrálison megjelenített domborművön is fellelhető pár jelkép.  

Ádám a mutatóujját feltartva a figyelmet jelképezi. Mondhatnánk, hogy Ádám Évát óva inti, de a 
bibliában szó sincsen erről. Éva ad Ádámnak is egy gyümölcsöt.

4.  És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
5.  Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek,

és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
6.  És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa

a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének
is, és az is evék.

7.  És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet
aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.



Egyszerűen a figyelem jelképét mutatja fel, mert ő a szem, a tudat, aki figyelemmel kell 
viseltetnie a lélek iránt. Ez az a szem, ami megnyilatkozik és tudatosan vizsgálják magukat, az állati
ösztöneiket.
Amikor Isten azt mondja: hozzá illőt, a kenegdo (héber) szót használják. Szószerinti jelentése: 
„segítő, aki előtte van”. A hangsúly azon van, hogy szembetűnő, teljes mértékben látszik, szem előtt
van. 

A kettéválással keletkezett szexuális vágy vonzza kifelé Ádám figyelmét, önmagáról a 
testbe burkolt, tőle elszakított női oldalára. A nő ezt a figyelmet követeli meg a kapcsolatban is a 
párjától ösztönösen. A tudatunkkal kell a lelki energiáinkat kontrollálni, mely meghozza a 
boldogságot. Ehhez a férfinek meg kell ismernie a tudata természetét saját természetét, és magát az 
anyatermészetet. 

A fenti képen, Éva a fügét, ami a férfi here jelképe is, a hónaljához tartja mielőtt 
átnyújtaná Ádámnak. A feromonnal átitatott fügével szexuális csábítást akarhatta kifejezni a 
művész, mellyel Éva magára vonzza Ádám figyelmét. Ádám feltartott mutatóujja a figyelmet 
fejezi ki. A művész, a szilárd dombormű mozdulatlanságának korlátait figyelembe véve, kénytelen 
volt egy időpontban ábrázolni a két egymás utáni eseményt. Egyik kezében a füge átadását, 
másikban az átadás előtti eseményt, a feromonnal való átitatást ábrázolja. Éva, a többi arányosan 
kimunkált testrészhez képest, csak a megrövidített alkarjával tudja a hónaljához érinteni a 
fügét. Próbáljuk meg ezt az életben. Emlékezzünk Hugo képére, amin a kígyó farkát 
meghosszabbító kardliliom is Éva VÉNUSZdombjához ért. A görög mitológia is szexuális 
történetekkel van tele. Ebben a világban, amiben most élünk rettentő nagy képmutatásra neveltek. 
Nem véletlenül fojtották el a nők megvalósításának egyik alapját a szexualitásukat, mely a férfi 
figyelem magára vonzásának, azaz a csábításnak és megtartásának eszköze.

 Régen közismert tény volt, hogy az örömlányok egy almát meghámoztak és a hónaljuknál 
tartották, hogy a feromonoktól tocsogó, welcome gyümölcstállal felajzzák a kuncsaftokat. Nem volt
szükség viagrára. Nők illatanyaga, és nedveik mindig is a férfiak csábítását szolgálták, mint ahogy a
virágok is illatanyagokkal vonzzák magukhoz a méheket. A férfiak az egyházi és az erkölcsi 
szabályok miatt mindig valami ürügyhöz voltak kénytelenek folyamodni a női test nedveinek az 
ízlelésében. Manapság is sushit esznek a lányok testéről, pezsgőt a köldökükből, kokaint szívnak a 
mellükről, habokat nyalnak a dekoltázsukról, whiskeyt nyalnak a lábukról, még a cipőjüket is 
pohárnak használják. Régen a bornak való szőlőt és a kenyértésztát is nők taposták. A feromon a 
kutatók szerint is a párválasztást szolgálja. Minél távolabb áll a két párosodó genetikai állománya, 
annál csábítóbbnak érezik egymás illatát. Ezzel akadályozza meg a természet a vérfertőzést. A nők 
manapság Éva fügefaleveleként nyomják el a saját biokémiai állandójukat és a reklámipar hatására 
locsolják be magukat parfümmel, ezzel megtévesztve a férfi orrát. 
Kísérletek azt mutatják, bár mindkét nem büdösnek titulálja a másik hónaljszagától átitatott 
ruhadarabot, a férfiak mégis vonzódásuk jeléül, mindig visszajárnak azt szagolgatni. A többi csak 
társadalmi nevelés és ego kérdése. 

A média ma olyan hatással van a társadalmi szokásokra, mint egykoron a vallás. A 
tárgyaláson, munkahelyen való megjelenési követelményeknek eleget téve, a mai nők eltömítik 
hónaljuk pólusait izzadtsággátlókkal, belocsolják magukat, virág és vanília illatú drága löttyel, 
elfedve saját illatanyagukat, megtévesztve ezzel a férfiak párkereső ösztöneit. A mai civilizált 
társadalmi normák, az ösztönök kijátszását szolgálják, felborítva a természetes párválasztási 
szokásokat. A vezető réteg régen az egyház tilalmain keresztül fojtotta el a nőket szexualitásukban, 
párkereső csábítási szokásaikban, ma a médián keresztül gerjesztik a szenvedélyeket, egymásra 
izgatva mindenkit, összeférhetetlen párokat teremtve, akik egymás természetes szagát se viselnék 
el. A nő vonzalmat érezve egy férfi iránt, felemeli a kezét, egy hajtincs elfésülésével leplezve, 
kiengedi a csak rá jellemző biokémiai állandóját. Ez a szemérmes mozdulat is az ösztönösség 
elfojtásával, Éva fügefalevelének felel meg. Meg persze a társadalmi normáknak való 
megfelelésnek tudható be. Félelmükben nem is merik vállalni érzéseiket, a sok csalódás miatt.



„Három másodperc még véletlenszerűnek, elkerülhetetlennek minősül: az ember sétál az 
utcán, és szembejön vele egy nő, szembejön egy Kleopátra- három másodperc megengedett dolog. 
Három másodperc után azonban a tekintet már megérinti az illetőt, létrejön egy távoli érintés, 
kialakul egyfajta kapcsolat. Ha pedig három másodpercnél hosszabb ideig nézünk az adott nő 
szemébe, az sértő számára … 
Egy emberibb társadalomban a nők nem éreznék sértve magukat ettől … „(osho.tantra.247.o.)

A sminkeléssel, a „gerjedek rád, ugorj rám, most azonnal„ képletet vetíti ki tudat alatt 
minden férfinek, akivel kapcsolatba kerül. Az ajkak pirosságával, a járomcsont kiemelésével 
szexuális izgalmi állapotot utánoznak. A fesztiválokon, szórakozóhelyeken, ismerkedős oldalakon a
szexuális energiát és az emberek párkereső szükségletét áruba forgatják. Hiteles világnézet 
hiányában, az elveszett és kiszolgáltatott emberek generált vágyaiból, boldogtalanságából és 
magányából kreálnak üzletet. Manapság tele van az internet párkapcsolati, önmegvalósító 
tanfolyamokkal, megvilágosodott guruk előadásaival, melyek ugyan csak az emberek tudatlanságát 
használják ki. Jó esetben, évezredes bölcsességeket újrafogalmazva, kaphatnak felvilágosítást a 
világunk, tudatunk és természetünk működéséről, jóval drágábban, mint ahogy azt az előadó által 
olvasott könyvekből vehette volna.

18„A vallástörténészek azt tanítják, Éva elkövette az eredendő bűnt, engedetlen volt, beleevett a 
tiltott gyümölcsbe, ezért megharagudott az első emberpárra az Úr, ki is űzte őket az Édenből. Éva 
bűnét, az ősbűnt csak egy másik asszony tudja majd kijavítani, Szűz Mária, aki világra hozza 
Jézust,  és ő az önfeláldozásával megteremti számunkra a feltámadás és az örök élet lehetőségét: 
Aki hisz én bennem, ha meghal is , él. (János evangéliuma11,25)
Ősbűn? Miféle ősbűn? Éva semmilyen ősbűnt nem követett el, éppen ellenkezőleg, ő az, aki 
befejezi a teremtés nagy művét, ő az, aki létrehozza az embert az öntudatlan állatból. Amint a 
felnövekvő gyermekeknek egyszer csak a saját lábára kell állnia, és függetlenítenie kell magát a 
gyámolító Istentől, és ez a pillanat az erkölcsi tudatosodás pillanata. Ezt nem adhatja meg senki, ezt 
magunknak kell kiküzdenünk, mert ha más mondja meg nekünk, mi a jó és  mi a rossz, akkor nem 
magunk vagyunk,  hanem az a személy, akinek az értékrendjét kritika nélkül követjük. Semelyik 
ókori vallásban, semelyik teremtéstörténetben nem feltétele az emberré válásnak az , hogy képesek 
legyünk megkülönböztetni a jót és a gonoszt, csak a zsidóságban és a rá épülő kereszténységben.”
 
19 „de világos, hogy az ember magas rendeltetésénél fogva, azon öntudatlan állapotban nem 
maradhat, mert csak szabad öntudomású választása a jónak és megvetése a gonosznak különbözteti 
meg az állati világtól; az embernek paradicsomi, ártatlan életében tehát az abból való önkénti 
kiléphetésnek fekünnie kell, s ime valóban megis történik.. .... a kívánság hatalma eszközli az 
embernél a jó s gonosz megösmerését, első következése ezen újan nyert ösmeretnek a szégyen-
érzelme, a természettől és a félelem az istentől való eltávolodás”. 

Bűnbeesésnek csak az egyház nevezte és a meztelen freskókon a nemiség látható jeleit 
lefestették fügefalevéllel, a szobrokon, domborműveken bronz fügefalevelet szegeztek 
nemiszerveik elé. 

18 Szunyogh Szabolcs, Védtelen istenek. 55. old.
19 Ballagi Mór, Móses öt könyve. I könyv, Genesis. 19. old.



Az alábbi képeken a nő az, aki eltakarja az un. csúnyáját, a férfi, a hímtagjára ügyet 
sem vetve, a szemét takarja el. A férfi a szeme, a nő a szexuális vonzereje által érzi magát 
bűnösnek, ezért mindegyik a megfelelő részt takarja el. 

„A szex során olyanokká válunk, akár az állatok. Ez pedig rosszul esik az emberi egónak, hiszen 
gyakorlatilag semmi különbség nincs aközött, amikor a kutyák, illetve amikor az emberek 
párosodnak egymással” (Osho. Tantra 155.o.) 

A nő a tudatlanságából kifolyólag bűnnek véli a szexualitását, amivel a férfi figyelmét magára kell 
terelje a fizikai világban. A férfi meg a női test látványából gerjedő szexuális vágyat véli bűnnek, a 
fizikális vonzalmat. Szellemi lényként állatiasnak, azaz alacsonyabb rendűnek vélik a szexualitást, 
mert tudatlanságuk miatt azonosulnak a testükkel, ami állatias és állati ösztönökön még nem tudnak
uralkodni. A férfi a szem, ami meglátva a nő szexualitását, felizgul és ezt a tudatlanságában 
keletkezett hamis egója nem tudja Istenhez méltó tervként elfogadni, de magát is magasabb 
rendűnek véli az állatias viselkedésnél. Pedig állati szintre süllyedt és az ösztönöket csak 
megtapasztalva győzheti le, melynek végén valóban felemelkedhet az állati szintről. Sajnos pont az 
egója nem engedi felszabadulni, mert ha elutasítja a megismerés előtt, akkor nem tudja legyőzni a 
vágyait. A férfi szellemi fejlődése elején a női testet láthatja és a nőből sugárzó érzelmeket, csak 
folyamatosan tudja feldolgozni. A test vonulataira hajlataira, illatára izgul fel, akár csak egy 
ösztönös állat. Erről a szintről kell elrugaszkodni és felülemelkedni.
Ezt csak egy szellemileg önmegvalósított férfi tudja megtenni. 

Tommaso Masaccio 
Kiűzetés

Mózes 1. gen. 3.
20. Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek.
21. És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket. 
22. És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt 

tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy 



egyék, s örökké éljen: 
23. Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala. 
24. És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat 

és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. 

A paradicsomba vezető utat elzárja kerubokkal és villogó pallosának lángjával más, fordításban 
minden irányba forgó lángpallossal. Ezekkel a kerubokkal nem feltétlen az Éden kertet zárja el, 
hanem az élet fájának az útját őrzik, mely a keleti oldalon van. Ez jó hír nekünk, ezek szerint van 
paradicsomba vezető út, ahova visszatalálva örök élet fájáról is ehetünk. A kerubokra van 
elméletem, de nem tudnám elmagyarázni. Nekem úgy tűnik, az „ehet” az élet fájáról, aki a 
kerubokhoz hasonlóvá vált és szárnyakat növesztett, hasonlóan Lilithez, és tudja használni a villogó
pallosnak lángját. Ez egy szellemi képesség megszerzése. A kiűzetés két képén és Michelangelo 
képén is piros ruhás, kardot tartó női alak, aki kivezeti őket a paradicsomból. Ő maga Lilit, aki 
szárnyakat növesztett. A pallos egy széles kétélű kard, ami a fallosz meghosszabbításának férfi 
jelképe. A kard elválasztásra jó, mellyel elválasztjuk a jót a rossztól. A keleti filozófia hasonló 
felfogással rendelkezik. A meditáció által az ember megismerve önvalóját, elvágva a tudatlanság 
okozta illúzió fonalát, mely az anyaghoz köti a tudatát, az ember megvilágosodik, megszakítva az 
élet és halál körforgását, szamszárát, örök életet kapva jutalmul. 

Éva teremtésénél keletkező űrt hússal és csonttal tölti ki a kiűzetés alkalmával Isten csinál 
nekik bőr ruhákat. Ezzel végérvényesen fizikális testté alakulnak. Az ige testet ölt. A testi szinten 
létrejön a fájdalom, a verejték és a fáradtság, mint fizikális tulajdonságok.

Mózes I. Gen. 3.
16

. 
Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal
szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.

17
. 

Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról,
a  melyről  azt  parancsoltam,  hogy  ne  egyél  arról:  Átkozott  legyen  a  föld  te  miattad,
fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.

18
. 

Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét.

19
. 

Orczád  verítékével  egyed  a  te  kenyeredet,  míglen  visszatérsz  a  földbe,  mert  abból
vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

Először az embernek az Éden kertjét kellett művelnie. A kiűzetés után a földet kell művelnie
amiből vétetett. Az anyagi világ az istennő testéből kreáltatott, ebből formálta Isten Ádámot, 
melynek burkából Éva teremtetett. Az Éden egy a köztől elhatárolt területet jelent. Az Éden 
szerintem a belső, vagy felső míg az Édenen kívüli terület a külső, vagy alsó területet jelenti. Az 
értelme, hogy Ádámnak és így a férfinek is a teremtéshez hasonlatosan kell megteremtenie magát. 
Először saját szívében lévő érzelmeket, ösztönöket kell megismernie, uralnia, kontroll alatt tartania, 
majd fokozatosan megteremtve magát a külső, földi, testet öltött istennőt is tudja mívelni, tanítani. 
Átvitt értelemben a mívelni erkölcsben, tudásban, ízlésben nemesít, finomít, magasabb rendűvé 
tesz.
Mózes I. Gen. 2. 15.
„És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.„
Mózes I. Gen. 3. 23.
„Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala.„

Az ember annak megfelelően érzi magát, ahogy kiismerte és kontrollálja érzelmeit. A földműves 
ahogy míveli a földet, annak megfelelően táplálja, vagy mérgezi magát a földből származó 
terményekkel. Ki mint vet, úgy arat. A nő is úgy táplálja, vagy pusztítja a férfit, ahogy a férfi neveli,
azaz szellemileg növeli, vagy pusztítja őt. 



A női megérzés, intuíció alapvetően jó, lehet rá alapozni, csak a nő gondolkodását 
befolyásolják az érzelmek, belelovalja magát és hamis következtetéseket von le, túlkombinálja. 
Például, amikor a nő megérzi a férje hazugságát, és félelmében a megcsalásra gondol, minden 
információt megragad, ami érzését alátámassza. A férfi meg tudja cáfolni, de a nőben még mindig 
ott a hazugság érzete. Férje, lehet csak a munkájával kapcsolatos problémákat akarta eltitkolni, 
hogy ne idegeskedjen a nő az anyagi biztonság miatt.

Arisztotelész úgy vélte, azért kell gondosan feleséget választani, mert a jó talajba vetett mag 
is jobban kihajt. 

Káosz, azaz Éva, a bölcsesség miatt csábul el és kéri a férfit, a logoszt, a tudás, azaz az 
értelem, a fiúk, a fény fiú megszerzéséhez. Az isteni tudás kell neki, mellyel állati ösztönlényből 
tudatos lénnyé válhat. A nő szaporodási ösztöne mögött is a szellemi növekedés áll, csak nem 
mindegy, milyen szellemiséget örökítünk át és szaporítunk el a társadalomban.
„Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván„ Férfi-nő-ből, egyik a férfi
másik a nő, egy közülük, akik a gyümölcs evéssel isteni tudást nyertek, hogy az ösztönös, állatias 
tudatlanságból felemelkedhessenek. Ehhez kell sok élet és tapasztalat, mindegyik élet után az előző 
életben gondozott gyümölcs magvait ültethetjük el. Ha mérgeztük, nem csak mostani életünkben 
mérgezzük magunkat, hanem következő életünkben isszuk is megisszuk a cselekedeteink  
gyümölcsének levét. Ezt hívják keleten karmának.

A „kikristályosított” fizikai világban, annak anyagából létrehozza szellemének hordozó 
burkát. Szaporodással megoszlik a feladat a sok ember között és az egymással  kialakult emberi 
kapcsolatok által ismeri meg az érzelmeket jelképező energiáit és működési elvének, ösztönének 
egész spektrumát. Minden helyzetben, minden viszonyban. Magát az istennő jellemét, mely 
hozzáállástól és neveléstől függően lehet tápláló és pusztító. Logoszával az önismeret által teremt 
rendet a káoszban.

A nő intuíciója viszont felhasználható szellemi növekedésre is. Ez egy földi purgatórium, 
melyben a férfi a nőnek gyónhatja meg, a fizikális síkon, élete alatt felhalmozódott bűneit, 
perverzióit, és égetheti el hamis egóját. Ehhez végig kell járnia az útját, hogy megfejtse és átlássa a 
rendszer működési rendjét. Az úton elkövetett hibák, tévedések, bűnök, hamis ént kényszerít rá, 
mely nem engedi az anyagból szabadulni. A női megérzés, a nők számára ideális férfiképpel 
rendelkezik, így a férfi azt egy támpontként tudja alkalmazni, önmegvalósításában. A női intuíció 
lándzsája telibe tudja trafálni a férfi hibáit, s úgy belefúródik, hogy minél jobban próbál ellene 
harcolni az ember annál mélyebbre hatol, s kénytelen a gazdája feladni a harcot és beismerni hibáit. 
Csak akkor könnyebbül meg, de sajnos a férfi  sok  esetben nem tud meggyónni, főleg, ha a nő 
rosszul következtet belőle, vagy félelmében, hogy az asszony nem tud megbocsájtani neki és 
elhagyja. Esetleg az információ olyan bizalmas, hogy felhasználható lenne ellene, ha a nő 
kikotyogja. Nem a papoknak kell gyónni, hanem önmagunknak, vagy a párunknak, ha egymást 
segítik spirituális útjukon. Nem a pap szenteltvize fog VIP jegyet biztosítani a mennybe. 

„A férfiaknak állandóan megszentelt érzésekkel eltelve kellene közeledniük a feleségükhöz, 
pontosan olyan érzésekkel eltelve, mintha csak templomba mennének. A feleséget pedig szintén a 
szentség és az áhítat érzésének kellene eltöltenie, éppúgy, mintha csak Isten színe elé 
járulna.”(Osho. Tantra 30.o.) 

A nőkben lévő alázás, kritika sokszor ebből fakad. A férfinek ki kell nyernie belőle az 
alapinformációt, amiben a nőnek többnyire igaza van. Azt az alapérzést, amit a nő utána túlbonyolít.
Egy spirituális kapcsolatban a férfi megfogadja a nő ösztöneit, majd annak megfelelően építi magát 
és gyón meg a párjának, hogy levethesse az egóját. Az ego levételéhez, amihez kötjük magunkat 



szellemi belső tartalomra van szükség. Különben a levetett ego mögött nem marad semmi, amivel 
imponálhatna a kedvesének. Ezért sem vehetik le a mai férfiak az egójukat. Ehhez a nőnek sok 
megértésre és megbocsájtásra van szüksége, a férfinek meg önismeretre és bátorságra. 

Sajnos a média ezt a férfiképet jelentősen módosította, és csak a materialista oldalára hegyezte ki. 
Munka, státusz, siker, pénz, test, szex. Egy önző, élősködő kiszolgáló- és vásárló réteg kell 
gazdasági rendszerükhöz. A mostani férfi ideálok inkább a nők megtévesztő eszközei. 
 

A testünk, egónk eszközök, melyeknek feladatunknak megfelelő képességei, lehetőségei 
vannak. A férfinek és nőnek megvannak a maguk erősségei, melyekkel dominálnak, másokban 
gyengébbek a másik felett. Az ember állatias ösztönökkel rendelkező, állati testbe bújt isteni szikra, 
nem pedig a teste, agya, szíve, érzelmei vagy képességei. Az állati szintről kell felülemelkednünk, 
ezt ösztönösen érezzük, de még a testünkkel azonosítjuk magunkat. Tudatosabbnak érezzük 
magunkat az állatoknál, ezért nem akarjuk elfogadni, hogy valójában még állati szinten vagyunk, 
míg le nem győzzük az állati ösztöneinket, de az érzéki csalódásunk miatt azonosulunk a testünkkel.
Férfiaknak és nőknek valljuk magunkat, melyekhez meghatározunk az állatiastól minél jobban 
különböző ideálokat, viselkedésmintákat. A nőben a természetes érzelmi oldallal dominál, 
ösztönösebb, így állatiasabb, a férfinál, akinél a tudati oldal dominál, melynek képessége van 
megtanulni kontrollálni az ösztönöket, hogy átadhassa tapasztalatát a nőnek. A férfiben az érzelmi 
oldal fejletlenebb, aminek kiteljesítésében a nő fog segíteni. Mindkét nem másban erős, és így 
egyenlő, és a maga képességeivel segíti a másikat. Az anyagi világban a tudat lett az értékmérő, 
nem a magasabb rendű szív, mert abban látszik a különbség az állati között, amitől el akarunk tudat 
alatt szakadni. A nők, így sokkal sértőbbnek érzik, ha tudatlanabbnak, állatiasabbnak nézik őket, 
mert azonosulnak testükkel, mint a férfiak akiket érzéketlennek tartanak. Sőt a mai egoista, üzleti 
világban érzéketlenné nevelik az embereket, egyszerűen hasznosabb. A férfi ezért alapvetően nem 
is mondhat igazat erről a nőknek, mert a nők elfordulnak tőlük, ha nem a médiával beléjük 
kondicionált nézeteket vallják. A nemi szerepek ismerete hiányában, az emberek elveszettek, 
céltalanok. A média és a hollywoodi filmek olyan szerepeket, férfi és nőideálokat nevelnek belénk, 
melyekkel kiszolgáltatnak minket egymásnak és a hatalom érdekének. A társadalom 
szellemiségének csökkentése érdekében, anyagias szintre szűkítik az emberek  gondolkodását, mely
elveszettekké és kiszolgáltatottakká teszi őket. Egoistává motiválják, mely eltávolítja az egyént a 
közösségtől, versengést, és viszályt idéz elő, melyből a hatalom ki tudja termelni az önző, 
ügyeskedő, élősködő kiszolgáló-, és vásárló rétegét. 

A férfi szellemi feladata,  megtanulni saját állati ösztönein felett uralkodni, hogy a női 
nemet, megfelelő irányba való TERelése, MÍVELése által, megismertesse a világ működési rendjét,
célját, összefüggés hálózatát, és megtanítsa saját érzelmei, ösztönei, energiái feletti uralmat, hogy 
kiegyensúlyozott önmegvalósított lény váljon belőle. Hasonlóan, a lelkipásztorhoz, aki életvezetési 
tanácsaival a báránykáit gondosan tereli a megfelelő szellemi úton, az önmegvalósítás felé. Az 
ösztönös, öntudatlan állapotból eljutni az öntudatosba, felülemelkedni állati mivoltunkon, mely az 
alapállapotunk. A hatalom ezt szeretné minden áron ellehetetleníteni. A nő közelebb áll az ösztönös 
alapállapothoz, és a nemek kettéválasztása azért jött létre, hogy a férfi oldal a tudatával le tudja 
győzni a benne is meglévő női ösztönöket és átadhassa tudását a nőnek. A nő így alapvetően 
ösztönösebb, természetesebb, így állatiasabb szinten van. Sajnos ma a férfiak is megmaradtak az 
állatias szinten, mert el volt nyomva a szellemiségük, ahogy a nőket is elnyomták. A nőkbe is az 
egót növelik a feminista cikkek, filmek, melyek bizonygatják, hogy jobbak a férfiaknál a 
szellemiség terén is, és motiválják a férfiak elleni akaratos szembeállásra. Manapság tényleg nincs 
sok különbség, mert a férfiak szinte nulla szellemiséggel rendelkeznek. Ez nem azt jelenti, hogy 
nem lennének jobb képességei a férfiaknak a férfi dolgokban. A férfit, aki pásztorként kéne terelnie 
a báránykákat, most vadászatra motiválnak, a nőket ezzel áldozati szerepre nevelve, tudtukon kívül.
Hiszen mi is a nő, ha a férfi a vadász?  A vad. Ami egy állat, csak nem szelíd. Amire a vadász 
vadászik. Mégis mit csinál egy vadász? Meglesi a vadat, kifürkészi az életvitelét, gondolkodását. 



Mit eszik, iszik, mit szeret csinálni, milyen útvonalon jár, mit ír a facebookra? Majd tervet eszel ki, 
hogy csapdába csalja, magáévá tegye. Ez az egóról szól. Én legyek, aki elkapja, Engem imádjon, Én
legyek a győztes, a sok férfi közül, aki megszerezte a vadat. A filmek erre kondicionálják a 
férfiakat. Évek alatt felvesz egy hollywoodi férfiideált; kialakít egy többé kevésbé alkalmas 
forgatókönyvet, hogy bizonyos lányoknál, mikor, milyen helyzetben, nagyjából milyen szerepek, 
benyomás felel meg. Ezzel egy idő után, ha sikereket ér el, egyre magabiztosabb lesz a nőknél. Ez a
magabiztosság a nő érzékeinek a megtévesztéséből ered, nem szellemi alapokra épít, de befolyással 
van a nőre, aki a párkapcsolatának alakulásával végül rájön a szemfényvesztésre. Ez volna a 
spirituális párkapcsolat?   Egy olyan kapcsolat, ami eleve önzéssel indul, vajon lehet-e hosszú távú, 
mély, lelki?

Érdekes mód a nők a tálalás végett nem érzik sértőnek, pedig egy negatív, levadászni szánt 
állatként tekintenek rájuk, mert nem látják magukat vadnak. Úgy van kommunikálva, hogy a nő ne 
gondolja át. -Nem ők az állatok, hanem a férfiak a vadászok. Másképpen állnának hozzá, ha azt 
mondanám a nők olyanok, mint egy állat, mondjuk bárány, akinek a gondozása a férfiaknak örömet 
okoz. Étteremben etetik, itatják, figyelemmel kísérik, kényeztetik, babusgatják, azaz gondozzák, és 
elég lenne a szeretet, amit kapnak cserébe. Mindenben az igényeit nézem, és nevelésképp, az 
érdekében hozok pár, őt óvó szabályt. Ezt egyik modern nő sem tűrné el, pedig ez egy kedves példa,
a szeretteinkről való gondoskodásról, nevelésről, ahogy a pásztor is tereli a nyáját. A bárányok 
érdekét, szükségleteit nézve viszi dús legelőkre és friss ivóhelyre, megóvja őket a veszélyektől, 
farkasoktól. Ahogy a lelkipásztor is terelgeti a szellemi úton a báránykáit. Ez a bárányon való 
gondoskodás a szeretetről, nem pedig a vad levadászásáról, ami az egóról szól. A nők mégis a 
vadászt fogadják el, a báránykát terelő pásztort elutasítják, mert a tálalás nagyon erősen hat a nő 
érzéseire és sértőnek érzik, ha leállatozzák. Pedig mindkettőnél az állat hasonlatot alkalmaztuk, 
csak a nők nem érzékelik az állati jelzőjű vadat ,a vadász hasonlat mögött.
A nők sokszor felveszik a macska, cica, vadmacska, nyuszi, egérke, őzike szerepeket is anélkül, 
hogy ez bármilyen gondot okozna. A gondoskodásra, nevelésre utaló bárány állati szerepét meg 
elutasítják, mert ezektől az ősi felfogásoktól nagyon messze kerültünk már, és direkt függetlenségre
vannak motiválva. Pedig eredendően egymástól függünk és ki kell egészíteni egymást, amiben pont 
a másikhoz való hozzáállás  a mérvadó. Önző, egoista, vagy szerető, a másik érdekét néző, amellett,
hogy némi önzőség is kell lennie benne, hiszen a másik értékeire van szükségünk. Ha nem 
azonosulunk a testünkkel, csak használjuk akkor a tárgyiasítástól is elszakadunk, egyszerűen, mint 
Isteni tervet kell nézni, amiben a testünket a célnak megfelelően alkalmazzuk, hogy 
megtapasztaljuk a világot és fejlődhessünk, megvalósíthassuk önmagunkat és kiteljesítsük a 
másikat. Egyfajta üzlet a két fél között. A nőnek is használnia kell a testét és képességeit a 
csábításra, ezzel megfogva a férfi figyelmét. A nő sértőnek érzi ezeket a gondoskodó szerepeket, A 
férfiaknak egyszerűbb csak helyeselni az asszonynak és azt mondani amit hallani akarnak, és amit a
média beléjük sugall, mintsem veszekedni velük, hogy elforduljanak tőlük, megvonva szeretetet, 
szexet, életet.

„Állatnak lenni áldott dolog, mert az állati lét hatalmas cselekvési szabadságot jelent. Ám ez a lét 
fájdalmas az ego számára, ezért az embernek választania kell. Ha a szabadságot választjuk, olyanok
leszünk, akár az állatok – és elítélnek minket. Ítéletet mondanak felettünk ezen a világon és a 
másvilágon egyaránt: a társadalom pokolra vet bennünket. Ezért hát »embernek kell lennünk« - 
csak így tudjuk egónk igényeit kielégíteni.” (Osho.tantra.197.o.) 

Tulajdonképpen a tálalás módjától függ tetszik-e a nőknek az állati szerep. 
Sajnos ezeket a mai báránykákat a farkasok(rosszfiú) fellázították a pásztor(jófiú) ellen, és olyan 
hatalmat adtak nekik, hogy a pásztorok kénytelenek a bárányok gondozása helyett, velük bégetni és 
őket követni, a nyáj védelmét teljesen feladva. Vannak hiénák(vadász), akik a farkasok mellé 
állnak, hogy a védtelenné vált bárányokból lakmározzanak. Ezek a hiénák, akik hasonlóan bégetve 
elvegyülnek a bárányok között és áldozatokat szednek, kihasználva a védtelenségüket.  



Összességében úgy kondicionálják és forgatják egymás ellen a férfit és a nőt, hogy szellemileg 
egyre primitívebb társadalomban éljünk.

A férfinek meg kell tanulnia a saját érzelmei, állati ösztönei, vágyai felett uralkodni, azaz 
megszelídíteni. Majd mint pásztor a nőt mint ösztönlényt kell terelgetni a helyes úton, hogy 
csapongó érzelmei felett megtalálja a kontrollt, szelíddé váljon, mint a bárány. A mai világban a 
bárányt vaddá nevelik, aki beleharap a pásztor kezébe, aki az érdekében terelné, mert ösztönösen 
jussának tartja az anyagiakat; a férfiakat meg primitív szellemi szinten tartják, hogy ne tudja a 
bárányt terelni, szelídíteni, így a pásztor, mivel szüksége van a szeretetre, de a báránykák csak 
annak, adják, akik, megfelelnek a filmes ideáljaiknak és az anyagiakért folytatott küzdelemben 
sikeresek, így a pásztorok egoista vadászokká váltak, akik levadásszák a báránykákat. A férfiaknak
meg kell szelídítsék a mai vad lányokat, és vissza kell szerezni nekik az anyagiak feletti 
tulajdonjogot, hogy engedelmes szeretőikként energiáikkal töltsék fel őket, amivel 
alkothatnak, és érzelmekkel, amivel érzőbbé válnak embertársaikkal szemben. Hiszen a nő az 
anyag birtokosa, a férfi csak addig kölcsönzi, amíg az asszonyember igényei szerint, és 
segítségére alakítja, formálja. Az anyagi elemekből, ihletét használva, TERvez, használati 
tárgyakat. 

A nő függ az anyagiaktól és szüksége van a férfi szellemiségre, a férfi függ a szextől 
szüksége van a női energiákra, érzelmekre. Mindkét nem alapvetően jogosultnak érzi a másik 
által birtokolt tulajdonságokat. Ezért is természetes, hogy olyan társadalmat hozzunk létre, 
amelyben, mindkettő segítve van, hogy hozzájusson a szükségleteihez és kiegészíthessék 
egymást. A férfiak közösségben megteremtik filozofálva a világnézetet, amit megismertetnek a 
nőkkel, és annak rendje szerint a társadalmi és gazdasági rendszert kialakítják, amit a nők 
tulajdonukként működtetnek és társas életet élve, ismerkednek, csábítanak és különböző 
élethelyzetekben kapcsolódnak a férfiakhoz, átadva nekik az érzelmi oldalt. Ebben semmi önzőség 
nincs, ez maga az önzetlenség, a szeretet, de mégis tudatosan kiegészítjük egymást. A férfiak így a 
nők érdekében cselekednének, a közösségük közvetlenül a női társadalomnak dolgoznának. A férfi 
oldal a szellemi, amivel a társadalom világnézetét megteremthetik, szellemiségét növelhetik, 
megteremtik azokat a materiális dolgokat, melyek a nők anyagi tulajdonukba tartoznak. A férfiak a 
női minőség anyagából teremtenek, élhető világot, formálják az anyagot, termesztenek, anyagi 
elemekből előállítanak új anyagokat, melyek az életfeltételeinkhez kellenek, terveznek eszközöket, 
de az anyag a nők tulajdonában maradnak. A férfi teremt, formál és védelmez. 

A férfi, megFEJve (fej a tudat helye; hórusz is feji anyját jelképező tehénből a tudást, majd 
azt kifejti, azaz kidolgozza, majd fejleszti. Fej, fejt, kifejt, megfejt, fejleszt.) a női energiákat, vagy a
nő intuícióját használva fel, ihletet merít a női princípiumú tudásból, majd azt kiFEJti, megtervezi, 
és megteremti, melyben a párjával együtt élve megtapasztalva saját bőrükön, visszaigazolást 
nyerve, javít, vagy FEJleszti az tervét. A férfinek új ihlete származhat az asszonyának 
visszajelzéséből, de az asszonynak is intuitív ötlete keletkezhet a megfelelő információ 
visszatáplálásával, újra elveti benne a magot. Az asszony sokszor gondolkodás nélkül rávágja a 
megoldást a problémára. Ez nem azt jelenti, hogy okosabb, vagy jobban jár az agya, hanem a 
megfelelő információ új információt hozott le neki. A férfi ezt az új információt felhasználva 
fejlesztheti a tervét. Ez egy visszacsatolásban működik, férfi és nő egymásra utaltságában. Ezért is 
kell a nőnek bátorítani, motiválni, biztatni a férjét, és szófogadóan követni. A férfi, aki ismeri a 
világ rendjét, tudja, hogy maga alatt vágja a fát ha az asszony ellen cselekedne, mert az őt tápláló 
energiáktól vonná meg magát, így biztos az asszony érdekében, kedvében cselekszik. Ma direkt úgy
nevelik a médiával a nőket, hogy szembeálljanak és függetlenek legyenek, mert jobbak. Ne 
legyenek szófogadóak és zsarolással fojtsák el a lelkesedést. Az ilyen férfi megfogadja a nő intuitív 
meglátását. A modern nőknek viszont azt tanítják, hogy vitatkozzanak és okosabbat mondjanak, 
ezért elkezdik az belőlük kipattant intuitív érzést fejtegetni, ami sokszor összefüggéstelen 
meglátásokat szül, viszont a férfit nem engedi ezzel gondolkodni. Hagyjuk meg a férfi dolgokat a 



férfiaknak és a női dolgokat a nőknek, így mindketten fejlődhetnek, nem nyomják el egymást és 
nem generálnak vitát. 

Efezus 5. 21-33:
„21Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében!

22Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, 23mert a férfi feje az 
asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak; ő a test üdvözítője. 24De mint ahogy az egyház 
Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a férjüknek.
25Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat! Önmagát adta érte, 
26hogy a víz fürdőjében az ige által megtisztítva megszentelje, 27és dicsővé tegye magának az 
egyházat, hogy sem folt, sem ránc, sem más efféle ne legyen rajta, hanem legyen szent és 
szeplőtlen. 28Ugyanígy a férfiak is úgy szeressék feleségüket, mint önnön testüket. Aki szereti a 
feleségét, önmagát szereti. 29Hiszen soha, senki sem gyűlöli a testét, hanem táplálja és ápolja, 
akárcsak Krisztus az egyházat, 30mert tagjai vagyunk az ő testének.
31.»Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek«
32Nagy titok ez; én pedig Krisztusról és az egyházról mondom! 33Tehát mindegyiktek úgy szeresse
a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.”

Isten, a női anyagából, minőségéből formálta az anyagi világot, és a női részéből vágta le a 
nőt, így a nő, a férfi teste a férfi a nő feje, azaz szellemisége. Az anyagi világ a szellemének teste, 
így Jézus aki szellemileg megvalósította magát, az anyagra is testként és vérként tekintett. Teste 
által emészthető anyaggal jelképezi a kapcsolatot. Kenyeret eszik, mely a test szilárd és bort iszik, 
mely a test folyékony halmazállapotának felel meg. Így azokkal a megvilágosodottakkal tud 
szövetséget, testvériséget kötni, akik már elszakadva a testtudatuktól, hozzá hasonlóan érzékelik a 
világot. A nem primitív szinten lévő férfi még a testiséget látja a nőben és vágyakozik rá. A férfi 
minőségű szellemnek így a saját teste, az anyatermészet, de a nő teste is a temploma melyet 
imájával kell imádnia és benne a bűneit meggyónnia. 

A hatalom elvéve a nőktől a tulajdonjogot, beállt a férfi és nő közé, így a férfiak nem a 
nőknek, hanem a hatalomnak dolgozva tudnak anyagi javakat szerezni és imponálni a nőknek, hogy
szeretetet, érzelmeket, női energiákat, szexet kaphassanak. A férfiak közösségét egoista, önző, 
anyagias gondolkodással szét kellett aprózni, hogy az anyagi javakért egymással versengve 
tudjanak csak megfelelni a nők elvárásainak, akik a tulajdon hiányában kiszolgáltatottakká váltak a 
férfiakra. Így a nők a sikeresebb jobban teljesítő férfiakat kezdték el keresni, ezzel az egész 
társadalmat anyagiassá téve. Ezt a nőkbe kondicionált filmes trendeknek, ideáloknak, nézeteknek 
által tudták elérni, melyeknek a férfiak kénytelenek megfelelni, ha imponálni akarnak nekik, és 
megküzdeni egymással az anyagi javakért. Amelyik férfi nem felel meg attól a nők elfordulnak és 
nem kapnak szeretetet és érzéketlenek maradnak. A férfiaknak meg kell hasonulniuk önmagukkal, 
ha egyáltalán meg tudnák teremteni magukat, szellemiség hiányában, hogy megfelelhessenek. 
Manapság sajnos a nők az energiáikat, szeretetüket mind a legegoistábbaknak, leghazugabbaknak 
adják. „Minden sikeres férfi mögött áll egy nő”, mert a nő neki adja az energiáit, támogatását. A 
hatalomnak egoista, önző kiszolgáló rétegre van szüksége, így a nőkbe ilyen férfiideált teremt, és 
eleve csak azok lehetnek igazán anyagilag sikeresek, akik meg tudják teremteni nekik az anyagi 
biztonságot, ami amúgy is járna nekik.

Meg kell szabadulnunk attól a felfogástól,  hogy a testünkkel azonosítjuk magunkat, mert a 
testünk csak eszköz számunkra és a megfelelő feladatra kell használni. A nemekkel azonosítva 
magunkat is a testünkkel azonosítjuk magunkat, hiszen a nemi jegyek is a testünk, egónk jellemzői. 
A férfinek kell megtanulni az állati ösztönökön uralkodni, adott képességei birtokában, hogy a 
nőnek, életvezetése, terelése által átadja, hogy állati szintről, magasabb öntudatos szintre 



emelkedhessen. Ahogy a nő is egy érzéketlen „tuskóból” életvitelükkel, érző, szerető lényt 
faraghatnak.  

A filmek hős férfiideálja is áldozati szerepre kényszerítik a nőt. Ahhoz, hogy egy nőt 
megmentsünk a rosszfiútól, kell egy rosszfiú is, és maga a nő lesz az áldozat. Sokszor a férfiak 
láttatnak a nő számára egy szituációt, vagy vetélytársat veszélyesnek, felnagyítva a másik 
problémáját, hibáit, vagy besározva, csak hogy megjátszhassák a hős szerepet, aki kisegíti a bajból a
másikat, vagy megvédi tőle a hölgyet. A nőket rendkívül jól lehet manipulálni félelemmel és 
bűntudattal. Ennek sajnos néha azok esnek áldozatul, akik a barátai lennének. Nem ritka, hogy a nő 
rosszul dönt, nem véletlenül döntött a leánya férjéről az apa régen, amikor még ismerték a világ 
rendjét. Tudta mit kell néznie a férfiben, mitől lesz jó a kapcsolatuk, és az nem csak az anyagiak 
voltak a fontosak. A két nem egy idő után megszerette egymást, mert egymáshoz illettek. Ma a 
nőket hamis öntudatosságra, testtudatosságra nevelik. Hamis facebook guruk tanítják, hamis 
spirituális tanokra. Ugyan melyik mai felkészületlen férfi állhatna útjába a modern, akaratossá tett 
nők, hamis céltudatos ámokfutásának? Rögtön eltaposnák, a hímsovinisztát. Így marad az 
egyetértés, a pamlagon sörözés, házimunkába, mosogatásba besegítés és szexben reménykedés. 
Majd az elfojtott indulatokat a focimeccsen kiüvölthetik, kibunyózhatják.

A nő ösztönösen végzi a teremtője által adott feladatot. Nem érti sokszor mit miért tesz, nem
tudja megmagyarázni. A férfi, a nő és a női rendszerek kiismeréséhez, kutatásához a 
legmegfelelőbb eszközöket kapta. A nők bár érzelmileg fejlettebbek, érzelmeiket kevésbé tudják 
kontrollálni, mint a férfiak. Állandóan befolyásolják az érzelmeik a gondolkodásukat és hullámzik a
kedélyállapotuk. Az egyik percben még nevetnek, a másikban sírnak. Különböző helyzetekre 
másképp reagálnak. Ahol félnek elhúzódnak, máshol az élvezetekbe hajszolják magukat, aminek a 
következményeként az energiák néhol pangnak, hol túlcsapnak, hol meg önmagukat oltják ki és 
depressziósak lesznek.

A nőnek egy szellemileg megvalósított férfi, egy szellemi vezető kell, egy guru, aki ismerve 
a világ és a tudat természetét, megszabadítja a kétségektől és félelmeitől és megadja neki az 
önkontrollt. A szellemileg megvalósított férfi, egy hamis egó álarca nélkül is meg tudja testesíteni 
magát. Öntudatossága bátorságot, az asszonyától átitatott érzelmek könyörületességet és alázatot 
kölcsönöznek neki. A nő ezt a végső kiteljesedett férfit keresi, melyet nem találhat, részben mert a 
női oldalt csak nő adhatja hozzá, ennek hiányában nem tud kiteljesedni és a nő már a végeredményt 
várja sokszor befektetett munka nélkül, és a mai elnyomott szellemiség miatt a férfiak csak 
benyomásokkal tudják, a nők ösztöneit megtévesztve, elhitetni a rátermettségüket, a nőben őrzött 
férfi ideálhoz hasonulva, hamis egót (karaktert) kreálva maguknak. A mai média és filmipar 
hatással van a nők férfi ideáljára, mely csak fizikai szinten van kidolgozva. Világmegmentő, 
kemény, de trendi, jó stílusú, jó dumás, Bondok és űrcowboyok. Jézus vagy Buddha 
jellemábrázolással ritkán találkozhatunk filmeken, és az általuk képviselt szerető, megbocsájtó 
szellemiség helyett a bosszúálló, hős, világmegváltó karaktereket formázzák meg. A férfit a nőnek 
való megfelelés hajtja, A nőt már nem a férfi kontrollálja, hanem a média felett álló érdekek, s 
mivel a férfit a nőnek való megfelelés hajtja, a férfit és az általa működtetett társadalmat és 
gazdaságot is ezek az érdekek befolyásolják. A nőt most is a férfiak terelik, nevelik, csak nem a 
jófiúknak hisznek, engedelmeskednek, hanem a médiás rosszfiúknak, akik a jófiúk ellen lázítják 
őket.

„Lukács 17.
3. Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, 
bocsáss meg néki.
4. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: 
Megbántam; megbocsáss néki.”
Máté 18.



„21 Ekkor Péter odament hozzá, és azt kérdezte: Uram, hányszor vétkezhet az én atyámfia ellenem, 
és hányszor kell megbocsátanom neki? Még hétszer is?
22 Jézus így válaszolt: Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem még hetvenhétszer is.”

Mégis kik nevelik állandóan bosszúállásra az emberiséget? Kik nevelik a nőket gyermek, 
család és férfiellenessé? Biztos, hogy őket kell szolgáljuk?

Amennyiben a lélek nemtelen, akkor a férfi és nő nem is az egó része. Az előző életekre 
nem emlékezhetünk, amíg a mostani testtudatunk rabja vagyunk. Mégis, hogy dolgozná fel egy 
ítélkező, férfi öntudattal rendelkező ember, hogy előző életében egy nő volt, egy néger rabszolganő,
aki imádta a nagy fekete hímtagot ...? Vagy az a női öntudattal rendelkező nő, miként viselné el, ha 
kiderülne, előző életében egy férfi volt, egy beteg férfi, aki gyerekeket erőszakolt és ölt meg? 
Buddha végigélte az összes életét megvilágosodás előtt. Nyilván azért történhetett ez meg vele, 
mert már teljesen elhagyta a testtudatosságát, csak szemlélője volt az élettörténetének és nem 
azonosult a szereplőjével.

Patriarchális és Matriarchális 

A materiális szükségletek megteremtése, a fizikális veszélyektől, és a szellemi 
megtévesztésektől való védelem is a férfi dolga, ez ad biztos alapot és védelmet a szellemi 
fejlődésnek. Ezeket a férfiaknak közösségben kellene működtetnie. A társadalom három alappillére 
a katonaság; szellemi vezetők/tudósok; és a munkás osztály. Mint egy háromlábú szék. Egyik láb 
kiesésével borul az egész. A munkások adják az élelmet és eszközöket a másik két csoportnak, a 
katonaság fejleszti harci technikáját és védelmet nyújt a külső ellenség támadásaival szemben, míg 
a szellemi osztály a társadalom szellemi szintjét tartja, védi és növeli. Mindhárom egyenrangú.

A fiúk gyerekkorukban folyton versengenek, küzdenek, verekednek egymással, megtudva 
melyik csoporthoz tartoznak. Bunyós lesz, vagy tudós. Azaz a katonaság, vagy a szellemi, 
tudományos, oldal áll hozzá közelebb. Akit egyik sem érdekel, az fizikai dolgozó lesz a másik két 
osztályt segítvén. Egyik sem fontosabb a másiknál, de a természetnek szelektálnia kell. A katona 
hiába erős, ha nincs mellette egy hacker aki, hatástalanítja az ellenséges eszközöket, számítógépes 
védelmi, vagy támadó rendszert, mely nélkül a katonák például nem tudnák az ellenséget 
meglepetés szerűen támadni. Csapatjátékban tudnak csak együtt dolgozni, mint a filmekben. Olyan 
neveltetés kellene, melyben mind a három csoport alaptudását elsajátítják a fiúk, és az iskola végén 
választhatnak pályát. 

A közös hiteles világnézet az, ami összetartja egységben és erőben a társadalmat, ezt a 
szellemi vezetők adják. Mindegyik csoport tagja szellemi alapokkal férfivá érhet, csak különböző a 
társadalmi beosztásuk. A mai iskolákban csak foglalkozásokra nevelik az embereket. Az élet 
legfontosabb alapkérdéseiről egy szó sem esik. A tornaórán nem birkóznak, küzdenek egymással, a 
szünetekben történő verekedésekért megbüntetik bent és otthon is őket. Bizonytalanok és puhányok 
maradnak.

20  „  patriarcha   – ‘nemzetség, törzs ősatyja’; ‘‹törzsi társadalomban› nemzetségfő’. – patriarchális; 
‘apajogú, a leszármazást az apa vonalán vezető’: patriarchális társadalom. – patriarchátus: 
‘apajogú társadalom, a törzsi társadalom korai állapota’. 
Nemzetközi tudományos szakszócsalád a latin patriarcha (‘ősatya’), illetve görög patriarkhész 
előzménye alapján, amely a patria (‘nemzetség, törzs’, tkp. ‘atyai ágon való leszármazás’) és 
arkhész (‘vezető,A pátriárka szó görög eredetű, a „πάτερ” (pater, apa) és „άρχωv” (arkhón, főnök,

20 Wikipédia



vezető, uralkodó) szavak összetétele. Eredetileg (a római jogban) a patriarcha az a férfi volt, aki a 
nagycsalád vezetőjeként korlátlan hatalommal rendelkezett az adott család fölött (pater familias). 
Az ilyen – a rangidős férfi vezette – rendszert hívják patriarchátusnak.  uralkodó’) elemekből áll; 
az előbbi a patér, patrosz (‘apa’), az utóbbi az arkhé (‘elsőség, uralom’) származéka. Teljesen 
azonos eredetű szó a pátriárka, s régebben azt is írták ~nak; újabban a ch-s írású alakok 
elkülönültek a maguk társadalomtörténeti jelentéskörükkel.

A pátriárka az Ószövetségben: Ábrahám, Izsák és Jákob a zsidóság három pátriárkája és így a kor, 
amelyben éltek: a patriarchális kor másképpen a pátriárkák kora (1Móz. 11:27-12:4). 

Szóval ezek a pátriárkák, eredetileg ősatyák, azaz szellemi vezetők voltak, akik a 
társadalom szellemiségét hivatottak ápolni, védeni és növelni. Tudták, a hiteles világnézet tartja 
erőben, egységben és egészségben a társadalmat, melyben ismeri minden lélek a maga helyét és 
feladatát a teremtésben, és annak megfelelően valósítja meg magát a földi létben. A társadalomban 
betöltött fontos szerepe miatt sokan vált később rosszindulatú, felforgatók kedvelt pozíciójává, mely
által uralkodhattak a társadalmon a szellemiséget kiforgatva.
Az egyenlőséget nem tűrők felismerték a tudás fontosságát, és annak megbontásával akartak 
hatalomhoz jutni. A megszerzett vagyonukat és hatalmukat, saját családjuk gyarapodására 
használták. Ősi világnézetek bölcsőjéből kisajátított tudásukat, más népeknek fitogtatva, szellemi 
vezető posztokat megszerezve, beférkőztek az állami és közigazgatási rendszerekbe és saját 
érdekeik szerint befolyásolták a társadalmat és gazdaságot. Ez a folyamat napjainkban is tart. Az ős-
tant, megbontják, kiforgatják és megsemmisítik, ez által könnyen megtéveszthető és 
kizsákmányolható, saját érdekeik szerint nevelhető, elveszett és kiszolgáltatott lelkeket hoznak 
létre, melyeket olyan elvekre, trendekre, viselkedésmintákra, férfi és női ideálokra nevelnek, amivel
saját kiszolgáló és vásárló rétegüket teremthetik meg. Az egyéni megvalósításhoz az őstanra, a 
társadalom egységéhez, minden embernek azonos hiteles világnézetre van szüksége, melyet az 
őstan kutatásával és az ige hirdetésével lehet elérni. Eszközei lehet a média minden területe, a 
közoktatás, és a vallási gyülekezetek. Ezeket a társadalom szellemének növekedését, fenntartását és 
védelmét biztosító szervezeteket, mára már mind a pátriárkák örökös családjaik birtokolnak, és 
általuk elfoglalva a gazdaság szívét, a bankrendszert, az egyén és társadalom számára minden 
létfontosságú elemet birtokba vettek. A tan hirdetését felváltotta a médiában a bulvár, a 
közoktatásban az alkalmazottak kitermeléséhez szükséges tantárgyak. Az élet nagy kérdéseiről, és 
magáról az életről egy szó sem esik az iskolákban. Az „új„szellemi vezetők a szellemiséget tiporták 
el, és tartják primitív szinten a társadalmat a saját hatalmuk miatt. Nem engedik egyik nem 
képviselőinek sem a teljes önmegvalósítást, inkább egymás ellen hangolják őket, beállnak a férfi és 
nő közé, Isten és ember közé. 

Manapság nagy kérdéssé vált, kinek a kezében legyen a tulajdon-, és a névöröklődési jog, 
mely a régi matriarchális rendszerben a nőket illette meg. Ez nem azt jelenti, hogy a szellemiséget 
ne mívelhették volna a férfiak, és azoknak ne lett volna egy vezetőjük, aki a patriarcha volt, azaz a 
szellemi vezető. 

Az anyagi világban kénytelen az ember a létfontosságú elemeket fizikálisan beszerezni és 
lakhatásról gondoskodni, feladatához eszközöket készíteni. A társadalmi, gazdasági feladatok ugyan
úgy megoszlanak a nemek képessége és feladata szerint, mint a lelkiek. Alapesetben a férfi a 
teremtő, a nő az életadó. Ezekhez van meg a legjobb képessége. A teremtő férfi, a szellemi tanból 
merített ihletét valósítja meg, egy általa kidolgozott TERv szerint. Ahogy az Atya megteremtette a 
világot, úgy teremti meg a férfi is földi társadalmi és gazdasági rendszert. A férfi a TERemtő elven 
elmélkedve, megismeri az égi elvi alapú, anyagi világon túli összefüggéseket, azaz az égi SZERt, 
annak RENDjét, a RENDSZERét és annak megfelelően próbálja meghatározni a földi célokat, nemi
SZERepeket és feladatokat. Feladataikban a nemek szintén kiegészítik egymást a teremtés céljának 
megfelelően. A férfi RENDet teremt a földi szerben az égi törvények mintájára.



A természeti törvényeket kutatva, mely az éginek mása, annak ismeretében, az anyagból 
alkot hasznos, munkáját, és az életfeladatunkat segítő SZERkezeteket. A férfiak közösségben 
dolgozva TERmelnek és állatokat TERelnek, épületeket TERveznek, világnézetet, vallást, 
társadalmi és gazdasági rendszert TER-emtenek. Ádám mennyei feladatainak földi megfelelője a 
földművelés, állatok tartása, uralása, saját maga szellemiségének megteremtése, és földi világ 
működésének megSZERvezése. Ezeket mind átadja a nőknek, melyek a társadalmi szervezetbe 
életet visznek, fenntartják, gondozzák, a termelt és terelt élelmiszereket feldolgozzák, hasznosítják, 
lakhelyet otthonossá teszik. Ahogy Évának is az alma evése maga az élet élvezete és annak 
megosztása a feladata és segíteni Ádám munkáját. A férfi LÉTre hoz, a nő ÉLTeti, élettel, 
szeretettel, energiáival tölti meg, életet lehel bele. A férfi az égi rendet, összefüggéseket figyelve, 
annak példájára megteremti a földi szabályokat, egyfajta keretrendszert, amiben a nők energiái 
szabályozottan, kiegyensúlyozottan tudnak működni, áramolni, a leghatásosabb eredmény 
érdekében. A férfiak által ihletett tudományokat is a nő empátiája, kommunikációs és 
kapcsolatteremtő képességei fejlettségéből adódóan általában jobban tudja alkalmazni, megosztani, 
átadni, TANítani. Itt a tudós és tudás csak egy jelképes megnevezés. Mindkét nem képviselői 
lehetnek tudósok, de általánosságban más a gondolkodásuk. A férfiakat inkább az újdonság, a 
felfedezés, a megismerés, a kutatás hajtja, megérteni valaminek a működési rendjét, szerepét az 
életben és a dolgok közötti összefüggések, és az abból eredő problémák megoldása, mely csak a 
rendszer teljes ismeretében lehetséges. Ezért általában a férfi tudósok azok, akik elmélkedésük 
gyümölcseként előállnak vallási, filozófiai, világnézeti elméletekkel, tételekkel, melyekre alapozzák
a társadalmi, gazdasági rendszer kiépítését.

A nők gondolkodásában inkább a gyakorlatiasság dominál. A kész, működő elméleteket, 
szervezeteket jobban tudja működtetni, fenntartani, ápolni, gyarapítani, hagyományozni, átadni, 
életet lehelve bele. A matematikai, fizikai, elméleti alapokat általában férfi tudósok teszik le, de női 
matektanárok általában jobban számolnak, sokszor fejben is. A NASA nevű űrhajózási szervezet is 
állítólag női alkalmazottakkal számoltatta ki a holdra szálláshoz szükséges koordinátákat, mert 
gyorsabban végeztek, mint az akkori számítógépek. A mai számítógépek sebességét már 
valószínűleg nem szárnyalnák túl, de érezhetően jobban működtetik a fejükben a meglévő 
egyenleteket. Szociális képességükből kifolyólag az oktatás, és a gondozás bármely fajtájában verik
férfi kollégáikat. A pszichiátria alapjait is általában férfiak rakják le, (Jung, Fraud, stb.) de a lelki 
betegekkel való foglalkozásban, empatikusabb hölgy kollégáik sokszor jobban boldogulnak. A férfi 
tudós jó példája lehetne Dr. House, akit a kórház folyosóin, várótermében egyik beteg sem érdekli, 
akik az orvostudomány szempontjából ismert és megoldott, azaz „uncsi” betegségben szenvednek. 
De azt az egy, akit rejtélyes tünetei miatt senki nem tud meggyógyítani, rögtön felkelti az 
érdeklődését. Nem az élete érdekli őt, hanem a megoldandó probléma. Dr. House fogja kideríteni a 
betegségét és kigyógyítani belőle, de utána már ez a betegség is elavult lesz és a többi unalmas 
kategóriába kerül. Az eljárást, amivel felfedezte a betegséget és az arra kidolgozott orvosi 
gyógyászati kezelést, mellyel meggyógyította a beteget, megosztja a többiekkel. A női tudósok, 
orvosok, ápolók ezen elméleteket a gyakorlatban jobban alkalmazzák és ők azok, akik betegek 
százait mentik meg végül. Szóval a tervező, teremtő, létrehozó, termelő, terelő férfinek a 
legalkalmasabb szerep, ő az, aki a fizikai és szellemi javakat előteremti, megvédi, de a nő az, aki 
működteti, fenntartja, neveli, gondozza, gyarapítja, ápolja, tovább adja, hagyományozza azokat. Így
a férfi munkájának gyümölcsét, mely az anyag megmunkálásával, formálásával, tervezésével jár, 
visszaadja hasznos formában a nő tulajdonába, ahonnan a csak kölcsön vette, hiszen az anyagi lét és
minőség mind a nőt illeti meg, ahogy a szellemi minőség a férfit. A nők között az idősebbek, 
tapasztaltabbak lesznek a vezetők, ezek tanítják a fiatalokat a feladataik megismerésére. Ezek a 
matriarchák, az ősanyák. A feladatmegosztásnak köszönhetően láthatjuk, hogy se matriarchális, se 
patriarchális rendszer között nem lehet választani, mert ezek együttesen, kiegészítve egymást, 
alkotják a társadalmunk rendszerét. 

Tehát a férfi inkább „elméleti”, a nő inkább „gyakorlati”, ami azt jelenti, hogy a férfinek kell
elmélkedésével kiismernie a világ működésének rendjét, a szerzett elvei által kiTERvelt társadalmi 



és gazdasági rendszert szervezzen, de neki is kell megvédenie azt. Egy rendszert úgy tudok feltörni, 
ha kiismerem a működését, és úgy tudom megvédeni is, ha állandóan a hibákat keresem, melyeket 
kihasználhatnak a támadók. A nő a társadalom alapja. A férfi a fejlesztője, védelmezője. A férfi 
csak egy jól működő, biztos alapon tud magasabbra rugaszkodni és felemelni a nőt egy magasabb 
szintre. A nők a férfiak által meghatározott társadalmi rendszerünk elveit, szabályait, szokásait 
átvéve, gyakorlatban működtetik a társadalmunkat, életet lehelnek az épített műbe. Ez azt jelenti, 
hogy amit a nőknek tanítunk, világnézetet, társadalmi rendet, felfogást, amennyiben elfogadja, 
jónak látja, ő azt fogja működtetni. Ha helyes nézeteket ültetünk el bennük, a társadalmat táplálják, 
éltetik, ha rossz nézetekkel tömjük a fejükbe, pusztítják. 

A nők gondolkodását jobban lehet befolyásolni érzelmekkel, és ha elég szentimentális 
filmekbe bújtatunk társadalmat romboló elveket, a nő agyának érzelmekért felelős része elnyomva a
logikait, megkérdőjelezés nélkül elfogadják, majd azt fogják a társadalomban működtetni. Ezt a 
társadalmi veszélyforrást aknázták ki a hatalmon lévő csoportok, és alkották meg a feminizmust. A 
nők védelmében tett intézkedésekbe csomagoltak olyan programokat, melyek által saját hasznukra 
motiválhatták a nőket. A politikában ezért helyezték hatalmi pozícióba, és minden törvényes keretet
és eszközt megadnak nekik a programjuk elvégzéséhez. Amit a nők fejébe ültetünk olyan lesz a 
társadalmunk. A nőket arra nevelik, hogy akaratosan vitatkozzon és szembeálljon a férfi 
véleményével, melynek következtében veszekedések alakulnak ki. Ha a nő elfordul a férfitól, 
akinek más véleménye van a férfi olyan zsarolásba esik, hogy kénytelen helyeselni, és a 
gondolkodást felhagyni a veszekedések elkerülése végett. Ez egy trójai falóként működik.

Az embereket, nemük szerinti képességeit tekintve a kalapácsokhoz hasonlíthatjuk. A 
gumikalapács puhaságával lágyan a helyére lehet döngölni egy járólapot, míg egy beverni kívánt 
szög, valószínűleg a gumiba süppedne a fal helyett. A hagyományos kalapács kemény felével 
könnyen tudunk szöget verni a falba, viszont a járólapot könnyen eltörnénk vele. Kalapácsok, de 
mégis más feladatra lettek teremtve. Manapság be akarják bizonyítani, hogy a kalapácsok között 
nincs is különbség, vagy ha van is, az a gumikalapács javára írható. A gumikalapács és a szög közé 
egy fémlapot helyeznek, a hagyományos kalapácsot rongyba tekerik. Ugyan így, ahogy egy tűsarkú 
cipő színházba tökéletes, míg egy túrázáshoz nem a legjobb választás. Mindennek megvan a maga 
előnye, ami egy másik szituációban hátránnyá válik. Mindenki használja az agyát a célnak 
megfelelően. 

21„Ha a férfi fékezetlen emócióit gondosan megvizsgáljuk, és közben megkíséreljük rekonstruálni 
azt a valószínű személyiséget, akitől ezek az emóciók származnak, akkor igen hamar egy női 
alakhoz jutunk el - éppen ahhoz, amit én animának nevezek. (...)
A nőnél éppen fordított a helyzet. Ha nála az animus kerül előtérbe, akkor ez nem érzelmekben 
nyilatkozik meg, mint a férfinél, hanem vitatkozni és okoskodni kezd. És mint ahogyan az 
animaérzések önkényesek és szeszélyesek, éppúgy a női argumentumok is logikátlanok és 
értelmetlenek.”

Ezt úgy fordítanám, hogy a nő a férfi feladatát nem tudja elvégezni a megfelelő mentális 
képességek nélkül, de mégis okosabbat akar mondani, csak elveszik az érzelmei között. Sokszor 
logikátlan, összefüggéstelen következtetést von le, amit egy férfi zsigerből cáfol, de hajthatatlanul 
vitatkozik és okosabbat akar mondani. A nő gondolkodását elhomályosítják az erős érzelmek és 
nem tud, tisztán, összefüggésekben gondolkodni. Sajnos a feminizmussal ezt váltják ki a férfi 
oldalra terelt nőkből. A férfi először férfi, a nő nővé kell váljon majd megosztják egymással 
tapasztalataikat. Mindketten megtanulják a másik fél erősségeit. A nő megismeri és megérti a 
természet rendjét és összefüggéseit, megismeri a gondolkodás menetet. A férfi átveszi az 
érzelmeket, érzékenyebb, empatikusabb, szeretőbb lesz.

21 C. G. Jung Föld és lélek. (C. G. Jung: Seele und Erde.)



A férfi gondolkodása inkább tárgyias. Összefüggésekben gondolkodik, a téma egy eleménél 
megnézi az összes lehetőséget, kombinációt, hatását a többi elemre, míg a nőt az erős érzelmek 
tovább lendítik valamilyen irányba. A férfinél ez úgy néz ki, hogy ha ez történt az lehetett ettől, de 
attól is, viszont ha közben történt emez, akkor az erre befolyásolta a menetet, és akkor amarra olyan
hatással lett volna. Míg a nők sokszor belelovalják magukat és az érzelmek befolyásolják. Bármi 
történt is az tuti ezért van, amitől tart, az viszont ehhez fog vezetni, ami az ő félelme.

Egy nő, férfi szerepben, soha nem lehet annyira jó, mint a természetesen rászabott női 
szerepben, és egy férfinek nem is olyan vonzó, főleg, hogy elveszi a férfitől a szerepét, aki nem 
akar egy másik „férfivel” versenyezni. Egy önmegvalósított nő mindig jobban dominál egy férfi 
felett, mint egy nő aki férfi szerepekben próbál versengeni. Az igazi nő előtt a férfiak térdepelnek és
imádkoznak, és bármit megtesznek nekik.

„Egy nő pedig, aki kimutatja férfias énjét, továbbra is nő marad és erősen különbözik egy 
férfias oldalát megmutató férfitól. Továbbra sem vagyunk egyformák, mivel biológiailag 
különbözünk.” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 113.o.) 

„Általánosságban szólva, életünk első felének az a célja, hogy fedezzük fel, fejlesszük és 
fejezzük ki valós önmagunk sok-sok férfias és nőies tulajdonságát, a hangsúlyt a biológiai 
különbözőségeinkre és az ezekhez kapcsolódó szükségletekre helyezve.”(John Gray. Túl a Marson 
és Vénuszon 85.o.) Ehhez nem árt tudni mi a férfi és mi a női szerep. A férfi a férfi, a nő a női 
szerepek által valósítja meg magát és utána lehet kapcsolatot létesíteniük egymással. 

„Ha nem fejlesztette ki teljes mértékben férfias tulajdonságait a maga egyedi szintjén, akkor 
az ösztrogénszint növekedése elkezdi majd elnyomni a tesztoszteronját.”(John Gray. Túl a Marson 
és Vénuszon 87.o.) Manapság a fiúkat elnyomják már kiskoruktól fogva, mit várunk egy középkorú
férfitól a párkapcsolatban? Persze, hogy könnyen átveszik a női munkát, más választásuk nincs is, 
mint helyeselni az asszonyuknak. 

„Amikor egy férfi egyre jobban kimutatja nőies tulajdonságait, mint a szerelem, 
sebezhetőség, együttműködés, kölcsönösség, akkor ez lehetővé teszi számára, hogy oly módon 
mutassa meg férfias oldalát, hogy azzal még jobban támogatja a nőt. De ha a női tulajdonságok 
kimutatása mellett egyúttal nem mutatja meg teljes egészében férfias oldalát is, az olyan 
tulajdonságokkal, mint a függetlenség, elszakadás, önbizalom és a jó anyagi körülmények, akkor 
lehet , hogy a nő szeretni fogja, de nem vonzódik majd hozzá.”(John Gray. Túl a Marson és 
Vénuszon 95.o.) 

„A férfiak jobban kimutatják nőies oldalukat otthon és a munkában egyaránt, így a stressz-
szintjük megnő.” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 124.o.)  

„A férfiak akkor hajlamosak agresszívvé válni, amikor az ösztrogénszintjük billen ki az 
egyensúlyból” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 128.o.) Kutatók legújabb álláspontja szerint 
nem is a tesztoszteron túltengés okoz a férfiaknál agressziót, hanem az ösztrogén túlsúlya, ami a 
tesztoszteron csökkenésének következménye. Szóval minél inkább nőiessé neveljük és végeztetnek 
nőies munkát otthon a férfiakkal, annál több lesz a stressz és az agresszivitás, ami egy idő után 
erőszakká válik. Ezt a mai férfiak sörözéssel tudják egy kocsmában elnyomni, vagy drukkolva a 
focicsapatuknak, ha már ezzel sem megy és a nő is hárpia lesz megjelenhet a családon belüli 
erőszak is. Ehhez persze gyerekkori neveltetés is hozzá járul, de mivel minden generációnál egyre 
több a félcsaládos modell, egyre gyakoribb lesz. A férfiaknak tesztoszteron kell a stressz 
leküzdéséhez, amihez férfi munkát kell végeznie, a nőknek meg főleg otthoni női munkát.



A nő tapasztalatai által ismeri meg az anyagi világot, a már kialakított társadalmi és 
gazdasági rendszeren keresztül. Korán rájön, hogy a világon az anyagiak a fontosak és a kinézete, 
amivel próbál érvényesülni és anyagiakat szerezni. A férfi, a szellemi síkon értelmezi, 
elmélkedéssel térképezi fel a világ működési rendjét, és azon törvények által próbál meg a fizikai
síkon olyan rendszert létrehozni, amivel az ember összhangban élve, elvégezheti a célját, lelki 
feladatát, végigjárhatja lelki útját, és a társadalom szellemi felemelkedését segíti. A megszervezett 
társadalomban a nő tapasztalatai hatnak vissza rá, a velük való együttélés által, mely visszaigazolva 
elmélete helyességét, vagy tovább serkenti a problémák megoldására. Elméletének felállításához 
nincs szükség tapasztalatra, csak az ősi bölcsek hiteles világnézetére, amiből kiindulva, azt 
fejlesztheti és tapasztalatával igazolja vissza.

Míg a nő ösztönösen él és tapasztalja, megismeri; a férfinek létre kell hoznia, vagy 
formálnia a világot és magát. Az őseink hátrahagyott bölcsességére támaszkodva, megismeri a 
világ-, önmaga-,  és tudata természetét, azon belül a törvényeket és a nemi szerepeket, és annak 
megfelelően éli meg a mindennapjait. Tapasztalata által visszaigazolódnak elvei. A szabályok, 
keretrendszert alkotva határolják el és teszik feladatuk szerint helyére az össze nem illő dolgokat, 
rendet teremtve a káoszban, melynek következtében az energiák szabályozottak lesznek. Amint a 
férfi meg tudja magát tisztán határozni a világban és másokhoz fűződő viszonyában, határozott lesz.
A tapasztalatai által erősödve, gyakorlatiasabbá válva, bátorságot nyer.

Az anyagi világunk kiforgatásának következtében, a két nem alapvetően különbözőnek írja 
le a világot. A nő azt mondja, ahogy tapasztalata által megismerte a jelenleg uralkodó, kialakított 
rendszert, a férfi meg azt amilyennek kellene lennie elrendelve. A nő a tapasztalataira hagyatkozik, 
a férfi az elméletére. Ez most eltérő. A kettőt kellene összehozni, és a férfiak által létrehozott 
elméletet kellene a nőknek működtetniük. Ez csak akkor lehetséges, ha a nők megbíznak a 
férfiakban, a férfiak meg a közös érdeket nézik. Az egymás ellen forgatott nemei szerepek pont 
ennek vetnek gátat. A két fél közé beállt hatalmi rendszer megfosztja a természetes lehetőséget, 
mellyel kiegészíthetnék egymást, és az ellenkező nem birtokában lévő szükségletük miatt egymás 
átverésére kényszerülnek.

Az az elhíresült szlogen, hogy a férfi nem értheti meg a nőt, szintén félrevezetés, mellyel a 
férfiakat el is riasztják attól ami pont a lényegi feladata. Megérteni a világ anyatermészetét, az 
anyagot, ami női jellegű, és mivel az asszonyember is ennek a szerves része és feladata van benne, 
így magát a női nemet is meg kell értenie. Ehhez kapta az eszközeit. Azért is tudatosabb fél, hogy 
az emberi ösztönökön felül tudjon kerekedni és megfelelően tudja életvezetéssel, tereléssel átadni a 
nőknek. A nő ösztönös, és sokszor magukat sem értik, a férfi viszont megkapta a képességeit, 
amivel megértheti a nőt, szerepüket, feladatukat, helyüket a világban. Ezt jelenti az értelmezés.

A férfi ki lesz szolgáltatva a nőnek a primitívsége miatt, mert nem tudja legyőzni a nő csáberejét, a 
nő meg a férfinek, mert elvették tőle az anyagiakhoz való alapjogot, így a férfiaktól reméli az 
anyagi biztonságot, a férfiak ezért, mivel nem a kezükben vannak az anyagiak, hanem a bankár 
családoknál, akik irányítják a gazdaságot, kénytelenek nekik dolgozni és egymással versengeni. Ez 
által hozták létre a kiszolgáló rétegüket. A férfiak egyre egoistábbakká váltak mert látták csak az 
anyagiakra kell hajtaniuk. Mivel a kapcsolat szellemi szint emelkedése nélkül nem működhet a 
kapcsolati problémát, a férfi sokszor kihasználta a nő anyagi rászorultságát, így a nők és a férfiak 
egyre nagyobb ellentétbe kerültek. megnövekedett a családon belüli viszály erőszak és válások 
száma. A nőkkel elhitették hogy ez a férfi társadalom hibája, pedig csak egy kis részének, akik a 
tulajdont valóban birtokolták és a vallások kiforgatásával, médiával befolyásolták a 
közgondolkodást. A feminizmus elhitette a nőkkel, hogy jobbak a férfi szerepekben és csak a férfi 
elnyomás miatt nem tudtak benne érvényesülni, ezzel hatalmas egót növesztett nekik és 
ellenségessé tette a férfiakkal szemben . Ezzel az ellenségképpel állították a rosszfiúk maguk 
oldalára a nőket, így a nők, a hős megmentőikben bízva, ösztönüknek megfelelően, a rosszfiúk 



elméleteit fogadják el, kétségek nélkül. Saját multijaikban kezdték dolgoztatni őket, elhitetve velük,
hogy a férfi anyagi függőségtől csak így szabadulhatnak meg, ha karriert építenek. Csak a nők nem 
gondolják át, hogy a karriert építő állások, ahol jobb fizetéseket remélhetnek, általában mind a 
multikhoz tartoznak, akik ugyan azon bankár kezekben vannak.

Szóval a trükk röviden. 
A nőtől a rosszfiúk elveszik a tulajdont, így kiszolgáltatottakká válnak az anyagiak terén.
A férfiaktól megvonják a szellemi fejlődés alapjait, így megrekednek a testiség szintjén. 
A férfiakkal elhitetik, hogy a nekik való munkából szerzett jövedelemmel tudnak imponálni az 
anyagi biztonságot kereső nőknek. A férfi csak anyagiakkal tudja megtartani a nőt, mert szellemileg
nem tudja megvalósítani magát és nem tudja kontrollálni se saját ösztöneit, se a nőt nem tudja 
vezérelni az életútján. 
Az elégedetlenségre létrejön a feminizmus, ami a férfiakat okolja és függetlenségre ösztönzi a nőket
, melyre megoldásként a karrier építését mutatja. Ezt persze leginkább a rosszfiúk birtokában lévő 
multiknál tudják megvalósítani.
Magyarán a két nem közé állva és egymás ellen fordítva, mindkét félt dolgoztatja és saját érdeke 
szerint mozgósítja. 

Az anyagi világ, az érzelmi világ, és a testiség a nőiséghez tartozik, így a nők az anyagi 
világ, az anyatermészet, és az anyag tulajdonosai. A szexualitás, szeretet/empátia, mind az 
önmegvalósításuk alapjai. Hiába anyagi világban élnek, testi képességeik elmaradnak a férfiakétól, 
amivel a durva anyagi világban boldogulhatnának, így az életben maradásra, élelemszerzésre, 
védelemre a férfiakra szorulnak. A férfiak az anyagot csak addig kölcsönzik a nőktől, míg a 
társadalom testi, lelki és szellemi szükségletei számára hasznos termékeket, gépeket, eszközöket, 
épületeket formálnak, alkotnak belőle. A szex és az érzelem/szeretet, és a női energiák, mely élettel 
tölti meg és teremthet általa, a férfi szükséglete, amiért cserébe szívesen dolgoznak és szolgálják a 
nők kényelmét. A férfiak közösségben felépítik és irányítják a társadalmat, anyagi biztonságot és 
kényelmet teremtenek, a nő a hozzá szellemileg érett férfit párjának választva, szexel jutalmazza, 
mellyel a figyelmét is befolyásolva át tudja adni szeretetét/érzelmeit, energiáit is, ami belőle 
időnként túlcsordul és meg kell osztania másokkal. A férfi szellemi képességeivel, ismerve a tudata 
természetet, elméje működését, a női érzelmeket hasznosítva magában, megtanítja a nőt az érzelmi 
energiák kontrolljára. A két fél kiegészíti egymást. Ezt a nőknek eredendően, alanyi jogon járó 
tulajdonjogot vették el a rosszfiúk, aminek következtében a nők kiszolgáltatottakká váltak az 
anyagiak terén. 

A hagyományaink, kultúránk őseink szerzett világismeretének, bölcsességének átörökítő 
eszközei, mely a társadalom, generációkon átívelő, szellemi növekedésének folytonosságát hivatott 
megtartani. Minden generáció egy szellemi lépcsőfokot jelent, melyben az elődök tudása biztos 
alapot képez, hogy a következő, a saját tapasztalatait hozzáadva, el tudjon rugaszkodni egy 
magasabb szintre. A férfiaknak a szellemiség az önmegvalósításuk alapja. Ettől megvonva 
képtelenek az anyagon és a testiségen felül emelkedni, így kiszolgáltatottak lesznek a nők 
csáberejének. A férfiaktól a szellemiség működtetéséhez szükséges ősi tudást vonták meg.

Tehát nem csak a nők voltak elnyomva, hanem mindkét féltől elvették az önmegvalósításuk 
alapjait. A nőnek az anyagi biztonság kell, a férfiaknak a szex, mert szellemi képességek nélkül, 
nem tudnak uralkodni a testi vágyak felett. A szellemileg megvalósított férfiaknak a női energiák 
kellenek, melyeket felhasználva teremthetnek. A nőktől a tulajdonjogot nem a férfiak közössége 
vette el, hanem egy kis réteg, mely most is uralja az anyagiak feletti jogot, a monetáris jogot 
(pénzkibocsájtás, pénz felügyelet= bankrendszer). A férfiaknak, akiknek nincsen tulajdona, mit 
érnek a tulajdon jogukkal? Kénytelenek azon bankár csoportok uralt piacokon pénzt/tulajdont 
szerezni, hogy megfeleljenek a nők kívánalmának. Ettől fogva a nők azoknak a férfiaknak adták 
magukat és energiáikat, akik megteremtették nekik az anyagi biztonságot, így a férfiak, kénytelenek
voltak a nők kegyeiért, szeretetükért, szexért és az energiáikért az anyagiakban versengeni 
egymással, megbontva ezzel a férfi közösséget. A férfiak szellemi közösségnek a feladata a világ 



működési rendjének megismerése egy hiteles világnézet kialakítása céljából, mely által az égi 
szabályoknak megfelelően, földi körülmények között kialakíthatják a társadalmi és gazdasági 
rendszert, vezérelhetik és megvédhetik. A jófiúk és rosszfiúk mindig is egymással szemben álltak. 
A rosszfiúk egyre primitívebb szellemiségű, anyagias környezetet próbálnak teremteni és egyre 
mélyebb szintre süllyeszteni a társadalmat, hogy könnyebben uralhassák őket. Ezzel egyre sötétebb 
korszakokat hoznak létre, ahol az emberek egyre eltávolodnak igazi önmaguktól. Minél inkább 
eltávolodik valaki önmagától, annál nagyobb erővel fog rá hatni egy erő, mely visszarántja az 
alapállapotába, visszatéríti életútjára. A tudatlanságból eredő hatalomvágy, és a hatalmuk 
elvesztésének a félelme kényszeríti rájuk az állandó elnyomást. A jófiúk feladata, hogy az őseink 
szellemiségét jelképező „tudásfényt” megtartsák és vigyék a világunk sötét korszakain keresztül, 
hogy a sötétben tévelygő lelkeknek utat mutasson és összefogással, hiteles világnézetet alkossanak, 
és az égi törvényeknek megfelelő társadalmi és gazdasági rendszert hozzanak létre földi 
körülmények között. A legsötétebb korszakban, a legkisebb fény is üstökösként ragyogva fog utat 
mutatni, mely a megtört emberiséget átvezeti az aranykorba. Ezt a jó és rossz közötti szellemi 
játékot, mely egységben összefogta a férfi társadalmat és egy ügyért harcolt, megtörték, és a 
férfiakban a keletkezett hiányt sportközvetítésekkel helyettesítették. A labdajátékok is hasonló 
elven működnek, és a csapatszellemet erősítik.

A gazdaságot uraló hatalom így csinált magának egymással versengő, önző, kiszolgáló 
réteget. A szellemileg primitívvé és egoistává motivált férfiak, egyre mélyebbre süllyedtek az 
anyagiak megszerzésében, így eltávolodva önmaguktól, az üzleti életben sikeresen használt 
hamis/felépített egójuktól nem tudtak megszabadulni, aminek következtében képtelenek voltak a 
párkapcsolatokban fejlődni, és nem tudták megtartani a szerzett asszonyukat, csak a nők 
szükségleteivel, azaz anyagiakkal való visszaéléssel. Ezzel, és a folyamatosan szisztematikusan 
kiforgatott nemi szerepekkel, kezdetét is vette a két nem közötti rivalizálás, küzdelem, mely által 
megnövekedett a veszekedések, válások és a családon belüli erőszakok száma is.

A feminizmust ugyan azon uralkodó rosszfiú rétegek találták ki, akik eleve a férfi és nő közé
álltak. A nőkben keletkezett elégedetlenséget, szenvedéseket, kiszolgáltatottságból eredő 
problémákat ráfogtak az egész férfi társadalomra, megalkotva a nők ellenségképét, mellyel 
szembeállítva magukat hős megmentőként, elnyerhették a nők bizalmát. Így a nők átvették a 
programjukat, melyben a nők jogaiért folytatott harc mellett saját érdekeikben motiválták. 
Újratervezték a nemi szerepeket, melyet szisztematikusan úgy dolgoztak ki, hogy a férfiakat, 
ellehetetlenítsék a fejlődésben, és csak asszonyuknak helyeselő papucsok legyenek, ezzel 
kikapcsolva a társadalom védelmi vonalát, melyet a férfiaknak kellene végezniük. Elhitették velük, 
hogy jobbak a férfiaknál még a férfi szerepekben is, ami önmagában az egójukat duzzasztja, de 
bosszússággal párosul, ha azt is hozzá tesszük, hogy csak az elnyomás miatt nem tudtak bizonyítani
benne. Ha azt vesszük, hogy a férfiben is van nő, és nőben is van férfi, és elfogadjuk, hogy a férfi 
szellemisége 80% míg az érzelmi oldala 20%, a nőnél meg fordítva, akkor a 20%-ra lenyomott férfi 
szellemiség valóban a női szinten van, de ez nem azt jeleni, hogy a férfiak, nem tudnának sokkalta 
jobban szerepelni a szellemi dolgokban, ha kiteljesedhetnének. Ha belegondolunk, hogy már a 
görög időkben ismertük a mai filozófia alapjait, eléggé látható a férfi szellemi hanyatlás. 
Tulajdonképpen jó kétezer év alatt már minden férfinek legalább egy Arisztotelészi magasságokban
kéne lennie. A nőket ezzel a férfiakkal való versengésre ösztönözték, férfi szerepekben, mely a 
nőnek felborítja a hormonháztartását és egyre férfiasabb énjük fog dominálni, ami kötözködésben, 
és okoskodásban nyilvánul meg, ahogy Jung írta. 

Innen már csak a filmekkel kellett befolyásolni őket és bosszúállásra, akaratos ellenállásra, 
zsarolásra nevelni, mint női fifika. 
A férfi nem tud mit tenni ha a nő megzsarolja és megvonja magát és a szeretetet tőle, kénytelen 
mást keresni, vagy meghunyászkodni és helyeslő papucs lesz, amivel meg is reked a szellemi 
fejlődésben és nem tud túljutni a testiségen. Az egymást kihasználó helyzetek, zsarolások, játszmák,



alázások, bosszúk egyre több családon belüli erőszakot eredményeznek, melyeket megint az 
eredendő férfi elnyomás eszközeként tálalnak, pedig a kiforgatott, és egymásnak kiszolgáltatott, 
egymás ellen fordított nemi programjuk generálta. A megmaradt gondolkodó férfiak, más 
véleményt fognak levonni, mint amilyet a fiatal lányokba ültetnek a médiával, s mivel ezeket a 
gondolkodókat negatív jellemvonásokkal bélyegzik meg (hímsoviniszta), el fognak fordulni azok 
felé, akik helyeselnek nekik. A nők így azoknak adják energiáikat, akik elhasználják, azok helyett, 
akik teremthetnének. A hatalom tudósai eltúlzott, pozitív hazugságokkal felduzzasztotta az 
egójukat, így bármilyen vélemény, mellyel vissza téríthetnénk a nők gondolkodását, úgy tűnik 
nekik, hogy le akarjuk verni őket a felmagasztalt, jogos helyükről. A férfinek és a nőnek is meg 
vannak az erőssége és gyengesége. A férfinek inkább szellemiekben, a nőnek inkább érzelmekben 
nyilvánul meg a képességének ereje. De mennyivel jobban hangzik, ha azt mondom, mint Obama 
elnök, hogy a férfiak és nők ugyan úgy szerepelnek az IQ teszteken, sőt a nők jobban tanulnak, és 
ha hozzá tesszük, hogy érzelmesebbek és empatikusabbak is, nyilvánvaló, hogy egy nők által 
vezetett világ sokkal szebb volna. Csak ez nem igaz. A kontrollálatlan nők erkölcstelenné, esetleg 
pusztítóvá válnak. A hatalom amúgy sem engedné a nőknek, hogy vezessék a világot. Az egész 
csak trükk. Angela Merkel és a többi női politikus és multinacionális cég vezetője is csak 
ügynökök, akik felülről kapják a programot. 

 Így a feminizmussal a nőket használták fel fegyverként, hogy eltávolítsák a védelmi vonalat 
egy támadással szemben, mint ez a járványcsapda is, amit a tapasztalt jófiúk, ismerve az évezredes 
trükköket, könnyűszerrel kivédhettek volna. Valószínűnek tartom, hogy ez a tendencia folytatódik, 
mert a nőket pajzsként és fegyverként használva képtelenek az ellenállásra. Egy olyan diktatúrát 
építenek ki, ahol a jogainktól megfosztva ellehetetlenítik az összefogást és a kommunikációt, 
mellyel szembe szállhatnánk a hatalommal. A női vezetés kitart a szabadságunkat korlátozó 
intézkedések mellett, mert el fogják hitetni velük, hogy a férfiakat kordában tartva mentettük meg a 
bolygónkat a pusztulástól, a klímaváltozástól, háborúktól.
 

Kihasználva a férfiak, nőnek való megfelelési kényszerét a nőt programozva az egész 
társadalmat irányítják. Bár mindkét nemnek megvan a megfelelési kényszere, de a mivel a nő a 
társadalom alapja, a belé kondicionált információ lesz a mérvadó, ami által élettel tölti meg és
működteti a társadalmi és szociális rendszerünket. Amennyiben hamis, hiteltelen világnézetet 
nevelünk a nőkbe, ők a rosszat fogják működteti és pusztítóak lesznek, amennyiben hiteleset, 
igazat, akkor a táplálóak, éltetőek lesznek a társadalmunkra. Elpusztíthatják mindazt, amit 
táplálniuk kellene, mind a társadalmi és gazdasági rendszerünket; őseink által felhalmozott és
ránk örökített tudását, a hagyományokat, mely társadalom szellemi növekedésének a 
folytonosságát, és a férfiak önmegvalósításához szükséges ismereteket biztosítja; de saját 
magukat is. A világnézetet a férfiaknak kell megvalósítania, de sajnos a férfi szellemi képességeket
minimumon tartják, mellyel a férfi meg tudja teremteni magát és a társadalmat szabályozó elveket. 
A férfiak amúgy is megtépázott szellemisége nem annyira látványos a nőknek, megfoghatatlan, 
anyagi világon túl mutató, összefüggés hálózatot, az ősi bölcsek is csak hasonlatokkal, 
példabeszédekkel tudták megvilágítani, így nem is tudják mi hiányzik az életükből. Bár manapság 
ösztönösen megvilágosodott gurukat keresnek, ezeket nem a férjeikben, párjukban találják meg. A 
férfiak vágyai szükségletei, a szex és a nők iránti vonzalom sokkal szembetűnőbb. A férfi így nem 
tud ellenállni a számára legyőzhetetlen nőkből áradó szexuális kisugárzásnak, így vitás nézetekben, 
elkerülve a vitát, hogy kénytelen a női gondolkodásnak, felfogásnak alávetnie a sajátját, ha 
egyáltalán valaha elindult szellemi úton. A női gondolkodást az erősebb érzelmek, félelmek jobban 
elhomályosítják, melyet a médiával tudatosan befolyásolnak. Kialakítják azokat a trendeket,  
egoista férfi ideálokat, felfogásokat, melyeknek, ha nem felel meg a férfi, elfordulnak tőle. Ha 
megnézzük, minden férfinek azt kell mondania, vagy mutatnia, ami a nők igényeinek megfelel. Ez 
által sajnos mindenki a média által kialakított nézetek szerint kell gondolkodnia, öltözködnie, 
viselkednie. Minden élethelyzetben, színben eljátsszák a megfelelőnek tartott viselkedésmintákat, 



trendeket. Ezt a színjátékot a színházakban, filmszínházakban adagolják az emberekbe. A férfiak 
nőideálját is a szépségipar, kozmetikai ipar befolyásolja a médián keresztül.

A férfiak közösségekben kellene dolgozniuk egymást segítve, kiegészítve, nem úgy mint 
ma, egymással versengve a javakért. Az általuk teremtett értékek az asszonyok tulajdonába 
kerülnének alanyi jogon, a gazdaság működtetéséhez szükséges anyagiakat, (állami-, középületek, 
utak, stb.), és a férfi dolgozók szükségleteit kivéve. Munkabér, melyen eltarthatják magukat. Lakást
nem kell venni, mert az általuk közösen felhúzott házakból a választott párjuk már otthont varázsolt.
A feminizmus a nőkkel elhiteti, hogy a férfiaktól való függetlenedést a saját karrier és az 
egyenlő jogokért és bérezésért való küzdelem hozza el, pedig nem is kellene dolgozniuk, mert 
alanyi jogon járna a lakás és a fizetés. Onnantól fogva ugyan hány nőt érdekelne a politika? A
nőtlen férfiak, a szerzetes rendben maradhatnak, ahol tanulmányaikat is végezték, egyfajta 
kollégiumként, vagy laktanyaként. A fiúkat megtanítják meditálni, filozofálni, hogy megismerjék a 
világ rendjét és tudják működtetni, az általános iskolai tantárgyak (matek, fizika, biológia.) mellett. 
Önvédelmi sportokkal felkészítik a honvédelmi szolgálatra és megtanulják a testi erejüket a 
szolgálatukba hajtani. 

Amennyiben a nőnél van a tulajdonjog és az öröklési jog, a társadalomban jobban eloszlik a 
pénz. Mindegy, hogy Bélát Kriszta, Julcsi, vagy Sári fogadja be, már eleve meg lesznek a létükhöz 
szükséges feltételek. A fia nem fog örökölni semmit, apjához hasonlóan párt és ezzel otthont is 
talál. Lánya ugyancsak házat kap az államtól, de amennyiben az anya meghal a ház visszakerül az 
államhoz és megkapja egy végzős lány. Így minden nőnek van egy lakása, ahol a férfiakat 
befogadhatják. Ahol a férfi dolgozik és férfi az örökös, ott a nő a férfinek lesz anyagilag 
kiszolgáltatva és párválasztásnál kénytelen lesz azokat választani, akik meg tudják teremteni az 
anyagi biztonságukat. Ez versengést idéz elő a férfiaknál, ami a mai ügyeskedést, átverésekkel 
szerzett vagyonszerzésnek meleg ágyát teremti meg.

Az újdonsült „szellemietlenítő” vezetők különböző uralkodó családokba és országok 
állami-, és közigazgatási rendszerébe beférkőzve hatalmas vagyonokat szereztek, melyeket saját 
családjaikban akarták megtartani. A vagyon a nőknél jobban eloszlott volna. A férfiak, akik 
megszerezték a vagyont, tovább adták a fiaiknak, akik a hatalmas vagyonnal származó előnyt 
kihasználva tovább növelhették vagyonukat. Hiszen sok pénzzel könnyebb másoktól elszedni a 
befektetési lehetőségeket.
A tulajdonjog férfi kézbe kaparintásával a rosszfiúk, azaz az akkori pátriárkák, az országoktól, 
királyságoktól megszerzett vagyont, aranyat magának és fiú utódjainak tulajdonába helyezve, saját 
családjában tartva, más családok fölé emelkedhetett, és anyagi előnyét kihasználva még tovább 
növelhette hatalmát. Tehát a patriarchális rendszer nem férfi uralmat jelent, hanem bizonyos 
családok uralmát a többi felett. A többi férfi hiába kapja meg a tulajdonjogot, ha nincs tulajdona. A 
pátriárka örökösök az alaptőkét felhasználva különböző üzleteket terveltek ki, mellyel növelhették 
vagyonukat. Vagyonuk birtokában a többi férfi és család fölé emelkedhettek, majd felvásárolva a 
földeket, munkahelyeket, végül ők kezdték el foglalkoztatni a többi családot. Elfoglalták a kor 
információ terjesztő, tudományos és vallási szervezeteit, hogy tovább bomlasszák a szellemiséget, 
így a  primitív szinten tartott az nép nem tudja visszaállítani a rendet. A mai férfiak kénytelenek 
ugyanezeknek, az azóta bankár családoknak és kezükben lévő multiknak dolgozni. A nőktől elvéve 
a tulajdont nemcsak az egyenlőséget borították fel, hanem a nőket kiszolgáltatták a férfiaknak. A 
férfiak egyénileg próbálták eltartani a választott párjukat, de már egymással versengve, átverve. A 
modern karrierista feminista felfogás miatt a férfiak és nők között is megindult a versengés, mely a 
multiknak kedvez. 

A legszexibb nőket és legmacsóbb férfiakat a társadalom befolyásolására kezdték el 
foglalkoztatni, mint példakép. Belőlük lesznek a celebek, szupermodellek, hollywoodi 
szexszimbólumok, űrcowboyok, kokainbárók, menő bizniszmenek, akikkel trendeket, elveket, 



viselkedésmintákat lehet férfiakba és nőkbe nevelni példakép. Létrejött a kapitalizmus. A többit már
mindenki ismeri.

Bár a férfiak már nem közösen vadásznak, halásznak, a mai gazdaságot is át lehet formálni 
az ősi „kettős” rendszerré. Az anyagiak miatt a nő nem lenne közvetlenül kiszolgáltatva a férfi 
egyéneknek, a férfiak között sem alakulna ki versengés, ami csak a profithajhász gazdasági 
rendszereknek kedvez. A nőknek nem kellene a férfiakkal versengeniük olyan férfias munkákban, 
melyben a kockázatvállalás és problémamegoldás terhe stresszes környezetet teremt számukra, ami 
felborítva a hormonháztartásukat, depresszióssá, ingerlékennyé változtatja őket, és nem tudják 
magukat nőiesnek érezni. A képességeiknek szerint előnyösebb, nőiesebb munkakörben el tudnának
helyezkedni, akár részmunkaidőben a gyermekvállalásig, ahonnan főállású anyaként kapná a 
fizetését. A gyermekek kirepülése után a fiatal lányok nevelésével tölthetnék az idejüket. 

„Ahogy a nők egyre több hagyományos férfiszerepet vesznek át, amitől erősödnek a férfias 
értékeik, ezzel együtt változik az agyuk egy része és a testük által termelt hormonok is. Az 
agykutatás az utóbbi évtizedben kimutatta, hogy mindaz, amit nap közben teszünk, megváltoztatja 
az agyunkat, ami pedig a testben lévő különféle hormonokat stimulálja, serkenti. Hagyományosan 
férfias elfoglaltságok több férfihormont ösztökélnek. Egy építkezésen dolgozni vagy a 
tárgyalóteremben védelmezni az ügyfelet, ezek jelentősen megemelik a tesztoszteronszintet férfiban
és nőben egyaránt, míg az óvodai csoporttal foglalkozás vagy egy beteg gondozása több ösztrogént 
termel.” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 39.o.) A hagyományos szerepek nem véletlenül 
alakultak ki évezredek óta, amit a modern genderkutatással fel is akarnak borítani, mint minden 
mást, hogy káoszt és konfliktusokat generáljanak az otthonokban is.

„A hormonok megfelelő egyensúlya nélkül megnövekszik a nőkben az unalom, az 
elégedetlenség, az üresség és a nyugtalanság érzete. Ugyanakkor, ha egy nő fordít egy kis időt arra, 
hogy megélje és kimutassa nőies vonásait, miután egy hosszú napon át a férfias oldalát mutatta, 
akkor ez csökkenti a stressz-szintjét.” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 40.o.) Fordítva ugyan 
ez. De minek változtatni a szerepeken, melyek évezredek óta jók voltak és csak az utóbbi száz 
évben került a férfi és a nő ellentétbe, főleg a médiának köszönhetően? Inkább a természetes 
alapokhoz kéne visszatérnünk. A nő hogyan legyen nőies, ha tiszta stresszel érkezik haza a sok 
tesztoszterontól, amit munkájával kapott? Persze tudom a férfi végezze el a női munkát, neki meg 
csökken a tesztoszteronja és ingerült és „impotens” lesz. Talán nem ez a jó megoldás. Ez kb. olyan 
mint, amikor nyitva hagyják az ablakot a friss levegőért, majd felcsavarják a fűtést, mert fáznak, a 
helyett hogy csak 5 percre tárnák ki, kereszthuzatot teremtve, és utána friss levegővel, de meleg 
helységben tartózkodhatnának, alacsonyabb fűtés mellett is.

„Például, manapság sok nő, aki függhetne férje bérétől és otthonmaradó anya lehetne, 
inkább részmunkaidős állást vállal, hogy ezzel is kimutassa férfias oldalát.”(John Gray. Túl a 
Marson és Vénuszon 45.o.) Ezt a feminista motiváltságnak tudom be. A nőkkel elhitetik, hogy 
boldogabbak lehetnek, férfiaktól úgy szabadulnak meg hogy átveszik a feladatukat. Elhitetik velük, 
hogy jobbak náluk mindenben. Egy ideig, amíg támogatja őket minden multi és a média minden ága
is, lehet boldogabbnak tűnnek, de ahogy később is írja, Norvégiában, ahol már évekkel ezelőtt 
bevezették a kvóta rendszert, hogy a munkahelyeken férfi és nő is ugyan olyan arányban legyen, 
már a nők, akarnak visszatérni a nőies oldalukhoz. 

„Világszerte végzett kutatások szerint, ahogy a nők tanultabbak és anyagilag függetlenebbek
lesznek, úgy nő a kockázata annak, hogy szinglik maradnak vagy elválnak, a boldogságuk csökken, 
a stressz-szintjük pedig nő.”(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 60.o.) Még csak nem is a nők 
munkába állásával van gond, hanem, hogy a férfiakkal akarják megversenyeztetni a nőket. A nők 
jól ellennének szociálisabb munkahelyeken is, vagy tipikus nőket érdeklő, nőket ellátó területeken, 



mint szépítkezés, körömépítés, szolárium, masszírozás, és ahol az egymásról való gondoskodás 
helyeződik előtérbe. 

„Például, ha egy nő gyerekként úgy érezte, hogy magára hagyják vagy nem törődnek vele és
kénytelen ő maga gondoskodni magáról, a magabiztos és független, azaz férfias oldala túlsúlyba 
kerül, miközben a kölcsönösen függő és megbízó, nőies énjét elnyomja.”(John Gray. Túl a Marson 
és Vénuszon 81.o.) A mai mindkét félt maximum kihasználó munkahelyek pont egy ilyen családi 
légkört teremtenek. A stresszel teli szülők nem tudnak a gyerekkel törődni, sokszor a médiára 
hagyják a neveltetésüket. A „modern” felfogású nők inkább egyedül nevelik a gyermeküket, melyre
még kevesebb időt tud szánni, és a lánya így felnőttkorára még inkább férfiasabb lesz. 

„Amikor egy férfi feszült, a tesztoszteron növelése és az ösztrogén csökkentése mindig 
oldani fogja a stresszt.”(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 84.o.) Tehát egy férfi még 
ingerültebb lesz, ha otthon női munkát kell végeznie a melóból hazatérve. Ezt ideig elnyomhatja, de
végül ami gyűlik, kitör. 

„Ha egy modern nő feszült, fokozza az olyan tevékenységeket, amelyek ösztrogént 
termelnek és csökkentik a tesztoszteronszintjét, akkor ez mindig gyöngíti az ő belső stressz 
hormonjait.”(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 85.o.) De ha eleve női munkát végez és 
megbízik a férjében nem is keletkezne a modern nőben stresszhormon. Mi értelme ennek?

„A dolgozó nő óhatatlanul ki van téve a stresszhatásoknak és az érzelmi 
környezetszennyezésnek.”(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 110.o.) 

„Újból átnézve az ösztrogén- és oxitocintermelő tényezők listáját, világossá válik, hogy a 
munkahely nem kedvező terep a nők számára ahhoz, hogy oxitocint növeljenek, de nem is kell 
feltétlenül annak lennie.”(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 219.o.) Ha a nő mindenképpen 
dolgozni akar válasszon nőies munkát, hogy a hormonháztartása rendben maradjon és ne kelljen 
otthon még a kompenzálással foglalkoznia. A férfiakkal való versengés egyik nemnek sem kedvező,
ki erőlteti ezt?

„Az utóbbi évtized kutatásai azt mutatták ki, hogy azok a nők, akik nem otthon dolgoznak, 
gyakran feszültebbek otthon, mint a munkahelyükön. … Azoknak a nőknek, akiknek magas a 
stressz-szintjük munka közben, hajlanak arra, hogy magas legyen a munka után is, és a túlórázó nők
stressz-szintje még ennél is magasabb, és az is marad otthon, egész este, sőt egész hétvégén. 
Ugyanakkor a túlórázó férfiak stressz-szintje nem emelkedett magasabbra, mint azoké akik nem 
túlóráztak.”(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 220.o.) 

A férfiak kénytelenek volnának anyagi javak hajszolása helyett, szellemi felé fordulni. Visszatérne 
a szellemiség a társadalomba. Akár filozófus társaságokat is, iskolákat is működtethetnének, mint a 
görög időkben. A nőknek csak az otthonteremtéssel, ház körüli munkával kellene foglalkozniuk és 
gyerekeik nevelésével. Emellett persze képezhetnék magukat.

Ez a feminizmus egy csapda mellyel az egész társadalom szerkezetét kiforgatják. A média 
elhiteti a nőkkel, hogy a férfi uralomból a karrier által szabadulhatnak, és függetlenedniük kell 
azoktól, akivel a természet rendje szerint kéne egymásra találni, hiszen feladataink szerint 
kiegészítjük egymást és összetartozunk. 

Elhitetik, hogy az egész férfi társadalom a felelős a több évezredes női elnyomásért, mely a 
férfiakra hasonló terheket rót, és őket is szellemiségükben fojtotta el, nem pedig csak a férfiak egy 
kis csoportja, a rosszfiúk.

Elhitetik, hogy a férfi szerepeket is ugyan olyan szinten tudják megvalósítani, mint azt a 
férfiak tehetnék. Ez azért van, mert eleve a férfi szerepből kiemelték a szellemi ismereteket, és a 
férfiak nagy része nem is foglalkozik vele, mert rájött a nőnek elég imponálni, a megszerzett anyagi
biztonsággal, hollywoodi filmekből átvett férfias viselkedési formákkal.



A férfi a szellemisége által teremti meg magát, ennek hiányában a megmarad anyagi, testi 
szinten, ami a párkapcsolataira is kihat. A férfi szellemiséget ugyan úgy elfojtották, mint a női 
szexualitást. Egyik se tudja megvalósítani önmagát. A férfi szellemiség olyan minimum szinten 
van, hogy a nők ezt a szintet már megütik a saját „férfi” oldalukkal, és ezzel keltik azt a benyomást, 
hogy egy szinten vannak, és a nők is el tudják végezni a férfi feladatokat. Itt nem a fadarabolásról, 
házépítésről van szó, ahol előjönnek a fizikális, látható különbségek, hanem arról az elmélkedésről, 
amikor a férfi a térbeli gondolkodásával, összefüggés hálózatban térképezi fel és ismeri megismeri a
világ működési rendjét, törvényeit. Amelyik férfi nem tud elmélkedni, az megragad a szellemi 
szintjén, és nem tudja megismerni saját tudatát, személyiségét, egóját, a világ működési rendjét, és 
így nem tudja megteremteni magát és nem találja helyét és feladatát a világban. Az ilyen elveszett 
férfi csak média nyújtotta nézeteknek, trendeknek, viselkedésmintáknak megfelelve alakít ki egy 
hamis személyiséget, hamis egót. Ezt a hamis egót, erősítik bennük, mert ezzel eltávolodva 
önmaguktól, egyre anyagiakban motiváltabb, sikerorientáltabb kiszolgáló és vásárló réteget tud 
generálni a gazdaság urai, mely a mai mércéjévé válik az anyagiakban kiszolgáltatott nőknek.

 
Ennek következtében pont azokban a férfiakban nem bíznak, és nem fogadják el a szellemi 
útmutatásaikat, akik a szellemiséget műveltetve átlátnák a rendszer működését és rámutatnának arra
a csapdára, melyre ők a rabszolgaságból való szabadulásuk eszközére tekintenek. Ezektől a 
férfiaktól fognak leginkább elfordulni, támadni, vagy saját nézeteikre zsarolni, ami a férfiakat 
rákényszeríti az elmélkedés nélküli helyeslésre, hogy szeretetet, szerelmet és szexet kapjanak.

A férfiaknak két választásuk van. Vagy elkötelezik magukat és elfogadják az asszony 
nézeteit, melyeket a média táplált beléjük, vagy inkább a fesztiválokat és bulit választják és a 
hosszabb, rövidebb futó kapcsolatokat. De ehhez is a nőbe ültetett felfogást, trendet, 
viselkedésmintát kell felvegyék. Mindkét oldalt leállították szellemileg. Aki nem tudja, vagy akarja 
az egyik oldalt se vállalni, attól megvonják magukat és szeretetüket.

Az egymás elfogadására ösztönző médiás szlogenek, csak megerősítik a társadalomba 
kondicionált nézeteket. Mégis, hogy  fogadhatná el egy férfi, aki látja a média nemformáló hatását a
női viselkedésen, ha látja ennek káros következményét a kapcsolatukra? Ha a nő elkezd férfias 
viselkedésformákat felvenni és azzal saját magát is stresszeli, akkor az a férjének, párjának is 
többlet problémát, viszályt jelent, amint majd a hormonális kutatásokat bemutató fejezetben is 
láthatjuk. Ez mindkét nemre igaz. Ezeket a motiváló médiás szlogeneket, facebook bölcsességeket 
az embereknek át kéne gondolniuk, és felülírni a fejükben elvetett programot. Attól még, hogy 
valaki nem nézi a tévét pár éve, még nem azt jelenti, hogy megszabadult a betáplált mintáktól, 
melyet már gyerekkoruk óta tápláltak beléjük.

A mai nők szellemi vezetők helyett rákényszerülnek olyan férfiak társaságára, akik az 
anyagi biztonságot és védelmet tudják nyújtani, de belül lehet tátonganak az ürességtől. A 
férfiaknak az anyagiakban kell versenyezzenek a nők kegyeiért más férfiakkal szemben.

A nő, férfi szerepekben nem tud annyira dominálni a férfiak felett, mint nőként, amire 
született. A nőiességüket megvalósító nőnél nincs hatalmasabb erő a férfiak számára. Miért nem 
nők akarnak lenni a nők? Ki ültette el beléjük, hogy férfiak legyenek? Ha már a feministák 
versenyezni akarnak a férfiakkal, miért nem nőként teszik? Úgy biztos dominálnának felettük, és 
minden férfi térden állva lesné a kívánságaikat. Hiszen az a nő aki férfi szerepekben akar férfiasabb 
lenni, az már szinte férfiként él, és kevésbé lesz vonzó egy férfi számára.

A feminizmust nem nők találták ki, és nem is a nők érdekeit szolgálja. Még mindig 
ugyanazon csoportok kezében vannak a gazdasági és társadalmi szervezetek, melyek a női 
elnyomás idejében voltak, ahogy a multik, bankok, média is. Karriert nem árufeltöltőként, 
takarítóként, vagy felszolgálóként fognak elérni, hanem nagyrészt azokban a multikban melyek a 
feminizmust leginkább támogatják, ezzel ösztönözve a nőket, hogy nekik dolgozzanak a férfiakkal 



versengve, több profitot termelve. A férfiak egymással se versenyeznek a munkahelyen. Csak a 
szükséges munkát végzik el adott fizetésért. Se többet, se kevesebbet. Amúgy se kapnak lényegesen
többet. A nőket még lehet motiválni, a felszabadításukkal összemosott karrier lehetőséggel. A 
tulajdont elvéve lehetett a férfiaknak kiszolgáltatni őket, de valójában a férfiak is a gazdasági 
rendszertől függnek, és annak motorjától a bankrendszertől, ami egy kis csoport kezében van. Ezen 
csoportok ősei vették át a szellemi vezetők helyét, hogy a szerzett tulajdont és a hatalmat saját 
családjuk kezében tartsák. Ők programozzák az embereket az általuk hamisított hírforrásokkal. 

A feminizmust a férfi szellemiség végleges eltörlésére hozták létre. Nem csak a nők voltak 
elnyomva, hanem a férfiak is. A nőket, a megvalósításukban létfontosságú szexualitásukban és 
szabad ismerkedésükben (csábítás) fojtották el. Az évezredek alatt kialakult erkölcsi szabályokat az 
egyház befolyásolta, melynek egyik meghatározó eleme a tudatlanságunkat meglovagoló 
bűntudatkeltés. A nőket úgy szabályozták, hogy ne merjenek ismerkedni, csábítani. A társadalomba 
olyan erkölcsöket ültettek, mely lenézi, megveti, kiközösíti a laza erkölcsű, csábító nőket. A 
bibliában a megismerés szó egyet jelentett a közösüléssel. Ez a fizikai síkon egy természetes ösztön 
melyet nem szabad elnyomni, se hajszolni, generálni. 

Régen el volt különítve a fiú- és lánynevelde. Mindegyik a nemének megfelelő 
neveltetésben részesült. Az összevonással elvesztek a különbségek és a fiúk szellemi oktatás nélkül 
kerülnek a lányok csáberejük közelébe. A feminista program a férfiakat és nőket egymás ellen 
uszította már a 70-es években. Férfi oldalról elég csak beleolvasni  Esther Vilar: Az idomított férfi 
könyvébe, melyben egy nő támadta szélsőséges példákkal, és pocskondiázza a női nemet és keltett 
felháborodást a férfiakban. Idézet „A nők úgy intézik, hogy a férfiak helyettük dolgozzanak, 
gondolkozzanak, viseljék a felelősséget. A nők kizsákmányolják a férfiakat. De a férfiak erősek, 
intelligensek, fantáziadúsak, míg a nők gyengék, buták és fantáziátlanok. Akkor miért a nők 
zsákmányolják ki a férfiakat, és miért nem fordítva?”22  Magyarországon a nők nem voltak 
elnyomva igazán. A fekete-fehér filmekben még alá-szolgája kifejezéssel köszöntek nekik, ami az 
alázatos szolgálja vagyok rövidítése. Ha leejtette a keszkenőjét férfiak tucatja ugrott érte, a 
lovagkorban megvívtak értük. Már az elemiben magázta őt a tanár, és minden fiú köteles volt átadni
a helyét a hölgyeknek. Az utcán is úgy kellett menni, hogy a nő a férfi testének védelmét élvezze a 
közlekedő járművek mellett. Az első világháború előtt a nők nagy részének nem is kellett 
dolgozniuk. A szavazati jog a nemesek kezében volt majd, amikor már férfiak is választhattak a 
következő választásnál már a nők is kiharcolták ezeket a jogokat. Nem kellett burkát hordaniuk és 
nem vágtuk ki a klitoriszukat. Inkább azt mondanám fényesre volt csókolva a kacsójuk is. Nem a 
férfiak vették el az istennőt a vallásból, nem a férfiak égették el a természet vallás papnőit, nem a 
férfiak vették el a nők tulajdonjogát, nem a férfiak törölték ki a nőt a vallásokból, nem a férfiak 
hozták a nők társas érintkezését (csábítás) visszatartó erkölcsi szabályokat, hanem a férfiak egy 
kicsinyke csoportja, mely egy vallási csoportba tömörült. Persze minden időben voltak lefizethető, 
megfélemlíthető emberek is, de összességében a patriarchális rendszer nem a férfiak uralmáról szól.
Mégis milyen férfiuralomról beszélnek a Magyar feministák? Tanulni már tanulhatnak és elismerik 
őket, jó ideje. Tulajdonképpen a férfiakat és nőket a kor aktuális vezető rétege neveli, ahogy ma is a
média és a tudomány  határozza meg a viselkedésüket, felfogásukat. Ezeket az intézményeket 
mindig a kor hatalmasai foglalták el, mert tudták a fontosságukat. Hitleri Németországban, és a 
Sztálini Szovjetúnióban és persze nálunk is megvolt a neveltetés, ami befolyásolta a nebulók 
világnézetét, ahogy régen az egyház szólt bele a nézetekbe, erkölcsbe, trendekbe. A kor diktatúrái 
felett sokszor ugyan azon bankár családok állnak, akik a köznép gondolkodását meghatározzák saját
hatalmi érdekeik szerint. A nem egyenlő bérezés kérdése fel sem merülne, ha matriarchális 
rendszerben gondolkodnának a feministák, de nyilván nem ez volt a vezetőik terve, mert pont az 

22 https://moly.hu/konyvek/esther-vilar-az-idomitott-ferfi



döntené meg a hatalmukat. A „kettős” rendszer visszaállításához új, nem haszon alapú gazdasági 
rendszerre kellene visszaállni és a bankrendszereket visszavenni az uralkodó családok kezéből.

A férfiak, akik átverik a nőket azért verik, mert a média így szocializálja őket, és rájöttek, 
hogy ha nem manipulálják a őket, nem játsszák meg magukat, nem olyan sikeresek náluk, végül a 
nők fogják kidobni őket. Hiszen amelyik nő elfogadja a médiában belénk táplált férfiideált, 
trendeket, elveket, viselkedésmintákat, annak csak ezekkel lehet imponálni. A férfiak kénytelenek 
ezeket felvenni, maguk módja és tehetsége szerint, különben elfordulnak tőlük, belénk táplálttól 
eltérő, ellentétes nézetektől húzzák a szájukat. Amelyik férfi gondolkodik, és szembe megy az 
általánosan elfogadott véleménnyel, azt elutasítják, így minden férfi kénytelen azt mondani, amit a 
nő hallani akar, megtanulni milyen helyzetben, milyen viselkedésmintát kell felvennie, de ezzel 
meghasonul önmagával, már ha volt valaha is saját gondolata. Amelyik férfi a párja miatt csak 
helyesel, a veszekedések elkerülése végett, az végül el kell felejtse a gondolkodást, elmélkedést, 
melynek következményeként, megreked a szellemi szintjén. A nő, aki szellemileg képzi, magát, 
jógázik, csakrát tisztit, angyalmágiázik, (akármit is jelentsen), csaknem megvilágosodott, pár év 
együttlét után, azt fogja érezni, hogy egyre inkább elszakadnak egymástól a párjával, aki még 
mindig ugyan azon a szinten van. Végül a kidobott negyvenes férfi visszamegy azokhoz a húszas 
korosztálybeli csajokhoz, akik fiatal korában kellő tapasztalat és pénz híján kikosarazták. Most 
learathatja a babérokat. Amúgy ez még működhet is, hiszen egy nőnek kell anyagi biztonság és a 
tapasztalatával még jól is kijöhetnek egymással. Van olyan férfi, aki nem teszi meg ezt a kört, látva 
a nemi párharcot, már az elején ezen az úton indul el, és megelégszik a rövidebb-hosszabb futó 
kapcsolatokkal és fesztiválokon felcsípett könnyű nőcskékkel élvezi az életet. Ezeknek a férfiaknak 
sincs más választásuk, csak a trendeknek megfelelni, de ők általában elég egoisták, céltudatosak, és 
a cél érdekében bármit megtesznek.  Ez sem jó út természetesen, ez egy hazug út.

A mai filmekben bosszúállásra nevelik a népet, nem megbocsájtásra. Régen a Rambo meg a 
Charles Bronson volt a bosszúálló, most egy 60kg-os nő ver szét egy egész elit kommandós 
csapatot, majd hazatér a leszbikus szeretőjéhez. A nőket akaratossá teszik, hogy szembemenjenek a 
férfi véleményével és ellenálljanak a irányításuknak. A nő az olyan amilyenné neveli a férfi, csak 
most nem engedik a férfiaknak, hogy irányítsák őket, meg a férfiak sincsenek azon a szinten, hogy 
ezt el tudják végezni. Más volna a helyzet, ha Jézus és Buddha karakterek volnának a filmekben. 
Megölt testvérén a főhős nem bosszút állna, hanem megbocsájtana, és vége a filmnek. Ma a média a
nőt pusztításra és önpusztításra programozza. 

A férfi nem tud a nő ellen harcolni, mert mindent tőle kap, érzelmeket, energiát, szerelmet, 
szexet. Ez a férfinél nagyjából ma a  szexben érvényesül. Az otthon nyugalma érdekében nem tudja 
a saját világnézetét fejleszteni, mert az nem egyezne a médiából sugárzott elvekkel, és csak 
veszekedésbe torkolna, így csak a nőhöz tud igazodni, s ezzel elfelejteni a szellemi feladatát, 
mellyel magát is megteremthetné és a környező világát.

Az elfojtott energiák robbannak, hajlamokat hoznak létre. Így van ez a szexuális energiával 
és magával a nővel is. Olyan ez mint a puskapor, amit meggyújtva csillagszóróként szikrázik, de ha 
egy fémhüvelybe zárják és úgy gyújtják meg, robban. Ezt az energiát egy fém csőben terelve lehet 
magunk céljában irányítani. A feminista program is ehhez a puskához hasonló, a nő a fémhüvely 
melyben az energiákat elfojtják és a férfiakra, és a férfiak önmegvalósításához szükséges szellemi 
fejlődés folytonosságát hivatott hagyományokra lövöldöznek vele. A nők a felszabadulásuk 
hevében, meggondolatlanul pusztítják azon értékeket, melyeket a hamis szabadítóik célul tűztek ki. 
Mint kiszabadult, veszett bikák, akik bárkit felöklendeznek. A feministáknak a matriarchális 
rendszert kéne visszakövetelniük, de a patriarchális rendszerrel együtt. Nem veszik észre, hogy a 
karriert, nőként a multikban tudják leginkább megvalósítani, ezzel pont azoknak a multik felett álló 
érdekeknek dolgoznak, akik az elnyomó időkben is a társadalmat formálták. Ugyan azok a családok
vannak 30, 50, 100 éve is a hatalmon. Naivság azt hinni, hogy azok, akik minden ürügyet 
megragadnak mostanában is egy háború, világgazdasági válság, vagy járvány kitörésére, érdekelné 



őket a nők, a melegek, a transzvesztiták, leszbikusok, vagy akár a jegesmedvék sorsa. A média és a 
multik nem véletlenül hangoztatják ugyan azt és állnak ki egymás mellett, mint ahogy a csoport 
által lefizetett politikusok, tudósok is. Ez csupán politika, ami a megtévesztés művészete. 

A nemi szerepek kavarása a párkapcsolat és a házasság szakadásához vezet, melynek 
következtében egyre több feminista neveli a fiát és adja be az óvodába, iskolába, feminista 
felfogású nők kezébe, akik a kezdődő férfi szexualitást csírájában fojtják el. Ezekben az időkben 
fedezik fel a fiúk is a saját szexualitásukat, magukhoz nyúlnak, vagy összehasonlítják 
nemiszerveiket. Képzeljük el egy feminista óvónőnek, milyenek a reakciói, aki a potenciális 
szexuális ragadozót lát minden férfiben. Ennek következtében egyre több lesz a sérült fiú, aki 
felnőtt korára kapcsolatokra képtelen lesz és elkergetik megalázzák a lánykák. Vagy „papucs”, vagy
nőket kihasználó férfi nevelődik ki, és egyre szélesebb lesz a kontraszt a kettő között. Az elfojtott 
szexuális vágyak, a megalázás nőgyűlölethez vezet és kialakul az erőszak. Senki nem születik 
erőszakolónak, azt a társadalom neveli ki. Könnyű elítélni egy férfit és bosszút állni rajta, de ki 
tudja milyen gyerekkori szexuális zaklatás váltotta ki belőle ezt a késztetést. Akkor most ő áldozat 
vagy bűnös? A megelőzés fontosabb dolog lenne, mint a büntetés, akkor nem történne annyi 
erőszak. A megelőzés alapja a lelki folyamatok ismerete és annak megfelelően irányítani, korrigálni
az emberek életét. Egy nőt akit megerőszakoltak már nem sokat ér a bosszúval, csak saját lelkét 
károsítja, vele. 

A nőnek meg kell maradnia nőnek a férfinak meg férfinak, így kiegészítik egymást. A férfi nem 
tudja magát kiteljesíteni, ha a nők átveszik a férfi feladatokat, a nő meg nem tudja olyan hasznosan 
végezni a férfiak dolgát, mint egy férfi tudná. 

Az energiák elfojtása robbanással jár, úgy ahogy a szexuális energiák elfojtása is, különböző
hajlamokhoz vezet. Ezeket a hajlamokat próbálják a genderkutatók genetikailag természetesnek 
igazolni, pedig tudjuk, hogy a hormonális szerek és az életvitel formálja a génjeinket. A 
fogamzásgátló szerek és a különböző hormonális készítmények, anabolikus szteroidok 
megjelenésével egyre több hormont nyelünk vissza az ivóvizünkkel, melyek hatással vannak a 
külső nemi jegyekre. Nemátalakító műtét mellett hormonokkal változtatják át a kinézetet. A nemi  
hovatartozás dilemmáját régen mentális problémának vették. Nemrég olvastam egy cikkben, hogy 
Izráeli tudósok rájöttek,  hogy a férfi az férfi, a nő pedig nő. Mindig is tudtam, hogy a tudomány új 
mérföldkőhöz ért és mindig felül tudja múlni magát. Viccet félretéve, testváladékból meg tudják 
állapítani mindenkin a nemi identitását, amiből csak kettő lehet, ahogy a Noé történetben megírták 
őseink évezredekkel ezelőtt. A többit az illető csak beképzeli, vagy úgy szocializálták. Manapság, 
ahogy hallottam szinte trendi melegnek lenni, így azok is comingoutolnak, akik nem is melegek. A 
lányokhoz is közelebb lehet kerülni, s végül hagyhatjuk, hogy szexuálisan visszacsábíthassanak a 
heteró táborba. 

A leszbikusságot valahogy jobban elfogadja a társadalom, mert a nők eleve közelebb állnak 
egymáshoz érzelmileg, mint két férfi. A férfiakat én kockához a nőket sálhoz hasonlítom. A kockák 
sima oldalukkal tudnak csak kapcsolódni egymáshoz, katonásan, hogy ne sértsék egymást a 
csúcsaikkal. Két sálat bárhogy dobunk egymásnak, azok egymásba ölelkezve, sértetlenül rogynak 
össze. Ha egy kockát beburkol egy sál, a kocka gömbbé finomodik, a sál tartást kap. A gömb még 
mindig tud katonásan sorba állni, de már nem tudják sérteni egymást. Így tisztul le a férfi is egy 
nőtől.

A nőnek van egy érzése a témával kapcsolatban, akkor sokszor minden azt erősítő tényt, 
információt megragad, az azt cáfolókat elutasítja. A mostani alapállás szerint, biztos mindig a férfi a
hibás. Az elképzelhetetlen, hogy egy nő is lehet primitív, bunkó, akit a férfi szól meg, s ha ebből 
vita kerekedik a nők a férfire gyanakodnak és összefognak ellene. 



Manapság, ha egy nőnek azt mondja a férfi, hogy ne rugdosd az oroszlánt, mert leharapja a 
lábad, dafke rugdosni fogja, és az oroszlánt büntetik meg, ha leharapja a lábát. A férfi, normális 
rendszerben, nem a nő ellen hozza a szabályokat, hanem mert ismeri a rendszer működését. Amikor
egy pszichológus kérdezte a kislánytól, miért inkább a papával játszol, a mama helyett. Ő azt 
mondja, mert a papa úgy játszik, ahogy én akarom. A papa a lányát követi a játékban, de 
figyelemmel kíséri és a rendet, a biztonságot elősegítő szabályokat ő fekteti le. Nem játszunk a 
tűzzel, nem futunk ki az úttestre, nem szurkáljuk az öcsi fejét villával. Ad a játéknak egy 
képzeletbeli keretet a világot nem ismerő lányának, hogy tudja meddig lehet elmenni, hogy kell 
bizonyos dolgokhoz hozzáállni. Azon belül nyugodtan, biztonságosan, gondtalanul lehet játszani. A
papa a mamával is így játszik, úgy táncol, ahogy a mama fütyül, de megvannak a szabályok. A 
szabályokat a férfi fekteti le, aki ismeri a világot működtető törvényeket, veszélyeket. Ő az, aki felel
a biztonságért és megelőző lépéseket tesz a problémák elkerülése végett. Itt nem lehet vita, mert azt 
az esetleges ellenfél kihasználja. Ezek a szabályok nem a nők és lányok ellen születnek, hanem a 
védelmükben, és a rend fenntartása végett. A szabályokat el is kell magyarázni, ezzel 
megismertetve a nőket az ok okozati összefüggésekre. Ahogy a kislányt, a nőt is kell vezetni, 
TERelni, mert nem látják át a környezeti, társadalmi, gazdasági veszélyeket, mely megbonthatja a 
harmóniát, a közöttük és a környezetük közötti egységet. Ha a férfiakat lekapcsolják erről a 
feladatukról, a nemzet védtelen marad szellemileg és egyre primitívebb lesz, aminek következtében 
megtámadható, egyszerű trükkökkel kijátszható, mint a vírusjárványnál.

Ahogy a férfi megtanulja saját női jellegű ösztöneit vezérelni, az érzékei uralásával, úgy tanulja 
meg a nőt is vezérelni. A nő, követve párját, közös életvitelük alatt átveszi a férfi ismereteit 
tapasztalatait és megtanulja vezérelni magát. Ahogy a férfi míveli az asszonyát, az asszony úgy és 
olyan szellemiségben neveli a gyermekét. A gyermek lesz a visszajelzés, a szerelmük gyümölcse. 
Ha mérgezik a lelkét a gyermek is mérgezi majd életüket. 

Lehet rossz néven vennék, mégis sok káros hatástól meg lehetne kímélni a lakosságot, ha 
megtilthatnánk nekik a TV nézést. Nem magával a médiával van gond, hanem a tartalommal. A 
médiával lehetne terjeszteni értékeket is. A marketing hatásvadász, a vágyakat, félelmeket 
meglovagoló reklámjaival csak a profitot nézi, és elhiteti a kislányokkal, hogy minden kenceficére 
szükségük van az életben és egy életre függővé teszik őket. Hamis férfi és nőideálokat kreálnak, 
keverik a nemi szerepeket, hogy elveszettek és kiszolgáltatottak legyenek, és megvegyék azokat az 
eszközöket, szereket, melyekkel megfelelhetnek a magazinokban bemutatott trendeknek. Már 
kislány koruktól borotválják a lábukat, mely megerősödik és egyre nagyobb lesz a szőr, pedig ha 
egyáltalán nem nyúltak volna hozzá csak kis pehely szőr lenne, ami többnyire nem zavarná a 
férfiakat. Így viszont már életük végéig ki lesznek szolgáltatva a borotváló és gyantázó 
termékeknek. A bőrüket tönkreteszik krémekkel, melyek csak pillanatok idejére nyújtanak 
látványos hidratálást, közben tönkre teszik, és egyre többet kell venni belőle. A kifutón olyan 
vékony modellek vonaglanak végig, akiken a ruha azért néz ki jól, mert olyan mintha egy önjáró 
fogason lógna, nem formálja át az alakjuk, és a lányoknak hamis testképet sugall. A tudatlanságban 
tartott társadalom elveszett lelkeit könnyen meg lehet vezetni hamis ideálokkal, melyeket olyan 
híres celebekkel terjesztenek, akikre hasonlítani akarnak a fiatalok. A magazinok, filmek, 
valóságshowk mind ezt használják ki, és vásárlóréteget teremtenek. A nők szeretnek vásárolgatni, 
szeretik, ha kényeztetik őket, vagy magukat. A divat- és szépségipar nagy része őket fogja meg, de 
sajnos felügyelet nélkül könnyen befolyásolhatóak. Az akciók nagy része mind átverés, játék a 
számokkal, ennek ellenére a nőket mindig lázba lehet hozni egy akcióval.
A pletykalapokkal, valóságshowkkal, romantikus filmekkel pont azt helyettesítik, amit elfojtottak a 
nőkben. A nők saját életük helyett ezeken a médiumokon keresztül kénytelenek megélni a világi 
helyzetet, más celebek, színészek bőrébe „bújva”, ahelyett, hogy a férfiakkal élnék ki vágyaikat. A 
férfiaknak a teremtésben megosztott feladatukat kellene összehangolniuk, összefogva a 
részfeladatokat egy csapatban,  közösség érdekének megfelelően irányítani a társadalmat és az 



ellenséget leküzdeni. Erről elfordították őket, ellehetetlenítették a feladatukban és a 
sportközvetítésekkel, sportdrukkal csillapítják a közösségi csapatmunka utáni vágyukat. 

A fiúknak is megvan a maguk kötelező férfiakhoz kötött ideáljai, melyektől való eltérés 
hátrányos megkülönböztetést, gúnyolódást vagy kiközösítést is jelenthet. Az érzelmeket, sírást el 
kell fojtani. Szinte kötelező szeretni a sört, focit, kocsikat, bunyót, hogy megfeleljünk a média és a 
társadalom által támasztott férfi ideáloknak. 

A hamis erkölcsi szabályok sok problémát generáltak az idők folyamán. A nőkben megvan a
nőiség egész palettája a pozitívtól a negatívig, bár a minőségi különbség csak nézet és szokás 
kérdése. A szerető, ápoló, tápláló, gondoskodó háziasszonytól a csábító „ribancig”. Valójában egyik
sem pozitív, vagy negatív csak a társadalmi megítéléstől függ. A nőnek mindegyik szerepére 
szüksége van az életben az önmegvalósításhoz. Aki nagyon vallásos, lehet a csábítást és a szexet 
fojtja el magába, a lazább erkölcsű lánykák a másokon való gondoskodást helyezhetik a saját 
érdekeik fölé. A nők el kellett titkolják a kapcsolataik egy részét, főleg a lazábbakat, nehogy 
könnyűvérű nőcskéknek nézzék. Még manapság, a feminista, modern nő korszakban is, ahol már 
szexuális forradalmat élhetnek meg. Pedig a nőnek az alapvető szükséglete a csábítás és hogy 
mindenkivel kapcsolódjon. A nő az, aki a társaságot, a társadalmat összefogja, a férfiakat 
mozgósítja, szeretetet, energiákat ad nekik. Manapság már gyakorlatilag senki nem lepődik meg, ha
egy nő kezdeményez és van több partnere egy időben. Ezt az erkölcsi szabályt a kereszténység 
erőltette a nőkre, bűntudatot erősítve eltántorították őket az alaptermészetük egyik fontos elemétől. 
A társadalomba így kondicionálták, ezért csak a nagyon merész lányok mertek idegen férfiakkal 
flörtölni. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenkivel le kellene feküdni, és az élvezeteket 
hajszolni.

Jézus nem az ismerkedést és szexet kritizálta, hanem a paráználkodást, amikor kicsapongó  
nemi életet él, bujálkodik a házastársa mellet. Ez nem azt jelenti, hogy a nő ne ismerkedhetne és 
lehetne sok partnere, ne ismerhetné ki a szexualitását míg nem dönt egy férfi mellett és házasodik 
meg. 
Egyes bibliafordítások a paráznaságot eleve a házasságtöréssel fordítják.
Máté 5. (Károli fordítás)
„27. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!
28. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár 
paráználkodott azzal az ő szívében”.

Máté 5. (Új fordítású biblia, Szent István társulat.)
„27. Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot.
28. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már 
házasságtörést követett el vele.”

A nő a férfinek az érzelmi, a férfi a nőnek a szellemi oldalt nyújtja. Miért nem működik ez a
párkapcsolatokban és a társadalomban? Véleményem szerint az időzítésben akad a hiba. Míg a férfi 
szellemileg, az alatt a nő érzelmileg kell megvalósítsa magát. A szellemi megvalósításhoz 
egyedüllét, és befelé fordulás szükségeltetik. A nő a csábító képessége által magára tudja vonni a 
férfi figyelmét mielőtt az megvalósíthatná önmagát. Ezek után már nehéz visszatérni a női ölből a 
magányba. A párkapcsolati problémák alapját a belső üresség, a hamis ego, a nemi szerepek 
ismeretének hiánya, és a férfi figyelem megosztottsága határozza meg. Az önmegvalósított férfi már
ismeri az ösztöneit, van egy kiforrott világnézete, melyben tudja hol a helye és mi a feladata, ismeri 
a világ és saját működését, jellemét, nem térítik el könnyen más nézetek. Nem más erkölcseivel 
leplezi magát. 



Míg a férfi elméje befelé irányul, a nő nem tudja megkapni a neki kijáró figyelmet. Buddha 
a szerzeteseket óva intette a nőktől. Ez nem azt jelenti, hogy szüzességet kell fogadniuk életük 
végéig, ahogy Buddha se csak egy fa alatt tétlenkedett haláláig a megvilágosodás után. Csupán 
annyit jelent, hogy amíg egy fiú nem érik be szellemileg, a nőt bölcsebb kerülnie. Míg a nő a 
kapcsolatai építésével, ismerkedéssel, társaságban valósítja meg magát, addig a fiúnak 
elvonultságban kell élnie, míg férfivá nem válik. Régen külön voltak leány és fiú neveldék. 
Manapság azért nem tudnak a fiúk szellemileg felnőni, mert összevonják a két csoportot, és a 
lányok a csábítás művészetét gyakorolva, a média vágykeltésével együtt elvonják a fiúk figyelmét. 
Ezt tudatosan befolyásolták így, mert egy primitív szellemiségű társadalom könnyebben irányítható.

Egy hormonális löketet kap mindkét nem, a sajátjának megfelelően pubertás korban, ami a 
végső férfi és női külsődleges jegyeket kialakítja. Nagyjából ekkorra tehető a másik nem iránti 
vonzalom megjelenése is. Természetesen van legalább 12-14 év, míg a két nem külön is tud 
fejlődni, és azért alakult ki így, mert a két nem máshogy fejlődik. Mást kell oktatni nekik és nem is 
szabad összeereszteni őket. Sokgyermekes nagycsaládokban megismerhetik a másik nemet 
szexuális vonzódás nélkül, hiszen a természet megakadályozza a vonzalmat családon belül. A 
lányok önmagukat, érzéseiket, szexualitásukat önmagukban is fel tudják fedezni, mielőtt „élesben” 
férfiakon is bevetnék. Már a pici kislány is először az apját csábítgatja.

A nő ösztönösen alázza és teszteli a férfit, szellemileg eljutott e arra a szintre, ahol már le 
tudja vedleni a hamis egóját és fejet tud hajtani előtte vállalva a valósat, amit önvizsgálattal 
kiismert. Ez nem egyenlő az alárendeltséggel, itt inkább a férfi az, aki felemeli a nőt, azaz 
szellemileg neveli, azaz növeli, míveli. Csak az lehet hiteles szellemi vezető, aki már megvalósította
magát. A nők ezeket a jegyeket keresik ösztönösen, de a férfiak az egójuk palástja mögé bújva 
ezeket a teszteket meg tudják téveszteni, különböző benyomásokkal el tudják hitetni ideig óráig, 
hogy ők az alfa hímek, a médiából kiszabott ideálokat, magukra öltvén. 

A férfi, szellemi megvalósítás nélkül, megmarad a testi szinten. A testi szinten felül kell 
emelkednie, hogy lelkileg is egyesülni tudjon a nővel. Az ember magasabb rendűnek gondolja 
magát az állatnál, de amíg állati, emlős testében él, addig az állati ösztönök fogják befolyásolni. Aki
ezt elutasítja, az elfolytja a szexuális energiáit, ami a testéhez fogja kötni. Aki a vágyait generálja és
élvezetekre hajt, az is a test rabja marad. El kell fogadni az állati ösztönök létezését is, de ahogy 
teremtésnél kettévált a tudat és szív, hogy önmagát vizsgálta a lélek, úgy kell önmagát és ösztöneit 
is figyelemmel kísérnie, hogy azon felülemelkedhessen.

„Ha az elfojtás útján jártok, úgynevezett emberi lényekké válhattok- hamis, felszínes, üres bábukká,
nem pedig valódi, őszinte lényekké. Ha pedig engedtek az ösztöneiteknek, olyanokká váltok, mint 
az állatok: gyönyörűek lesztek ugyan, sokkal gyönyörűbbek, mint az úgynevezett emberi lények, 
ám mégiscsak állatok. Nem lesztek éberek, nem lesztek tudatosak a fejlődés lehetőségére, az 
emberben rejlő végtelen lehetőségekre. Ha azonban átalakítjátok ezt az energiát, istenivé váltok. És 
ne feledjétek, az isteni minőségben egyaránt jelen van az állati lét gyönyörűsége és a civilizáció 
minden kifinomultsága. Az isteni minőség nem tagadja meg, nem utasítja el az állati létet, ám az 
éberség által tovább gazdagítja azt. Tehát ebben az állapotban jelen van minden vadság és szépség, 
és jelen van a civilizáció minden kifinomult vonása is, ám nem valamiféle kényszer hatására, hanem
spontán módon. Amikor ez az energia átalakul, Isten és a természet találkozik bennetek – eggyé 
válik a természet szépsége és Isten minden dicsősége. Ezt jelenti bölcsnek lenni. Bölcs az, akiben 
találkozik egymással természet és isteni minőség, teremtett és teremtő, test és lélek, az, ami lent 
van, és az, ami fent, akiben föld és ég egyesül egymással. Ahogyan azt Lao-ce mondta: -A Tao 
akkor következik be, amikor találkozik egymással a föld és az ég.” (Osho. Tantra 161.o.)

Sajnos a férfiasságot is sokszor a szexhez kötik, főleg az amerikai tinifilmek ezt sugallták 
generációknak. Eleve akkor válik a köztudatban férfivé valaki, ha egy nővel elveszíti a szüzességét. 



A férfi a sikerekből felocsudva, mégsem fogja magát férfinek érezni, belül ugyan olyan elveszett 
marad, viszont komoly tapasztalatai még nincsenek. Kénytelen lesz újra és újra lefeküdni nőkkel, 
hogy újra „férfinek” érezhesse magát. Vagy akár két nővel is Mihez fog ez vezetni? Kénytelen lesz 
járni az illető nővel, akár szerelmes, akár nem, vagy szexhez keresni mindig másikat. Kapcsolatokra
még alkalmatlan, így nem is tud belemenni komolyabb viszonyba. Csajok csábításához, 
ismerkedéshez meg több tapasztalat szükséges, főleg a szex és csajozás terén.

A fiatalkori kapcsolatok ezért sokszor a szex körül forognak. Önös érdekből használják ki 
egymást. A lányok, akik kapcsolatokra alkalmasak lennének, elutasítanák a csak szexuális viszonyt.
A férfi belekényszerül a hazugságba, míg ki tudja aknázni a helyzetet magának és elég tapasztalatot 
szerez. Vannak akik egész életükben beleragadnak ebbe az állapotba és szórakozóhelyeken gyűjtik 
a bugyikat, trófeákat. Minél több, és jobb nőt tud felszedni, annál férfiasabbnak érezheti magát. A 
gazdagabbak sokszor szupermodelleket használnak kitűzőül. Egy idő után elég tapasztalata lesz a 
nők felszedésében, mely elhiteti vele, hogy másoknál jobb férfi, pedig ez csak egy kis része a 
férfiasságnak. 

Egy férfinek ismerkedés alkalmával a szellemiségét kellene bemutatni, és azon keresztül 
önmagát, életvitelét és feladatát, és életcélja megvalósításához terveit felvázolni. Az anyagi 
biztonság már eleve adottnak kellene lennie a „kettős” rendszerben. Nézetei szerint éli a 
mindennapjait, ami megfelelő kontrollt és biztonságot nyújt a potenciális hölgynek. Amennyiben ez
imponál a nőnek és fel tudja benne kelteni a rajongást, már maga a nő fogja átvenni a csábítást és a 
kapcsolat felett az irányítást. A mai férfiak is erre a pontra várnak, csak páváskodásuk az anyagi 
szintre szűkül, mert a nőnek már nincs is fogalma mi hiányzik neki a férfiból, nem is tudja mi az a 
szellemiség, az anyagi biztonság meg nagyon kiszolgáltatottá tette őket. Régen nem a nő döntött és 
hosszabbak is voltak a kapcsolatok, mert a nőt könnyű megtéveszteni. Sokszor ugyan olyan 
férfiakba lesznek szerelmesek, akik csak kihasználják őket.

Nem csak a férfiak függnek a nőtől, hanem a nők is a férfitól, csak a férfiak általi testi 
függőség nyilvánvalóbb a nők szellemi függőségénél, főleg, hogy manapság a férfiak nincsenek 
szellemi képességeik tetőfokán. Vagy van lakásom, vagy nincs. A szellemi értékekre manapság 
nem látunk példát így nem is látjuk előnyét. Itt gondolok Buddha, vagy Jézus szemléletre. A nők 
tulajdonképpen egész jól elvannak, ha megvan az anyagi biztonságuk és érzelmileg ki tudják 
magukat élni, vannak barátaik, barátnőik, akikkel el tudnak beszélgetni, meg tudják osztani az 
érzéseiket. Ami viszont hiányzik a párkapcsolatukból és a családi életükből azt nem tudják, hogy az
pont a szellemiségből származna, amit nehezebb megfogni, és a mai társadalomban erősen el van 
nyomva. Tulajdonképpen egy nő nem is tudja, de már sokszor a férfiak sem, mit is adhatna a 
szellemiség a társadalomnak, kapcsolatoknak. A nők a szellemi vezetőket keresik ösztönösen, de a 
mai hamis guruk, ahogy én látom, nem tudnak példát mutatni nekik. Azt csak életvitelükkel tudnák 
átadni, nem ősi guruk bölcsességeit szajkózva. 

Korunk patriarchái a tudósok, 

templomai a média és a közösségi háló.

A topmodelleket, vagy a gyönyörű színésznőket, celebeket jól megfizetik, így nem érdeklik 
őket az anyagiak és a világ dolgai, elfogadják ahogy a munkaadóik öltöztetik és szájukba adják 
aktuálpolitikai nézeteiket. (világbéke, globális felmelegedés, feminizmus, stb.)Nem fognak 
munkaadóik ellen fellépni az emberiség, vagy a társadalom érdekében. A média általuk fókuszálja 
az emberek figyelmét és nevelik a társadalomba a felfogásokat, trendeket. Amerre az emberek 
figyelmét irányítják, arra gyűjtik az energiát, mely táplálja őket. Az emberek ezekre a gyönyörű, 
trendi hírességekre akarnak hasonlítani, s ez által tudja a hatalom képviselői formálni a 



közgondolkodást, mely rettentő nagy befolyással bír a társadalomra. A feminizmussal egyre több 
sikeres karrierista, vagy politikus nő is reflektorfénybe került, de végül ők is ugyan azon 
háttérhatalmi csoportok ügynökei.

23„Ahogy a nő-test és férfi-test kiegészítésre szorul, éppígy csonka a
nő-lélek és férfi-lélek. A nő nem ismeri a világosságot, a férfi nem
ismeri a meleget. A nőből hiányzik az igazi teremtő erő, a férfiból az
igazi éltető-erő. A nő, ha az emberiség maradandó kincse felé
törekszik, csak azt fogja fel belőle igazán, ami benne mozgalmas,
eleven-pezsgésű, esemény-szerű; a teremtés templomát úgy tekinti, mint
egy uzsonnázó-helyet, pletyka sarkot. A férfi, ha az emberi tenyészés
édes játékaiba és meleg meghittségébe helyezkedik, elhomályosul,
elgépiesedik; az élet templomát úgy tekinti, mint alkalmat a
kényelemre. A nő oldottan lebeg az élet mozgó, forró áramában és csak
arra figyel, ami szerves összefüggés, tenyészet, enyészet; a férfi
zártan, határoltan evez a mindenségben és érdeklődése tárgyait
szigetekként szemléli.”

Valahogy így gondolom én is, mint ahogy Weöres Sándorunk írta. A teremtés a férfi dolga a nő 
meg az életerőt, az energiát, az ihletet, és magát az életet adja hozzá. A nőt sajnos nehéz érvekkel 
meggyőzni, a száraz írástól elunja magát. Ha már idáig eljutott az írásomban, túl van a nehezén. Az 
életszerű, pezsgő, esemény-szerű helyzetek által lehet a legjobban tanítani. Ezt vagy úgy tehetjük 
meg, hogy megmutatjuk neki, vele együtt élve, a felfogásunkat, a világhoz való hozzáállásunkat, és 
ha jól működik, elfogadja, vagy életszerű helyzetet teremtünk. Ilyen helyzetet teremtenek a filmek 
és a színház, vagy a szertartásos játékok is. Nem véletlenül rejtenek szélsőséges, szentimentális, 
romantikus, csöpögő limonádéba  mártott, burkolt társadalmi üzeneteket. A filmek szereplőit úgy 
formálják, hogy könnyen beleélhessük magunkat a helyzetébe. Míg álmodozunk, erős érzelmi 
impulzusokat generálnak és máris kihagy az agyunk, az érzelmi oldala elnyomja a logikai, 
értelmező felét. Ez főleg nőkre igaz, nekik az egész agyuk az érzelmekre, kapcsolatokra van 
specializálódva. Sajnos az erősségük másik oldalon a gyengeségüket is eredményezi. Míg a nők 
már a 30. papírzsepit áztatják a férfi meg a mögöttes információ helytelenségén, és a filmes 
manipulatív technikákon agyal, és szentségel. De hát ez csak egy film, nem kell mögé minden mást 
látni, mondja a nő. Akkor miért sírsz, kérdem? Nem, a mai filmek abszolút nem csak filmek. 
Társadalmunk programozó eszközei. A belső énünkről, természetünkről valahogy mindig elfordítja 
a figyelmet. Lehetne persze tanító jelleggel is használni, de akik tudják milyen hatású fegyver, soha 
nem engednék ki a kezükből.  

A 3D látvány és a házimozi hangrendszer még életszerűbb közeget teremt. A drámaisággal 
nagyon lehet érzelmeket generálni. Már majdnem összejött a párunk, erre jött a háború és 
elszakadtak egymástól. Amikor a nő várja haza kedvesét, a halálhíre jön. Amikor mégis kiderül, 
túlélte a háborút, már a nő mással jár. Arról persze ki kell derüljön, hogy egy bunkó, hiszen 
karakterrombolás nélkül, másképp nem tudná visszaszerezni kedvesét. A hazatért férfi megmenti 
szerelmét a rosszfiútól és máris happy end lett a vége. A sok huzavona által generált érzelmeket 
addig fokozzák, míg a katarzisban átível a két fél között és egymás karjaiba nem esnek. 

Az ember minél többet hall egy dologról egy szituációban, annál erősebb idegkapcsolat 
alakul ki az agyában. Minél több érzékszervével van jelen az adott szituációban, annál több helyen 
alakul ki idegkapcsolat az agyban. Ismétlés a tudás anyja, ahogy mondani szoktuk. Ezért kellett 
minden évben ismételni az őseink hagyatékát. Ez a hagyományőrzés, és ezért vannak szertartási 
ünnepek is. Ezt a programozást sajnos lehet a mi növelésünkre, de kárunkra is alkalmazni. Amit 
nagyon belénk akarnak sulykolni, azt folyamatosan, minden oldalról tömik belénk.

23 Weöres Sándor, A teljesség felé.



Az egyoldalú információ tálalás kioltja a gondolkodási kényszerünket is. A gondolkodáshoz 
legalább két különböző vélemény kell, egy kétely, egy kérdés. Képzeljük el, ha mindenkinek azt 
tanítanák az iskolákban, hogy sajtból van a hold. A TV-ből is ezt mondaná minden celeb, tudós és 
politikus. Neil Armstrong is a holdon falatozás közben morfondírozott volna a fajtáján. -Vajon 
trapista, vagy inkább eidámi. Nem is gondolkodnánk a helyességében, míg nem jönne valaki, aki 
spektrumanalízissel ki nem derítette volna, hogy valójában kolbászból van. A történelemben már 
számtalan példát láthattunk, mikor egy ember a tömeggel szemben sokszor a tervével együtt füstbe 
ment, majd elméletei csak később formálták át a közgondolkodást. 

A tanulmányok szerint, a társadalom 1%-át kitevő csoportokat, akik más véleményen 
vannak, figyelmen kívül hagyják, bolondnak nézik. 5%-nál már vannak, akik felfigyelnek rájuk, de 
még mindig nem akarnának a társadalomtól eltérő véleménnyel azonosulni, mert őket is 
kirekesztenék, még akkor sem, ha esetleg helyesnek gondolnák. Viszont 10% felett már annyira 
nagy a társadalom kíváncsisága, hogy onnantól hirtelen, exponenciálisan nő az ellenkező véleményt
vallók tábora. Ezért kell rettenetesen odafigyelniük, az interneten megjelenő nem kívánatos eszmék 
terjedésére. Azokat el kell tüntetni, vagy összemosva más nevetséges dologgal, lejáratni. Ilyenek a 
mostani hüllős, földalatti háttérhatalmi mozgalmakról szóló elméletek is, melyeket pont azok a 
járatnak le, akikről az eredeti hiteles elméletek szóltak. 

Sajnos a filmekből veszik az emberek a szlogeneket is és egy vitában csak azokat 
hajtogatják, ahelyett hogy újra átgondolnák, utána néznének, lenne saját gondolatuk. Egyáltalán a 
magyarázkodást tartják gáznak. Azt amikor az ember a Magyar nyelv által felvilágosítja az embert a
témával kapcsolatban, bizonyít, érvel. A médiából csöpögő szlogenek, frázisok, hangzatos, 
érzelmileg túlfűtött semmitmondó facebook négysoros üzenetekért meg rajonganak. Az érzelmi 
manipulálás az nem gáz.

Itt van például a média által felkapott gyűlölet, és a gyűlöletkeltés fogalma, melyre minden 
embernek negatívan kötelező reagálnia. Persze, hogy rossz a gyűlölet, de szerintem egy 
természetellenes  akadály, természetes következménye. Olyan mint, amikor a folyót eltorlaszolják 
egy falu építésénél. A kialakult posvány, állóvíz táptalaja lesz a szúnyogoknak, szomjúság miatt 
elhullott állatok okozta fertőzésnek. Ezzel érvelve egyesek elhitetik a falu lakosaival, hogy a folyó 
gonosz. Gátat építtetnek  velük, hogy megakadályozzák a további problémákat. A folyó 
természetesen növekedni fog, és megkerülve a gátat újból „támad„. Oda is gátat emelnek, aminek a 
következtében a folyó csak gyűlik, gyűlik majd átszakítja a gátat, elöntve az egész falut, lerombolja 
a házakat és öl. Gyűl, öl, gyűl, öl, gyűlöl. Erre a megmondók bizonygatják: -Látjátok, hogy a folyó 
gonosz, ahogy megmondtuk? A falu megmaradt emberei vasvillákkal szurkálják a folyót, de az csak
nem tágít, majd egyre nagyobb gátat emelnek ellene. A magasabb gátat egy idő múlva ugyan úgy 
átszakítja, a folyamatosan felgyülemlett víz. Ha a folyó tudott volna beszélni, tudományos vita 
alakult volna ki. Elmondhatta volna, hogy ő friss ivóvizet hoz a szomjazóknak, táplálja a 
termőföldet, halakban bővelkedő táplálékot és tisztálkodáshoz friss vizet szolgáltathatna, hajókkal 
új, felfedezésre váró helyekre vihetne. A folyó lehet tápláló és lehet pusztító is, attól függően, hogy 
állunk hozzá. A megmondók tudósaikkal, uralva a médiát, félinformációkkal tudatlanságba tartva a 
népet, saját hasznukra forgathatják az eseményeket. Csak a folyó negatív oldalát mutatnák be és 
ezzel bizonygatnák bűnösségét, melyet valójában az ő hozzáállásuk okozott. A folyó a média 
egyeduralmával nem tudja felvenni a versenyt, így alul marad, majd továbbra is a felgyülemlett 
energiái gyűlnek és ölnek. Így van ez az emberek energiáival is, ha nem ismerjük és nem hagyjuk a 
medrükben folyni. A tudatlanságuk okozta a vesztüket, amiben tartották a megmondó emberek a 
falu lakosait. A történelem nem megismétli magát, hanem megismétlik ugyanazokat az átveréseket, 
izmusokat (kommunizmus, kapitalizmus, feminizmus), egy kicsit variálva. Valójában a folyó gyűlt, 
de a gyűlöletet a megmondó emberek keltették, akik félrevezették a népet. Mi tudjuk, hogy a 
gyűlölködő folyó valójában nem gonosz.



A gyűlöletkeltők ellen is társadalmi összefogást kezdeményeznek a média urai. Hangzatos 
szlogeneket mindenki ismeri. De az oldal sem ilyen egyszerű, ezért példával illusztrálnám. 

Bélát a tiszteletreméltó papot mindenki szereti, elismeri kiváló szónoki képességét és az Úr 
iránti elkötelezettségét. A szexuális megtartóztatás, melyet a katolikus egyháznak elkötelezve 
fogadott, idővel ellenállhatatlan vágyakat ébreszt benne. Már nem emlékszik rá, de a gyermekkori 
szexuális bántalmazása miatti trauma térítette a papi reverenda viselésére, mely kapcsolatokra is 
képtelenné tette. A trauma miatt kialakult lelki betegségéből, és az elfojtásból kifolyólag idővel 
rákényszerül erőszakkal levezetni a szexuális energiákat. Kriszta, a lelkes áldozó lesz az elszenvedő
áldozata. Kriszta mindenkinek elmeséli a történteket, mire mindenki ellene fordul. Senki nem akarja
elhinni a gonosz híreket a kedves papjukról, hiszen mindig a szeretetről beszél, és mindenkivel 
annyira kedves. Idővel mások is beszámolnak a pap szexuális kicsapongásairól és a hívők kezdik 
elveszteni a bizalmukat a pap iránt. Mit szólna Kriszta, ha őt ítélnék el, mint gyűlöletkeltőt? Hiszen 
Béla papot eddig mindenki szerette, a hírek gyűlöletet ébresztenek a közösségben. 

Egy másik kérdés is felmerül. Béla, a papunk, bűnös vagy áldozat? Tulajdonképpen ő sem 
tehetett a betegsége miatt elkövetett bűnéről, ami tudat alatt kialakult benne, s végül bűnössé tette. 
Hiszen mindannyian üres „memóriatárolókként” kapunk szüleinktől egyfajta nevelést, 
viselkedésmintákat, médiás programokat, ami a személyiségünk traumáink, szociális helyzetünk, 
tudatos, vagy tudatlan életvezetésünk függvényében módosul és kialakítja jellemünk, mely elmehet 
az antiszociálistól a pszichopata, elmebeteg erőszakolóig is akár. Nem mindegy, egy ilyen 
helyzetben, hogy reagálunk, milyen nevelést kapunk. Jézus mit mondana? Bosszuld meg 70 szer 7 
szer? Nem, bocsáss meg 70 szer 7 szer. Ezek a mesterek pont abból a világismeretükből kifolyólag 
mutattak példát nekünk, melyet a mi tudatlanságunk elfed, és a médiával pont ellentétes reakciókat 
váltanak ki belőlünk. A bosszút. 

Amit leírtam lehet építő, de ha nem hagyják, a bennem felgyülemlett információ előbb 
utóbb ki akar törni, és akivel konfliktusba kerülök, vagy ellenséges velem, arra fog irányulni az  
ingerületem. Vitatkozásunk gyűlöletté fajulhat, az építő helyett. 

Valami ilyesmi van a mai világunkban. Ki gyűlöl, ki kelti a gyűlöletet? Aki kelti a 
gyűlöletet és aki gyűlöl annak is igaza lehet, a kérdés a tálalásban rejlik. Ezért is az információ 
forrás a legfontosabb területe egy társadalomnak. Ezek a média, filmgyártás, közoktatás és vallás. 
Ezzel irányítható az emberiség gondolkodása és tettei. A nép szellemi magaslatokba törhet, vagy 
primitív, pusztító gyarmatosító birodalmat hozhatnak létre általa. Ezt kell a népnek visszaszerezni 
saját kezébe és megtisztítani a pusztítóktól. Hiszen a tudás hatalom, aki jobban ismeri a rendszer 
működését az ki tudja használni a másik ellen. 

Ilyen a mai hackerek és etikus hackerek közötti harc is. A hacker annyit jelent, mindenkinél 
jobban ismeri a rendszer működését. Jobban ismeri a számítógép világát, mint a tanár, jobban mint 
a könyv, amiből a tanár tanít, jobban, mint azok a mérnökök, akik megtervezték és elkészítették a 
gépet, jobban, mint akik a védelmi rendszert kifejlesztették rá. Hiszen, ha egy rendszert fel akarok 
törni, először is ismernem kell a működési rendjét és keresek valami hibát, amire esetleg nem 
gondoltak. Egy bankrablásnál is ismernem kell az ottani folyamatokat és a térképet is meg kell 
szereznem, hogy kiterveljem a rablást. A bankokat és a számítógépes rendszereket mindig 
letesztelik támadásra, de azt ami az emberek életében a legfontosabb, arra nincsen ilyen procedúra. 
A  társadalmi és gazdasági rendszerünk feltörését senki nem ellenőrzi. Akik esetleg ellenőrzik és 
megosztják elméletükben a rendszer hibáit és az esetleges már kialakulóban lévő támadást, 
lejáratják. Az összeesküvés elméletek annyira le vannak járatva, bagatellizálva és összemosva 
minden nevetséges történettel, hogy már a hallatán is elfordul mindenki. Pedig ezek az emberek a 
társadalom etikus hackerei, akik felveszik a harcot a rendszerünket és hibáit kiismerő, támadó 
hackerekkel. Ez nem azt jeleni, hogy minden interneten terjedő hülyeséget el kell hinni, amit 
nagyjából azok terjesztenek, akikről szólt az eredeti hiteles összeesküvés. 



Minél jobban kavarják a szerepeket annál kevésbé fogják megérteni a nemek egymást és 
annál nagyobb lesz az ellentét, melyet még inkább generálnak. Egyre több lesz a családon belüli 
erőszak. Egyre nagyobb lesz a szakadék közöttük, és egyre szélsőségesebb reakciók, megoldások 
születnek. A feminizmusra, a nők elutasító viselkedésére, trükköket, taktikákat találnak ki a férfiak, 
melyekkel sokszor inkább a testiség szintjén elégítheti ki a vágyaikat. Különböző pick-up artistek és
éjszakai bárok macsói lesznek a követendő példa a tisztességes szándékú, és épp ezért elutasított, 
férfi áldozatoknak is. Ezek különböző vadász technikáikkal megtévesztve a női érzékeket, rajongást
tudnak kicsalni az áldozatukból. Ez versengést indít be a nőknél is, akik újabb tesztekkel próbálják 
kiszűrni a hamis udvarlókat. Ez csak kényszeres út, egy hazug út, melyben egyik fél sem találhat 
lelki békére és társra.

Család
24 John Gray párkapcsolati könyve nagy sikert aratott annak idején. A tudatlanság és egymás

félreértése, sok problémát és konfliktust eredményezhet, de sokszor úgy tűnik bizonyos 
párkapcsolati problémák a direkt egymás ellen uszításból erednek. Megállapításai alátámasztják az 
elméletem és segíthetik a nemeket egymás megismerésében. A párkapcsolatokban ugyan úgy 
fontosak a lefektetett szabályok. Az életben minden a természet törvényét követi, nekünk is meg 
kell ismernünk természetünket és a másik természetét és megfelelően alkalmazkodni hozzá. A férfi 
és nő kiegészíti egymást egy működési rend szerint, mely rendhez szabályoznunk kell saját 
működésünket, nézetünket. A szabályokat saját magunk, párunk és kapcsolatunk segítéséért 
alkotjuk, nem a másik ellen. A nőket sokszor a férfi által letett szabályok ellen lázítják, mintha tőlük
és szabályaiktól lennének rabságban. Olyan sok párkapcsolati könyv jelent meg, ami a párok és 
családok életével foglalkozik, hogy szinte elég csak idézgetnem belőlük, annyira megerősíti őseink 
nemi szerepekről kialakult véleményét, és ezzel a modern pszichológia és tudomány vissza is 
igazolja azt.

A hamis apa-, mama-, családmodell, megfertőzi a gyereket. A modern nők sokszor fél 
családban is vállalnak gyereket, így annak nem lesz apaképe, és még nehezebben fog boldogulni a 
nőkkel, még kevésbé tud kiállni férfi dolgokban. Felnőve a nők még elutasítóbbak lesznek vele, így 
az őt ért igazságtalanságok és a felgyülemlett energiák következtében lehet erőszakhoz fog 
folyamodni, főleg ha gyermekkori szexuális sérelmeket is szerzett, vagy már eleve bántalmazták. A 
társadalmunkat egy szakadék felé hajtják, melyet nem lehet büntetésekkel megfékezni, csak 
megelőzéssel. Ehhez meg kell állapodni a társadalomnak egy mindenki által elfogadható 
világnézetben, melynek alapja nemi szerepek.

A világunk olyan, mint a tenger melyben minden egyes családot egy hajó jelképez. 
Társadalmunk hajóflottája akkor halad a legoptimálisabban, ha egyezik a világtengerről alkotott 
véleménye és ismerete az összes hajóskapitánynak, akit a családok férfiai jelképeznek. Ismerik a 
szél járását, a zátonyok, vízesések, örvények helyét és tudják milyen veszélyeket, csapdákat 
rejtenek magukba bizonyos helyek, így előre felkészülten kormányoznak, egymást segítve, 
támogatva és megvédve az esetleges ellenséges hajóhadak kalóztámadásaival szemben. A 
kapitányok közös összefogással együttes erővel el tudnak lavírozni a problémás helyeket elkerülve, 
hogy a hajó belsejében lévő utasok, család, mit sem sejtve a kormányzásról, zavartalanul élhetik 

24 John Gray, PhD, A férfiak a Mars-ról, a nők a Vénusz-ról jöttek



mindennapjaikat. A kapitányok állandó kapcsolatban vannak egymással és közös útitervet 
készítenek. Nap végén a a kapitány, a kormányt és teendőit fent hagyva, a hajó belsejébe megy, 
ahol az asszony melegséggel  és étellel fogadja. A hajó belsejében az asszony a főnök, aki nem 
foglalkozik a hajó irányításával. 

A kalózok rájöttek, hogy a kapitányokat nem tudják megtéveszteni, de mivel 
engedelmeskedik az asszonyának, így hamis üzeneteket „nyilaztak” be a hajó ablakán, melyekkel 
vitás helyzetet generálnak. Ezekben az üzenetekben félelmet keltenek az asszonyban, hogy 
veszélyes vizekre evez az ura és jobb volna más irányba tartani. Az asszony elkezd aggódni és a 
kapitányt próbálja jobb belátásra téríteni. Sajnos néhány kapitány, gyengeségéből adódóan, engedve
a női nyomásnak, a biztosnak tűnő irányba fordította a hajót, de ezzel szembement a flotta többi 
hajójával, melyek ezáltal megállásra kényszerültek. A kalózok kihasználva a helyzetet elfoglalták a 
hajókat és kifosztották. Mindenki maradjon meg a feladatánál! A nőnek csak bízni kéne az urában, 
akit nyilván a közös érdek fog vezérelni, hiszen a nő is úgy táplálja vagy pusztítja őt, ahogy vezérli. 

A képen egy szkíta övcsaton lévő ábra is hasonló felfogást mutat be. Két egymást követő 
időpillanatot egy jelenetben ábrázolva. A középen ülő férfi meditál, szívéből irányítja a életleheletét
a kutacsába, majd felakasztja az egóját jelképező íját a fára és a nő ölébe hajtja a fejét. Meditációnál
nincs testiség, így az ülő férfi ülő ábrájának altestét kitakarja a fekvő. Az íj is egy meditációs eszköz
volt régen, japánban még ma is használják. Régen, amelyik férfi szögre akasztotta a fegyverét és 
családot alapított, azt nem bántották a harcosok.

Egy családban a férfinek kell meghozni a szabályokat, mely óvja és segíti a tagokat és 
eloszlatja a félreértésekből eredő ellenségeskedést és hibákat, károkat. A nőnek meg kell bíznia a 
férjében, ez segít helyreállítani mindkettőjük hormonháztartását.

„A férfiak főleg bizalomra, feltétlen elfogadásra, pozitív megítélésre, csodálatra, helyeslésre 
és bátorításra vágynak. A  nők elsősorban gondoskodást, megértést, tiszteletet, hűséget, elismerést 
és megnyugtatást kérnek társuktól.”(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek. 
123.o.)

„Ha azonban a nő nem tudja, melyek a férfi alapvető igényei, és mondjuk bizalom helyett 

gondoskodással veszi körül, tudtán kívül tönkreteheti a kapcsolatot.”(John Gray. A Férfiak a 
Marsról a nők a Vénuszról jöttek.128.o.) A gondoskodás a „férfiasított” nőnél sokszor 
okoskodásban, hibák felhánytorgatásában nyilvánul meg. Ahogy mondják a pokolba vezető út jó 
szándékkal van kikövezve. Hiába akar jót az illető, ha nem tudja mi a jó és rossz.



„(férfi) Örömmel, szívesen gondoskodik társáról. Ha viszont nem érzi a bizalmat, elveszíti 

ezt a fajta indíttatását, és egy idő után teljesen felhagy a gondoskodással” (John Gray. A Férfiak a 
Marsról a nők a Vénuszról jöttek.128.o.) Mint látjuk a férfi legfontosabb szükséglete a bizalom. A 
feminista férfiellenesség nem éppen a férfiakba vetett bizalmát szorgalmazza a nőkbe, inkább a 
bizalmatlanságot, mely egyre több ellenségeskedéshez vezet. Mintha olvasták volna ezeket a 
könyveket és pont ellenkezőleg tennének. Már persze nem a feministák, azok valószínűleg nem 
olvastak ilyen párkapcsolati könyvet, inkább a vezetőik, akik érdekeltek a nemeket egymásnak 
ugrasztani.

A férfi sikereket fog elérni ha a nő ösztönzi és energiát ad neki, mellette áll, ha ellene van a 
férfi már el is vesztett minden csatát. A nő a sikeres férfire fel fog tudni nézni, ami a férfit még 
inkább motiválja. Bizonyos nőknek nagyon jó érzékük van a férfiak motiválásában, úgy tudnak 
hízelegni, hogy a férfiak mindent megtesznek nekik. Ezt minden nő el tudja sajátítani. A sértegetés 
és zsarolás ellenkező érzelmeket kelt, a férfi úgy érzi nem bíznak benne, amitől máris csökken a 
lelkesedése, és haragot szül. A férfi a szeretett nőjének úgy is meg fogja csinálni a kívánt feladatot, 
még ha morog is egy kicsit, miután mérlegelte és fontossági sorrendbe nem állította. A férfivel úgy 
kell bánni mint egy kutyával, ha rossz volt meg kell dorgálni, majd megbocsájtani neki, ha jó volt 
megjutalmazni. Az egyik legjobb jutalomfalat a szex. Támogatni, bízni benne és szeretni. Ennyire 
egyszerű. Vau.

A házimunkát se véletlenül vették a nők a kezükbe. A férfiak régen a szellemiséggel 
foglalkoztak, az otthon, mint tulajdon a nőé volt, így karbantartása, otthonossá tétele is. Míg a férfi 
egy barlangban is írta azokat a kódexeket, papirusz tekercseket, melyeken olyan ősi tudást örökített 
meg, mely mai erkölcsünk, vallásunk alapjait is adják. Persze ezeket a vallásokat azóta már 
kiforgatták, de az alap tudáshoz még mindig vissza lehet nyúlni. Nem foglalkozott a barlang 
tisztításával, tudta mennyire fontos az őseink által tesztelt, hiteles világnézetet átörökíteni az 
utódoknak, hogy nekik ne kelljen előröl kezdeni az önkutatást, és ne legyenek elveszettek. Az 
ebédjére sem volt gondja, csak kiment a felállított csapdákat járva, eledelt begyűjteni. Amikor 
gyűjtögető körútjáról hazafelé tartott a zsákmánnyal, meglátott egy leányzót. Megtetszett neki, 
felkapta és hazavitte. Nem udvarolt, nem páváskodott Rolex órával vagy luxuskocsival. A nő 
mégsem ellenkezett, mert egy közösségbe került, ahol megvédik az állatok támadásától, volt 
tápláléka, közösség női tagjaival társaloghatott, és gyermeket nevelhetett. A barlangba érkező nő, 
rögtön elégedetlenségét kifejezve húzta végig az ujját a falon, és a férfi orra alá dörgölte, 
trehányságának bizonyítékát. -De hát ez egy csak egy barlang, védekezett bűnbánóan a férfi. A nő 
látva, hogy a férfinek fogalma sincs az otthon melegéről, bizonygatva rátermettségét, elkezdett port 
törölgetni, a szanaszét szórt köveket kis kupacokba rendezte, az ismeretlen dolgokat kidobálta a 
bejáraton túlra, -csak ne legyen szem előtt!- felkiáltással. Tüzet rakva felmelegítette a kis lakot, és 
lecserélte a férfi hetek óta porosodó, izzadt, büdös ruháját. Némi szexért cserébe még figyelmet is 
kapott. Nem volt senki, aki közbeszólt volna, hogy neki karriert kellene építenie a gyermeknevelés 
helyett. Valahogy így alakulhatott ki az otthoni munkamegosztás.

Apropó pletyka. Ez minden nőnek a ridiküljében ott lapul és gyakorlatilag bárkire ráborulhat, aki 
két kedves szót szól hozzá. A pletyka is a nőiség részének tekinthető, és az a férfi, aki ezt nem viseli
el, még nem tudja magát vállalni. Ha valamit el akarsz terjeszteni, csak titokként kell rábízd egy női
ismerősödre és másnap már tuti a 8 órás híradóban hallod vissza. Tulajdonképpen ez is a 



kapcsolatokról szól. Így élik meg mások helyzeteit, mint a filmekben, de inkább élnék meg saját 
életüket.

„Kéretlenül tanácsot adni egy férfinak annyit tesz: úgy gondoljuk, nem tudja, mit tegyen, 
vagy legalábbis egyedül nem lesz rá képes. A férfiak pedig erre nagyon érzékenyek, mert 

képességeik kifejezésre juttatása rendkívül fontos a számukra.” (John Gray. A Férfiak a Marsról a 
nők a Vénuszról jöttek.13.o.) Teljesítési és problémamegoldási kényszere van a férfinek, hiszen övé
a „fő” feladat, amire Éva kérte, megismerni a világ rendszerét, a teremtés művészetét és a fentihez 
hasonló világot teremteni a fizikai síkon, melyet megtapasztalva tökéletesíthet, vagy a hibákat 
kijavíthatja. Minden embernek megvan a feladata, melyet magában is meg kell oldania, ezzel 
hozzátéve az egészhez a saját részét. A sikertelenséget a saját kudarcaként éli meg, a feladatát nem 
oldhatja meg ő, akkor semmivé lesz.  Ezt a feladatot Éva segítsége nélkül nem tudná teljesíteni, 
mert az eszközei a saját feladatára van specializálva, a környezeti energiákat nem tudja kezelni. Éva
segítőül szegődik, emellett vállalja a szükséges „negatív” szerepet, a tudatlanságba burkolózva, 
csábítja a férfit az anyagi világ, a testiség felé. Ez nem bűn, mint már írtam, ez a szükséges út, 
melyet be kell járnunk. Évának kell megfelelnie, azaz a nőnek, és ha nem tudja a feladatát 
megoldani nem érezheti magát férfinek. Ekkor visszahúzódik és csak helyeselhet a párjának. A 
fejlődési lehetősége megszűnik.

„Két marslakó azért ebédel együtt, hogy megbeszéljen valami tervet vagy üzleti ügyet. 

Problémát kell megoldaniuk” (John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.15.o.) A 
férfiak a társadalmi, gazdasági rendszert közösen kell felügyeljék, építsék, védjék egy közös hiteles 
világnézetre alapozva. Ma ezt a csapatban gondolkodást ellehetetlenítették, egymás ellen 
harcoltatják a férfiakat. Az erre való vágyaikat, energiáikat a közös sportokban, szurkolásban 
vezethetik le. 

 „A vénuszlakók büszkék rá, hogy odafigyelnek mások kívánságaira, érzelmeire. Náluk a 

szeretet jele, ha kéretlenül is segítséget, támogatást ajánlanak a másiknak.” (John Gray. A Férfiak a 
Marsról a nők a Vénuszról jöttek.16.o.) Férfinek kéretlenül ne segítsünk, mert a problémákon való 
gondolkodást is meg kell tanulnia. Sokszor egy férfi másképp oldana meg valamit pusztán, mert az 
jutott eszébe. Lehet könnyebben is meg lehetne oldani vagy olcsóbban, de a férfi néha tudni akarja 
vajon így is meg tudja-e csinálni, és ha igen hogyan. Ezzel a problémát, a témát más szemszögből is
megközelíti, fejleszti a problémamegoldó képességét. Egy nő, ha közbeszól leállítja a férfit a 
feladatában. 

„Hagyjunk fel a tanácsadással!” ezt nőknek írja. 

„Nagy előrelépés tehát leszokniuk a tanácsadásról , kritizálásról, és ehelyett elfogadni a 
párjukat olyannak, amilyen.   ….     A férfi maga is akarja a változásokat, ha úgy érzi, hogy ő nem a

probléma, hanem a probléma megoldása.” (John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról 
jöttek.25.o.) 

„Mikor egy férfi a barlangjában reked, nincs ereje arra, hogy figyelmet szenteljen 

partnerének, amennyit az megérdemelne.”(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról 
jöttek.31.o.)  A barlang jelképezi azt az állapotot, amikor a férfi elvonul magányba, ha problémái, 



vagy megoldandó dolgai vannak, hogy egyedül oldja meg, ilyenkor ne zavarjuk. Ilyenkor nem 
beszéli ki magából, ahogy a nő tenné. Nem is akar kérdésekre válaszolni, csak hagyjuk magában. 

Férfi barlangjában van, a nő miként tegyen? „Ha közben odafigyelésre van szükségünk, 
beszélgessünk a barátainkkal. Ne a párunk legyen a jó közérzetünk, boldogságunk egyetlen 

forrása.” (John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek. 69.o.) A közösségi helyeket, 
leváltotta a facebook. Mi régen a téren, játszótéren találkoztunk, mindig volt ott pár ismerős, akihez 
lehetett szólni. Ezek az idő múlásával, gyerekes családok találkahelye lesz csak. A fiataloknak és 
család nélkülieknek nincsen közösségi helyeik, ahol közös feladataik, szórakozásuk, hobbijaik 
tartanák meg a kapcsolatot közöttük. Csak fizetős szórakozóhelyek, kávézók vannak. A fiatalokat is
csak az iskola kötőereje tartja össze, amíg tart. Az iskolából kikerülve egyre csökken a barátok 
ismerősök száma. Új kapcsolatokra, barátokra csökkennek az esélyek. A sorsszerű találkozásokra 
nincs mód, mert az emberek nem az útjukat járják, ezért soha nem jön el az akit neki szánt a sors. 
Magányukban, kínkeservesen bármilyen megoldást elfogadnak, mellyel párt találhatnak. A csajozók
is gyakran keltik a sorsszerű találkozás, és a lelki társ benyomását, mely tudat alatt befolyásolja a 
nőt. Hiszen ők belül ezt a természetes kapcsolatot keresnék.

„Észlelvén például, hogy társát feldúlja a gyakori barlangba vonulása, egészen felhagyhat 
ezzel, hogy így tegye boldoggá szerelmét. Márpedig ez öreg hiba. Ha ugyanis feladja menedékét, a 
barlangot, ezzel megtagadva valódi természetét ingerlékennyé, érzékennyé, gyengévé, passzívvá 

vagy támadóvá válhat. És ami még tovább rontja a helyzetet: nem is tudja, miért lett ilyen.” (John 
Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.79.o.) A férfinek kell néha elvonulnia, főleg ha 
túl sok érzelmet öntöttek belé és túlcsordult, de a problémák elől is „meditációba” menekül. Ekkor 
nem tud beszélni, míg befelé figyel levezeti a feszültséget és megoldhatja a problémáit. Ha ebből 
kifelé kényszerítjük a figyelmét, az indulatait kifelé vetíti.

„Erős kötődésben a férfi elveszítheti önmagát. Társa igényeit, gondjait, vágyait és érzelmeit 
átérezve elveszítheti a kapcsolatát saját énjével, érdekeivel. Az efféle eltávolodás hozzásegíti, hogy 

újra kijelölje személyisége határait, kielégítse vágyát az autonómiára.”(John Gray. A Férfiak a 
Marsról a nők a Vénuszról jöttek.90.o.) A férfinek egyedüllétre is szüksége van, de a nőnek is 
szüksége lenne önidőre. A férfi oda-vissza jár a társa és önmaga között, míg a nő érzelmi 
hullámvasúton halad fel-le a nap folyamán. Sok nő, nem engedi eltávolodni a férfit félelemből, 
hogy elhagyja, vagy nem engedi vissza közeledni bosszúból, mert azt hiszi szórakozik vele. A 
nőnek muszáj némi szabadságot is adni a férfinek, hogy kiürült szívvel, gondolatokkal újra teljes 
erőbedobással tudjon a kapcsolatra figyelni. Az érzelmeket fel kell dolgoznia is a férfinek  nemcsak 
hagyni leülepedni, de ehhez már belső ismeretekre lenne szüksége. Idővel az erősödő érzelmek 
felszínre törhetnek és rákényszeríthetik a férfit, hogy oldja meg magában. 

„Ha a nő beszélgetni akar, vagy közeledni szeretne a férfihoz, neki kell beszélnie. Nem 

szabad arra várnia, hogy a férfi kezdeményezze a beszélgetést. „(John Gray. A Férfiak a Marsról a 
nők a Vénuszról jöttek.92.o.) Férfi a tanú a nő a tan, a férfi figyel a nő él és éltet. A kommunikáció 
meg általában a nő erőssége és a kapcsolódás. Persze csak ha barlangon kívül van a férfi, utána soha
nem szabad bemenni.

„A férfiaknak érezniük kell, hogy társuk olyannak fogadja el őket, amilyenek, akkor majd 
megnyílnak maguktól. De hogyan is érezhetnék, hogy elfogadják őket, amikor a nők megállás 



nélkül erőltetik, hogy beszéljenek, vagy éppen dühösek rájuk, mert kissé eltávolodtak.” (John Gray.
A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.93.o.)

„Nem sejtette, hogy amikor a felesége lefelé tart, előbb el kell érnie a legmélyebb pontot 
ahhoz, hogy elindulhasson felfelé.    (….) aki meghallgatja, ha érzelmeiről akar beszélni, és átérezni

min megy keresztül.”(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.106.o.) A női 
érzelmi hullámokat ki kell beszélniük teljesen, míg a férfinek együttérzően hallgatnia kell.

„Néha ilyen állapotában a nő maga is egyetérthet azzal, hogy valójában nincs oka 
megbántódni. Érzelmei azonban ettől még nem változnak, és a legkevésbé azt szeretné ilyenkor 

hallani, mit szabad és mit nem szabad éreznie.”(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról 
jöttek.113.o.) A nő kifinomult érzelmi szervezet, mely nem kezelni tudja az érzelmeket, hanem 
begyűjteni és átadni. Túl erős érzelmektől elvakul. 

Ha a női érzelmi receptorokat a látáshoz hasonlítjuk, az olyan, mintha a férfivel szemben 
egy sötét szobában éjjellátó szemüveget viselnének. Amikor bent vannak, látják a bútorokat, míg a 
férfi csak a nőt látja és felé rohanva elvágódik valamiben. A nő kuncogva élvezi az előnyét, de a 
férfi hamarosan megismeri az egész szoba elrendezését a térbeli gondolkodásával és látás nélkül 
tudni fogja minek hol a rendeltetésszerű helye és mi a feladata. A nő jól lát az éjjellátójával és 
fénysugárral kommunikál és hívja fel a férfi figyelmét. A férfi ezeket a fényingereket megtanulja 
felvenni, visszatükrözni az adott helyzetben, ez által felismeri magában a nő szándékait, érzéseit is. 
Idővel rájön, hogy a nő túl érzékeny érzékelőit könnyű elvakítani egy erősebb fénysugárral, azaz 
nagyobb érzelmi töltetű eseménnyel, történettel, így bármilyen más jellegű információt a tudtán 
kívül át tud küldeni a fejébe, anélkül, hogy az felülbírálná a nő a gondolkodásával. Így működik a 
filmipar is. Addig generálják az érzelmeket míg a nő érzelmekért felelős agya, azaz az egész, már 
nem képes logikailag elemezni a mögöttes információkat. Ami szép érzelmekbe van csomagolva azt
igaznak fogadja el. A nők rendkívül érzékenyek a tálalásra. Az igazságot nem fogadják el, ha az 
például ellenségeskedést okozhat, inkább veszekednek a hírközlővel, de ha aranytálcán 
szervírozzák, bármit meg lehet velük etetni. Ez van, ezek a tények, lehet szeretni és nem szeretni, de
ismerni nem árt. Vészhelyzetben, mint egy világjárvány idején a nők annyira félnek, hogy már nem 
képesek higgadtan végiggondolni az összefüggéseket. Érzelmei elhomályosítják látását, főleg egy 
erősebb érzelmi hatás, és indulatból cselekszenek.

„Amikor a férfi a barlangjába vonul, jobb ha a nő a barátaitól kér inkább segítséget.” (John 
Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.118.o.) A közösségben élés úgy tűnik a legjobb 
a nőnek és a párkapcsolatoknak is. A mai párkapcsolatok nagyrészt amúgy is a birtoklásról szólnak.

„A nők például úgy vélik, hogy a kedvesség és a szeretet jele, amikor rengeteg kérdést 
tesznek fel és kimutatják aggodalmukat. Mint már említettem, ez kifejezetten idegesítő lehet egy 
férfi számára. Úgy érzi hogy párja irányítani akarja, és ezért szinte reflexszerűen teret próbál nyerni 

a maga számára”(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.122.o.)

„A férfiak leggyakrabban úgy kezdeményezik a vitát, hogy lekicsinylik a nő érzéseit vagy 

megkérdőjelezik a szempontjaikat.” (John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról 
jöttek.155.o.) A nő első megérzését figyelembe kell venni, de amint elkezdi kifejteni a véleményét 
belefut logikai csapdába. Jobb volna, ha a nő csak a benyomásait mondaná el és bízna a férfiben, 
hogy az mindkettejük érdekét nézve talál megoldást az esetleges problémára.



„A nők tudtukon kívül a leggyakrabban úgy kezdeményeznek vitát, hogy nem egyenesen 
beszélnek, amikor megosztják a férfival az érzéseiket. A helyett hogy közvetlenül kifejeznék az 
ellenszenvüket vagy csalódásukat, inkább fellengzők szónoki kérdéseket tesznek fel, és tudat alatt- 

vagy tudatosan- rosszalló üzeneteket küldenek a férfiaknak.” (John Gray. A Férfiak a Marsról a nők
a Vénuszról jöttek.155.o.) Érdekes, hogy elvileg a nők jobb kommunikációs készséggel 
rendelkeznek. 

 Van benne egy szótár rész, melyben finoman úgy fogalmaz, hogy mindkét nem magából indul ki, 
ezért érti félre a másikat és szükségük van egy közös szótárra. Tehát, ha mondjuk a nő almát mond, 
az nála jelenthet dinnyét, körtét, fügét, szőlőt, de akár még almát is. Ezért magából kiindulva azt 
gondolja, ha a férfi almát mond, lehet mást ért alatta. Ha a férfi almát mond, akkor almát ért alatta, 
ezért magából kiindulva a nőnél is azt érti, amit mond. Na ja, mind a kettő magából indul ki és ezért
kell egy közös szótár. Na de kérem, mégis milyen szótár az, amiben az áll, hogy alma:alma? Ez 
volna a férfi szótár. Igazából a nő az, aki máshogy fejezi ki magát, mint ahogy gondolja. Miatta kell
szótár, csak, ezeket a könyveket a nők szájíze szerint kell fogalmazni.

„Márpedig a nők gyakran erősen rosszalló hangnemben vonják felelősségre a férfiakat a 
viselkedésük miatt. Azért teszik ezt, mert azt hiszik, kedvesük ebből majd tanulni fog. Ám az 
éppenséggel nem tanul, csak elkezd félni és dühös lesz. Ráadásul mind kevesebb indíttatást érez a 
kapcsolat fönntartására. Elismerni a férfit annyit jelent, hogy a nő látja párja cselekedetei mögött a 

jó okot és a jó szándékot.”(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.159.o.) A 
rosszalló hangnem mellett a még rosszabb a zsarolás, ami a hibáztató kérés után következik, mert 
úgy a férfi kevésbé hajlandó a nőtől kért feladatot elvégezni, mint ösztönzéssel és utána jutalommal.
Szexért a férfi bármit megtesz, de ha zsarolják vele ideges lesz és elvonul a barlangjába. A 
zsarolással meg csak kényszerített helyzetbe kerül, megvonva tőle a lehetőséget, hogy 
önzetlenségből is megcsinálja.

Érdekes mód a multik, szervezetek mind motiválják a társaságot, csapatukat, de médiában a 
nőket zsarolásra nevelik férjükkel, párjukkal szemben. Állandó jelleggel bizonygatják a médiában 
filmekben, hogy jobbak a férfiaknál, ezzel hamis büszkeséget nevelnek beléjük, ami állandóan 
vitára készteti őket. Nézeteltérésnél megvonják magukat és szeretetüket, amiből a férfi táplálkozna 
és ihletet és erőt merítve, nagy célokat valósíthatna meg. A férfitől minden eszközt elvontak amivel 
kontrollálhatná a nőt és jogilag is a nők mögé álltak. A férfi eleve nem akar a nővel vitatkozni és 
ellene harcolni, versenyezni. Olyan mintha a kenyeret adó kezet harapnánk meg. A zsarolással a 
férfi csapdába esik, aminek következtében kénytelen a nőnek engedelmeskedni. Ez a nőben igazolja
a módszer helyességét és onnantól fogva mindig vissza fog nyúlni hozzá, ezzel végül kiherélve a 
férfit, akinek irányítani kéne a nőt. A férfi amúgy is megcsinálná amire a nő megkérte, de lehet még
más jár a fejében, s addig nem tudja megoldani. Ha a nő zsarolja már kénytelen lesz megcsinálni, de
nem csak a lelkesedés veszik el, de kényszeresnek érzi. Úgy érzi a nő nem bízik meg benne, mintha 
nem csinálná meg önmagától. Ez nem igazán lelkesítő sőt, még inkább elkedvetleníti a munkától. A
motivációval ugyan úgy elérheti a nő, hogy a férje, barátja teljesítse kérését. Egy nő már 
önmagában is kellő motiváció egy férfinek, de ha még meglengeti a jutalmat, nincs az a férfi, aki ne
ragadna szerszámot a feladathoz és nem kényszeresen kell hozzá kezdenie. Ösztönzés hölgyeim, 
ami mindkét félnek megtérül. 



„Amikor a Marslakó visszavonul a barlangjába, a legtöbbször ő sem tudja, mi bántja, ha 

meg előjön, nem beszél róla.”(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.191.o.)

„..,minél könnyebben képes szemrehányások és manipulációs szándék nélkül megosztani az

érzéseit a férfival, annál könnyebb lesz annak is megtanulnia, hogyan közölje, ha őt bántja valami.”
(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.192.o.)

„A férfinak nincs szüksége semmi másra, csak szeretetre, A nő nem ismeri fel szeretete
erejét. Sokszor úgy próbálja elnyerni a férfi érzelmeit, hogy feleslegesen többet tesz érte, mint 

amennyit az elvárná.” (John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.192.o.) Ahogy 
szoktam mondani a nőnek csak élnie kell és semmi más dolga nincsen csak a három sz- betűs, 
szeretet, szerelem, szex. A férfiaknál sokszor a három az utolsóban egyesül és jut érvényre. Erre a 
nők a média unszolására megvonják a férfiaktól azt az egyet, mely által minden mást a földön 
megkapnának. A férfiben meg csak az energiák gyűlnek és el kell fojtania. A testünk csak az 
eszközünk és a feladatunkra kell használni.

„Ne felejtse el, a férfinak főleg az elismerésre van szüksége.”(John Gray. A Férfiak a 
Marsról a nők a Vénuszról jöttek.192.o.) Nem pedig a szemrehányásokra, kritizálásra. A nők a 
feminista filmeknek köszönhetően alapvetően fölényesen, ellenségesebben állnak a férfiakhoz.

„A nő azonban más. Általában akkor érzi a szeretet hiányát, amikor úgy véli, nem 

gondoskodnak róla, nem értik meg és nem tisztelik.”(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a 
Vénuszról jöttek.193.o.) Pásztor a pásztor is gondoskodik a báránykája felett.

„Amikor zaklatottak, csalódottak, frusztráltak vagy dühösek vagyunk, nagyon nehéz 
szeretetteljesen viselkednünk és beszélgetnünk másokkal. …. A nők tudtukon kívül a férfiakat 
kezdik hibáztatni, bűntudatot igyekeznek ébreszteni bennük a cselekedeteik miatt. Ahelyett, 
hogy emlékeznének rá: párjuk a legjobbat akarja, a nők a legrosszabbra gondolnak, ettől pedig 

rendkívül kritikusak vagy dühösek lesznek.”(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról 
jöttek.200.o.)  Ez az a bizonyos érzelmi logika, és érzelmi memória.

„Ha viszont a férfiak ingerültek, hajlamosak arra, hogy fölényesen ítélkezzenek a nőről és 
annak érzelmeiről. Elfelejtik, hogy párjuk sérülékeny és érzékeny, a stílusuk ilyenkor meglehetősen 
durva, nemtörődöm. Az pedig meg sem fordul a fejükben, mennyire bántó lehet mindez társuk 

számára.”(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.200.o.) Persze, alapvetően a  
férfi érzéketlenebb, főleg, ha ellenségesek a nők és megvádolják valamivel és összefüggéstelenül 
érvelnek, közbeszólásokkal félbeszakítják, és nem hagyják, hogy a férfi megcáfolja és tisztázza a 
tévedést. A nő hisztizik a férfiak ordítanak és káromkodnak. Mindkét nemnek megvannak a maga 
feszültséglevezető módszereik, melyek addig tartanak míg a feszültség elmúlik. Ha ilyenkor a nő 
visszavág, csak olajat önt a tűzre. A modern nőt úgy tervezték, hogy akaratosan, indulatosan 
vitatkozzon továbbra is a férfivel és fogjanak össze ellene.

Manapság a nemek közötti kommunikációban, sokszor tényleg csak az írás marad az egyetlen vita 
nélküli közlésforma. 



„A férfiak gyakori, megszállott sikerkeresése kétségbeesett próbálkozás arra, hogy 
szeretethez jussanak. Ily módon akarják csökkenteni lelkük fájdalmát és zűrzavarát. A nők gyakori 
megszállott igyekezete a tökéletességre kétségbeesett kísérlet, hogy csillapítsák lelkük sajgását és 

elég értékesnek érezhessék magukat a szeretetre.”(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a 
Vénuszról jöttek.238.o.) 

„A nő általában félreérti a férfimorgást. Azt gondolja, hogy párja nem akarja teljesíteni a 
kérését. Pedig nem így áll a dolog. A morgás éppen annak a jele, hogy a férfi most mérlegeli 
magában a kérést. Ha nem ezt tenné, hűvös nyugalommal azonnal nemet mondott volna. Amikor 

morog, az jó jel: épp a nő kérését latolgatja a saját igényeivel szembeállítva.”(John Gray. A Férfiak 
a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.263.o.)

„A férfi ugyanis akkor boldog, ha azt érzi, hogy boldoggá tette azt, aki számára fontos.” 
(John Gray. A Férfiak a Marsról a nők a Vénuszról jöttek.268.o.)

Hozzá tenném még, amit máshol olvastam és rendkívül fontosnak tartok. Amikor egy férfi hazatér, 
szüksége van a munkájából való átszellemülésre, akklimatizációra az otthoni létre. Ilyenkor kell 
neki fél óra pihenésre. Lehetőleg ne zavarjuk kérdésekkel és feladatokkal. A nő ilyenkor maximum 
saját problémáját ecsetelheti, mely nem a férfiról szól. Ilyenkor a férfi amúgy is hallgat, a nő meg 
kiöntheti a szívét. 

Szóval láthatjuk,  hogy a férfinak szeretet, bizalom, megbocsájtás kell, és mindent megtesz a nő 
boldogságáért. Hogy fordult egymással szembe akkor a két nem? 

25 John Gray következő könyvében folytatja a párkapcsolatok elemzését, de itt már változtat 
a nézetein. Érezhetően feminista nyomásra fogalmazódott, és a modern, karrierista nő mellett teszi 
le a voksot, akik férfias munkákat, feladatokat vállalnak, annak ellenére, hogy a könyvben lévő 
hormonális kutatás a konzervatív, szerepes családmodellt hozza ki győztesnek. Ez rossz hatással 
van a hormonháztartásra is, melyet ő több figyelemmel akar kompenzálni.

„Egy nő számára az az egyik legerőteljesebb módszer ahhoz, hogy visszatérjen nőies 
oldalára és visszaállítsa hormonszintjét, ha beszél az érzéseiről. Egy férfi számára az egyik 
legjobb módszer a stressz leküzdésére, ha kevesebbet beszél és hagy magának egy kis időt az 

elvonulásra, hogy a teste termelhesse azt a férfihormont, ami csökkenti a feszültséget.” (John 
Gray. Túl a Marson és Vénuszon.106.o.) Ezzel lehet egy negatív állapotból visszatéríteni 
alapállásba, de ha nem fordítanánk ki akkor ugyan ezekkel a már megállapított módszerekkel 
tudnának a nők még nőiesebbek és a férfiak még férfiasabbak lenni. Ez fölös kerülőút.

Vegyük sorba a dolgokat és nézzük meg a kimenetelét.:
-A nők a hatalom ízét megérezve, egyre önteltebbek.
-A férfiak elleni motiváció miatt egyre ellenségesebbek velük. 
-Egyre inkább beleszólnak a férfi dolgokba és vitatkoznak, okoskodnak. A férfi nem tud egy nő 
ellen érvelni és harcolni ezért kénytelen visszavonulni, mert ha nem egyezik a véleménye a nőével 

25 John Gray PhD, Túl Marson és Vénuszon.



abból veszekedés lesz és a nő megvonja az energiáit és a szexet, és azokhoz fordul, akik 
helyeselnek neki. 
-A férfiakat otthon egyre több női pipere munkákra ösztönzik, mely következtében csökken a 
tesztoszteronszintjük és ingerültek, agresszívebbek lesznek. 
-A feleség nem köteles szexuális szolgáltatást nyújtani férjének, amit ha a nő megvon tőle, előbb 
utóbb kénytelen lesz mással kielégíteni a vágyait. A megcsalással a feleség elválhat és viheti a 
vagyon felét.
-A családon belüli erőszak elleni büntetést fokozzák a feminista politikusok, ami még inkább 
nyomás alá helyezi a férfiakat. 

Szóval egyre inkább ingerültté teszik a férfit, szembeállítják a nővel, akinek hatalmasra 
fújják az egóját, a mindenben jobb vagy a férfiaknál hozzáállással. A férfi a nő ellen nem akar 
harcolni, és nem is tudna, mert minden hatalmat és támogatást megkapnak, és kénytelen egyre 
inkább nyelni és elfojtani a feszültségét, vagy találni valamit, amivel levezeti. viszont arra egyre 
kevesebb ideje van munka után, hiszen karrierista feleségét kell visszaállítani alaphelyzetbe. Az 
ingerületét nem tudja folyton levezetni, hiszen arra fog akaratlanul is kitörni, akivel vitatkozik. 
Mivel a nőket a férfiakkal szemben akaratossá nevelik és elhitetik velük, hogy jobbak náluk 
mindenben, egyre többet okoskodnak és vitatkoznak velük. Ha a feleségével ingerülten vitatkozik, ő
visszavonja az energiáit és a szexet. Ilyenkor sokszor a többi, férfiellenes nő is összefog ellene, ami 
tovább növeli a feszültséget. Erőszakhoz végképp nem folyamodhat, mert egyre súlyosabb büntetést
szabatnak ki. A szex elvonással a szexuális vágy is fokozódik. Kénytelen meghunyászkodni és a 
nőnek engedelmeskedni és nézeteit követni. A férfit teljesen kiszolgáltatottá tették a nővel szemben,
akit a háttérhatalom mozgat bábjaként. A férfiakat kikapcsolták, akiknek helyre kéne állítani a 
szellemiségükkel a világ rendjét és védeni azt. Egy gazdasági átveréssel szemben védtelenül áll a 
társadalom.

„Általában nyugodt és stresszmentes környezetben egy férfi 20-30 percnyi 

tesztoszterontermelő tevékenységgel megfelelő szintre tudja visszaállítani tesztoszteronszintjét.” 
(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 142.o.) Ez az a bizonyos fél óra, amikor a férfi a munkából 
hazatérve elvonul, akklimatizálódik és nem akar feladatokat, válaszolgatni. Ezek után már tud a 
párjával foglalkozni, máskülönben ingerült lesz. Kérdés hány modern nő tudja ezt, és hányan 
olvastak ilyen párkapcsolati könyvet? A tapasztalat az, hogy a nők általában nem tudják és már 
akkor feladatokkal, és panasszal látják el a férfit mikor hazaérve még be sem tudták csukni az ajtót.

„A nők számára az, ha először beszélhetnek, aztán úgy érzik, hogy meghallgatták és 
megértették őket, oxitocint termel, aminek következtében emelkedik az ösztrogénszintje és 

csökken a feszültsége” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 160.o.) Férfi hallgat majd...

„Egy férfi számára valamely megoldáson gondolkodni növeli a tesztoszteronszintjét és 

csökkenti a stresszt” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 160.o.) A férfi feladatok, a világ 
megismerése és azon való elmélkedés, problémamegoldás a férfiak hormonháztartásában is 
kimutathatóak. Ahogy már írtam, a nő ne akarja megoldani a férfi feladatokat és ne kritizálja, mert 
akkor nem tud gondolkodni rajta és visszafejlődik. Miután a nőt meghallgatta, a férfi elgondolkodik
az esetleges problémán, majd a nőnek is figyelnie kell a férfire, amikor kifejti. A párkapcsolati 
könyvek csak azt tanácsolják, hogy a férfi anélkül, hallgassa végig amikor a nő kifejezi érzelmeit, 
problémáit, hogy problémamegoldó képleteivel közbeszólna. Ez így rendben van, de ahogy a nőnek
is ki kell adnia az érzelmeit, a férfinek is ki kell adnia magából az elveit, nézeteit, problémamegoldó
képleteit, ötleteit, mert ugyan olyan problémát okoz, a férfiakban ha nem adhatják ki, mint a 



nőkben. Főleg, ha egy eset már számtalanszor megtörtént, ami kiborította a nőt és állandóan meg 
kell hallgatni, amikor a férfi fejében már ott a megoldás. Előbb utóbb nem tud már ugyan azzal a 
problémával foglalkozni, mert a fejében már megoldott. Az agya új problémák után keres, ahogy 
Doktor House se fog már hasonló megoldott esettel bajlódni, míg a nők gyakorlatiasabb 
hozzáállásuk révén, működtetik a gyógykezelést és egyre jobb eredményt érnek el. 

„Amikor a nőben megnő a stressz a hormonális egyensúlyvesztés miatt, akkor 
egyfajta amnézia vesz rajta erőt: elfelejti mindazt a jót, amit a férfi érte tett a múltban és e helyet 

csak a hibáira emlékszik”(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 237.o.) Ez egyfajta érzelmi 
memória, ahogy a nőnek érzelmi logikáját van. Ha meggyanúsít valamivel és a férfi ideges 
lesz,akkor biztos benne, hogy igaza van, pedig a férfi más miatt is ideges lehet, pl, hogy állandóan 
félreért valamit a nő és támad, ekkor már hiába próbálja a férfi megcáfolni érvekkel az állítását, 
ezért szokták ilyenkor a férfiak lenyelni az érzelmeket és félvállról válaszolni, vagy elütni az 
egészet egy poénnal, így a nőben azt a benyomást keltik, hogy nem hat rájuk a vád, így levonják a 
következtetést, hogy tévedtek. „Érzelmi logika”. 

Van egy szakasz amiben a nő hormonális havi ciklusát elemzi, melyben elkülönít idő rád, ránk és 
magamra szakaszokat. Az idő ránkban, az ötnapos, havi vérzés utáni (6-10. napig), ovulációs 
időszakban, kell a férfinek legjobban kielégítenie a nő vágyait és figyelni rá, akkor utána az idő 
magamra időszakban már nyugodtabb lesz.

„Azt elvárni egy férfitől, hogy tudja, mire van szüksége egy nőnek, irreális elképzelés..” 
(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 242.o.)

„A férfi automatikusan (és hormonálisan) motiváltabb az előbújásra akkor, ha érzi, hogy 
szüksége van rá a társának és segíteni is tud neki. Automatikusan nem motivált arra, hogy a 
barlangjából előkerüljön, ha úgy tűnik, hogy a támogatása nem csökkenti a nőben a feszültséget 
vagy nem segít abban, hogy boldog legyen. Sőt, ha a nő morcos vele, akkor a tesztoszteronszintje 

lezuhan és a szokásos elvonulási idejét meghosszabbítja.” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 
258.o.)

„Amikor a férfi szívesen munkálkodik olyasmin, amit a nő nem akarna megtenni, ez sok 
oxitocint termel a nőnél és vazopresszint a férfinál. Minél nagyobbra értékelik ezt a tevékenységet, 

annál több vazopresszin és tesztoszteron keletkezik.”(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 263.o.)
itt felsorol pár ház körüli férfi munkát és pár családi problémát és megoldandó ügyet. Nem 
mosogatást, amit manapság a férfire hárítanának a férfias munkából hazatérő nők.

„Az az elképzelés, hogy férfiak és nők egyformán vegyék ki részüket a rutinszerű főzésből, 
takarításból és gyermekgondozásból elméletben jól hangzik, de a gyakorlatban ritkán valósul 

meg,és biztos, hogy nem segíti a szenvedélyért és vonzásért felelős hormonok termelését.”(John 
Gray. Túl a Marson és Vénuszon 266.o.) Akkor talán maradhatnánk tényleg a szokásos szerepeknél,
persze néha be lehet segíteni a férfinek is. Pl beváráslás, szemét levitele. Emlékszem anyám mindig 
beordított a szobába, hogy van egy harci feladatom, én meg elszántan nekiveselkedtem egy új 
kihívásnak és kifele menet azon tanakodtam, mi lehet az a feladat, ami ilyen bátor hőst kíván, majd 
amikor kiértem a konyhába, kaptam a kezembe egy szatyor szemetet. Azt hiszem ekkor veszett oda 
a házimunkák iránti lelkesedésem.



„Ami hosszú távon többet segít, az az , ha a férfi sok tesztoszteront termelő munkát elvégez,
és emellett megadja azt az érzelmi támogatást, amire a legtöbb nőnek szüksége van ahhoz, hogy 

visszatérjen nőies énjéhez.” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 267.o.) Amiről nem is kellett 
volna eltérnie a nőnek, ha nőies feladatokkal foglalkozik.

„Amikor a férfi valamit megtesz a nőért, akkor nem várja el, hogy cserébe az is tegyen 

valamit érte. Helyette a szerelmére van szüksége!” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 268.o.) 
Hiszen ez a nő feladata, a szerelmével az érzelmeket átadni a férfinek, aki ezzel a női oldalát is meg
tudja valósítani, persze a férfi után. Ezzel nem nő lesz csak érzőbb, ha a férfi oldala már egész. 

„A férfiaknak nincs szükségük arra, hogy még nőiesebbek legyenek. Amikor a férfi feszült, 
ahhoz, hogy kiegyensúlyozza férfias és nőies oldalát, el kell vonulnia egy időre, hogy visszatérjen a 

férfias oldalára, nem pedig tovább hangsúlyozni nőies tulajdonságait.”(John Gray. Túl a Marson és 
Vénuszon 270.o.)

„A párok manapság túlságon csüngenek egymáson és így hamar elvész a szenvedély.„(John
Gray. Túl a Marson és Vénuszon 273.o.) Ez inkább önértékelési, önbizalom hiányból eredő félelem 
lehet, ami a párjának elvesztéséből ered. Ez a birtoklási vágy. 

„Ha stresszes állapotban beszél minderről a feleségével, azzal csak növeli az 

ösztrogénszintjét és magát a stresszt is.”(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 276.o.) 

„A legtöbb nő megdöbbent, hogy milyen kicsi a különbség partnerének dühös és pihenő, 

vagy éppen elgondolkodó arckifejezése között.”(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 277.o.) A 
szív tudatlan, a tudat szívtelen, szóval a férfi olyan érzelmi skálával rendelkezik kb, mint a 
filmekben Steven Segal.

„Még ha a férfi nem is teljesen együtt érző az ügyben, akkor is csökkenhet a nő stressze. 
Ráadásul, minél többször tudja megosztani a nő az érzéseit, a férfi annál inkább képes lesz 

megérten azokat és együtt érezni a nővel” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 278.o.) És lám 
egy PhD is arra a következtetésre jutott amire én, a férfi idővel át tudja venni a női érzelmeket és 
fejlesztik a nők által a női oldalukat.

„Ha a férfiakat az érzéseikről beszéltetik a tűzvonalban, az haszontalan, és az eredménye 

csak még több poszttraumás stresszbetegség.” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 279.o.)

„Egyes nőknek sikerül rávenniük a férjüket, hogy ugyanúgy beszéljenek ki mindent, mint 

egy barátnővel, aztán pedig csodálkoznak, hogy elmúlt a szenvedély.”(John Gray. Túl a Marson és 
Vénuszon 279.o.) Nem vagyok biztos benne, hogy a nőknek az érzelmi kilengéseit mindig a 
férfiaknak kéne meghallgatniuk, nem pedig egy közösségben élve a nők egymás között 
beszélhetnék ki. Csak manapság kevés a nőknek is a barátnőik. A nők egymás között ki tudják 
beszélni az érzelmi problémáikat és mindegyik hormonjai helyrebillen. A férfiak maximum 
illedelmesen végighallgatják, de ezt nők társaságában is hallanák.

„Ha átfogalmazzuk panaszainkat és kifogásainkat kérésekké és kívánságokká,  ugyan azt az 
üzenetet közöljük, de pozitívabb formában. És hogy a kívánság még hatékonyabb és pozitívabb 

legyen, rövidre kell fogni.”(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 284.o.)



„Amikor egy nő elnézi egy férfi hibáit vagy bagatellizálja azokat, a férfi még inkább 

elismertnek érzi magát.” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 289.o.)

„A nő boldogsága a férfi számára több értelmet ad az életének.”(John Gray. Túl a Marson és 
Vénuszon 307.o.) A rohadt hímsoviniszták. Ilyen könyveket miért nem olvastak a feministák?

„Egy férfinak elismerésre van szüksége ahhoz, hogy csökkentse a stressz-szintjét. . .. 

Amikor egy férfi tiszteletet követel, akkor valójában nagyobb elismerésre van szüksége.”(John 
Gray. Túl a Marson és Vénuszon 307.o.) Áldozatáért, tetteiért, gondolataiért, erőfeszítéséért írja 
előtte. 

„A férfi sokszor inkább azt szeretné, ha a nő kevesebbet adna, de jobban elismerné 

őt.”(John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 308.o.) A poros barlang is elég, ha a nő a szeretetével és
bizalmával, elismerésével támogatja. A nőnek csak az életet, és a szeretetet kellene mindenhova 
elvinnie. A férfi mindent megadna neki.

„Egy férfi akkor érzi a legnagyobb örömöt és elégedettséget, ha az életének van értelme. 
Hasonlóképpen, a nő akkor a legboldogabb, ha szabadon és hálásan szerethet és támogathat, 

viszonzásul az életében kapott szeretetért és támogatásért.” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 
315.o.) 

„Amikor egy nő elismerését fejezi ki egy férfinak, akkor az üzenet 90 százaléka a nő 

hangszíne! A beszéd hangszíne megmutatja az ember valódi érzéseit.” (John Gray. Túl a Marson és
Vénuszon 320.o.)

„Amikor a nő stresszes, a legutolsó dolog, amiről a férfinak beszélni szabad előtte, hogy ő, a
férfi milyen boldog. A férfi boldogsága csak akkor teszi boldoggá a nőt, ha már amúgy is boldog.  
… A férfiaknál éppen ennek az ellenkezője az igaz: a nő boldogsága boldoggá teszi a férfit is és 

ezzel csökkenti a feszültségét.” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 326.o.)

„A női panaszkodástól a férfiak kevesebbet tesznek majd, nem többet.” (John Gray. Túl a 
Marson és Vénuszon 342.o.) A férfi panaszkodástól a nő többet tenne, de a nőnek inkább csak 
kérnie kellene. A férfinek ez szemrehányást jelent, elégedetlenséget, mellyel férfiasságát sérti.

„Egyenlő egymástól függés: Azáltal, hogy vegyítjük férfias oldalunk függetlenségét és 
nőies oldalunk egymástól függését, olyan párkapcsolatot tudunk létrehozni, amelynek jellemzője a 
kölcsönös és egyenlő egymástól függés. Ha egyenlően függünk egymástól, akkor senki sem lehet 

áldozat.” (John Gray. Túl a Marson és Vénuszon 355.o.) A feminista függetlenedési akció ezek 
szerint pont a nőnek ellentétes irány. 

Tantra(szex)
A férfiak figyelmét először a szexuális vonzalom fogja a nő irányába terelni. A szex tartja 

fent az egész világunkat. A nélkül nem volna a férfiakban hajtóerő. Nő nélkül a férfiak hasonlóan 
élnének mint a majmok. Nem volna kiről gondoskodni. Az eső elől behúzódnának valami 
barlangba, vagy eszkábálnának valamilyen hajlékot, étvágyukat közös vadászattal gyűjtögetéssel 



fedeznék. Valószínűleg még meg sem sütnék, ízesítenék. Nem volna ki miatt törniük a fejüket. A 
férfi a nőért tesz mindent, ha a nőt imádja, közvetlenül, ha magát akkor közvetve. De a „pokoli” 
útjára mindenképpen a nő indítja el. A siker, az anyagiak, a férfias minták, amiket felvesz magára, 
mind a nő miatt kell. Hiába a luxuskocsi, luxus villa, a Karib-tengeri nyaralás, ha nincs nő. Mit ér 
egy fesztivál, ahol nincsen a másik nem képviselője, akiknek páváskodhatnak? Cserébe csak 
szeretetet kérnek, és szexet. A nő tölti fel energiával őket arra a feladatra, melyet a nő ihletett 
benne. 

A szexről is hamis képet nyújtanak a pornófilmek. Az állati szinten lévők közötti közösülést.
A tantra az állati szexualitáson való felemelkedés, egy magasabb szintű egyesülés felé. 
Tulajdonképpen nincs semmilyen komoly szexuális felvilágosítás se otthon se az iskolákban, pedig 
ez az élet egyik legfontosabb eleme. A férfiakban vágyakat és ösztönöket generálnak a médiával, 
újságokkal, a nőkre szabott izgató öltözködési trendekkel, divat- és sminktanácsokkal, melyeken 
uralkodni kellene megtanulniuk. Tudják, hogy a férfi megfelelő képzettség nélkül nem képes 
leküzdeni a vágyait, és a nő rabja lesz, akit viszont a médiával befolyásolnak az érdekeik szerint. 
Tulajdonképpen az egész társadalmat a nőn keresztül irányítják. Direkt az anyagi világ 
posványában marasztalják a lelkeket, a fejlődés minden lehetőségétől elzárva. Nem szoktam 
ezoterikus könyveket olvasni a sok kamu guru miatt, de Osho bizonyos megjegyzései annyira 
találóak, és egybevágnak a véleményemmel, hogy egyszerűbbnek tartom idézni őket, még ha 
minden véleményével nem is értek egyet, így az utópiájával, kommunákban történő 
gyerekneveléssel, fogamzásgátlásával stb. Alapvetően ajánlható, bár a kb. 30 könyvét össze lehetne 
írni 3-ba, de így megosztva, több haszonnal kecsegtetnek a könyvkiadóknak.

26 „Az egész emberi kultúra egésze mindmáig a szexualitás és a szenvedély ellen irányult. 
Ez a szembenállás, ez a tagadás darabokra zúzta és elpusztította annak a lehetőségét, hogy 

megszülethessen bennünk a szeretet.”(19)

„A szex maga az élet forrása, hiszen mindannyian a szex által születünk erre a világra. A 
létezés a teremtés kiindulási pontjaként fogadja el a szexuális energiát, az úgynevezett szent 
emberek pedig bűnös dolognak bélyegzik azt… … 

Minden élet, minden kifejeződés, minden virágzás alapvetően a szexuális energiából fakad, és 
amikor különböző vallások és kultúrák mérget csöpögtetnek az emberi lények elméjébe, azzal 

pontosan ezt a szexuális energiát mérgezik meg, pusztítják el.”

„Évezredeken át csakis egyetlen dolgot ismételgettek nekünk kitartóan, akár egy mantrát: 
azt, hogy az élet értelmetlen, hiábavaló, hogy az élet szenvedés, hogy az élet csak arra érdemes, 

hogy lemondjunk róla, hogy megtagadjuk.” (45) A küzdelem valóban szenvedéssé lesz, ha 
megfosztanak minket az őseink tudásától és elveszettek és kiszolgáltatottakká válva, tévelygünk a 
tudatlanság sötétjében.

„Nem a másik ember testére vágyunk, hanem valami egészen másra: az én-nélküliség és az 
időtlenség megtapasztalására. De vajon miért vágyunk ezekre a tapasztalásokra? Mert a lelket 
csakis akkor pillanthatjuk meg, ha eltűnik az ego, és az isteni minőséget csakis akkor 
tapasztalhatjuk meg, ha az idő megszűnik létezni. Azaz a szexualitás iránti vágyunk hátterében 
valójában egy vallási, spirituális élmény rejlik. Ha tudatára ébredünk ennek a tapasztalásnak, 

26 Osho, Tantra, A lélekhez a szexualitáson keresztül. 2018.



magunk mögött hagyhatjuk a szexet; ha nem, egész életünkben a rabszolgái maradunk.” (59) Igen, 
de a férfinek kell az az ego is, hogy az anyag mélyére fúrjon. S ezt az egót kell leégetnie magáról a 
felesége általi gyónásokkal, mint a purgatóriumban. A férfi először nem képes spirituális 
élményként felfogni a szexet, ez a nő által válhat testi kapcsolatból lelkivé, ahogy átadja az 
érzelmeit. A nő neveli a férjét érzelmileg, mint majd a gyermekét. 

„Korábban már említettem, hogy ha a világ meg akar szabadulni a szexualitástól, el kell 
érnünk, hogy a kisfiúk és a kislányok közelebb kerüljenek egymáshoz. Mielőtt beérne bennük a 
szexuális energia, azaz még körülbelül tizennégy éves koruk előtt olyannyira meg kell ismerniük 

egymás testét, hogy egyszerűen eltűnjön belőlük ez a fajta vágyakozás.” (Osho. Tantra 77.o.) 
Abból indul ki, hogy a másik nem elzárásából, ruhával való eltakarásból adódó elfojtás miatt alakul 
ki a másik iránti vágy. Valamelyest igaza lehet, de kisfiúk még nem gondolkodnak a szexen ha nem
látják állandóan a filmekben. A másik nem testét fel tudják fedezni egy családban is, például 
naturista strandokon. Az egy vérből való testvérek nem vonzzák egymást, maga a testszagukból 
áradó feromonok nem lesznek vonzóak. Viszont a férfiaknak elvonhatják a figyelmüket a 
tanulmányaiktól, a már kiskorukban csábítást tanuló kislányok. A szexuális együttlét előtt Osho 
szerint is fontos megtanulni alapvetően a meditációt. A meditáció maga a tanú, mint írtam a tan-
anyag tanúja, önmagunk ösztöneinek tanúi kell legyünk. A világ természetéről, az emberi 
természetről való tananyagot hamar el lehetne sajátítani. Mellette a férfiaknak alapvető önvédelmi 
technikákat, katonai stratégiákat, harcművészetet, fegyverhasználatot kellene tanulniuk, mely által a
fizikális, testi kapcsolatuk kialakul a világgal, bátorságot nyernek, és hazájukat, szellemiségüket 
meg tudják védeni az esetleges támadásoktól. Pályaválasztásnál hivatásukként is folytathatják a 
kiképzést és tovább fejlődést, fejlesztést. Szóval én inkább megmaradnék a régi Magyar 
szokásoknál, akik külön fiú- és lányneveldékben tanították a nebulókat. Ha nincsenek mindig 
eltakarva a strandokon és otthon a nemi szervek, és meg van tanítva a használatuk, már nem 
keletkezik annyi kíváncsiságból eredő vágy és tudatlanságból eredő technikai probléma, amikor a 
fiútól elvárják a teljesítményt. Ezek rettentő problémát jelentenek a szexuális életük elején. Főleg a 
kislányoknak kell megtanulniuk, akár szexuális tananyagként. Ismerjék meg a testüket és meg 
tudják mutatni a férfinek, mi a jó nekik. Ez a női önmegvalósítás egyik alapja. Szellemi vezetőt 
majd találnak saját párjuk gyanánt, akit érzelmileg támogathatnak. Nekik az otthonteremtés és a 
házimunka, csábítás és szextanfolyam kell képezze a tanulmányaikat. A világnézet és ismeret 
mindkét nem alaptantárgyában helyet kell foglalnia.

„Ha a férj és feleség igyekeznek együtt megérteni a szexet, képesek arra, hogy barátokká váljanak 
és egymást segítve alakítsák át, hagyják maguk mögött a szexet. (…) 

Barátságuk azon a napon veszi kezdetét, amikor egymás társaivá és segítőivé válnak a szexuális 
energia átalakításáért folytatott munkájukban. Ekkor ébred fel bennük a hála érzése. Ezen a napon a
férfit hála tölti el a nő irányában, mert az segítségére volt, hogy megszabaduljon a szexuális 
vágytól, a nőt pedig hála tölti el a férfi irányában, mert az segítségére volt, hogy megszabaduljon a 
szexuális szenvedélyétől. És ettől a naptól kezdve nem a szexualitás, hanem a szeretet igaz 
barátságában élnek egymással. E napon veszi kezdetét az az utazás, amely során a férj istenné válik 
felesége számára, az asszony pedig istennővé férje számára. Mi azonban már a kezdet kezdetén 

megfosztjuk ettől a lehetőségtől.” (Osho. Tantra 81.o.) Ehhez a hozzáálláshoz, persze megfelelő 
nézettel is kell nevelni a férfiakat. Manapság pont az ellenkezője folyik. Pont a vágyakat ösztönzik 



és tartják rabul általa az embereket. Félelmekkel, bűntudattal, vágyakkal mozgósítják a tömeget 
érdekeik szerint. 

„Tehát a szex átalakításának első lépése az lenne, hogy már egészen kis korunkban 
megismertessük a gyermekeket a meditáció művészetével, és bevezessük őket a béke, a 
gondolatnélküliség, a csend állapotába. Hiszen a gyermekek felnőtt mércével mérve amúgy is eleve 
csendesek és békések. Ha egy kis útmutatást adunk nekik, és megtanítjuk őket arra, hogy akár csak 
napi néhány percre csendesedjenek el, nyugtassák le az elméjüket, akkor tizennégy éves korukra, 
azaz szexuális érettségük kezdetére már feltárul bennük az új ajtó. És amikor energiájuk beérik, 

elkezd ezen a már eleve nyitott kapun keresztül áramolni.” (Osho. Tantra 83.o.) Meditációval már 
ismeri a magában áramló energiákat és szexuális energiát is könnyen meg tudja vezérelni. Amikor a
kígyó feletti uralkodást mondja a biblia akkor sem az elpusztításáról beszél. A képen a kígyó Isten 
lába alatt van, elhúzza tőle a kis Ádámot, de nem ölte meg a lábánál lévő kapával. Az uralkodás 
csak a nyugati civilizációban jelent elnyomást. Itt inkább kontrollt jelent, melyet a megfigyelés 
általi megismerésen keresztül szerzünk meg. 

„… , a szexuális energia átalakításának első lépése nem más, mint a meditáció. A második 
lépés pedig a szeretet. A gyermekeket már egészen kis koruktól fogva a szeretetre kellene nevelni. 
Jelenlegi felfogásunk szerint ez szexuális szabadossághoz vezet, ám ez a félelmünk teljesen 
alaptalan. Ha megtanítjuk őket a szexre, azáltal eljuthatnak a szeretethez, a szeretetre való nevelés 

azonban nem vezetheti el őket a szexualitáshoz.” (Osho. Tantra 85.o.)

„Ha azt mondjuk gyermekeinknek: Szeressetek bennünket, mert mi vagyunk a szüleitek, 
azzal nem a szeretetre tanítjuk őket. Inkább így kellene szólnunk: Egész életetekre kihatással lesz 
majd, hogy képesek vagytok-e szeretni bárkit és bármit, amivel utatok során találkoztok- ettől függ 

a jövőtök, ezen múlik a boldogságotok.” (Osho. Tantra 89.o.)

„Minél gyorsabban lélegeztek, annál rövidebb ideig tart majd az aktus; minél nyugodtabb a 
légzésetek, annál hosszabb élményben lesz részetek. Ha sikerül teljesen elcsendesítenetek a 
légzéseteket, az aktus ideje tetszés szerint, a végtelenségig nyújtható. És minél tovább tart maga az 
aktus, annál inkább megtapasztaljátok majd a magasabb rendű tudatosság állapotának egyes 
elemeit, az én-nélküliséget és a időtlenséget. Azaz nagyon oda kell figyelnetek a légzésetekre: 

ahogy elmélyül a légzés, a szex új mélységeit fedezitek fel, és új jelentőségeit ismeritek meg.” 
(103)   Ez nem az a tipikus pornó koreográfia. Itt még folytatja az oldalon, hogy a két szem közé 
kell fókuszálni a tudatosságot és egy szeretkezés órákon át tarthat. A tantránál nem úgy mozognak 
az emberek mint a dugattyú, a nő annyira mozog és ingerli a férfit, hogy a szexuális vágy 
megmaradjon, azaz a pénisz állva maradjon. Ez a szex nem testiséget élteti, a testtel a vágyakat csak
generálják. Nem az elélvezés a lényeg, mely által a férfi az energiáit elveszti, melyet megtartva 
teremthetne. 

  A nőnek az egyik feladata a csábítás. Ezt már kislány korukban gyakorolják az apjukon. 
Ezzel uralhatják a férfi figyelmét. A férfiaknak nem hajkurászniuk kellene a szexet, hanem éppen 
ellenkezőleg, legyőzni a szexuális vágyat. Ehhez persze előbb magukban, majd élesben, azaz fizikai
nővel is próbát kell tenniük. A szexnek inkább meditatív, önfejlesztő párcsatának kellene lennie, 
ahol a nő próbálja elcsábítani a férfit és kihasználni szexuális vágyaihoz, addig a férfinek meg kell 
tanulnia ellenállnia a kísértésnek. Amennyiben eléri a vágymentességet és az energiák feletti 
uralmat, átadhatja a nőnek a kontrollt és a tudást. Így segíthetik egymást a párok. 



„Siva azt mondja: szeress! Amikor ölelsz, légy az Ölelés, amikor csókolsz, válj a csókká. 
Felejtsd el a személyedet, hogy azt tudd mondani: nem tudom, ki vagyok, meghaltam benne csak a 
szerelem létezik...' Nem a te szíved dobog, hanem a szerelem szíve; nem a te véred kering ereidben,
hanem a szerelem vére; nem a te szemed lát, hanem a szerelem; és nem a te kezed simogat, hanem a
szerelem keze. Válj a szerelemmé — lépj át az örökkévalóságba. szerelem megváltoztatja egész 
lényedet, annak minden dimenzióját. Nem az időben élsz, beléptél a Mostba. A szerelemből mély 
meditáció válik, a lehető legmélyebb. A szerelmes ember néha tudatosabb, mint a szent. Olyan 
központok nyílnak meg, ahova kevés jógi jut el. De ezek csak pillanatok maradnak, ha nem 
változnak át meditációvá. A tantra ezt a változást jelenti. Kilépsz innen, és belépsz az örökkévaló 
Mostba. Ez a meditáció. Érted már, miért beszél a tantra a szerelemről, a szexualitásról? A 
szerelem, a szerelmi aktus a tantra módszere. A szerelem természetes ajtó, amin átlephetsz ebből a 
világból - horizontális világból — az örökkévaló jelenbe. Nézd Sivát és szerelmét, Devit. Siva és 
Devi nem kettő - ők Egyek...” 

„Sivának a szerelem a nagy kapu, és a szexualitás kulcs. A szerelem az aktuson keresztül 
jelenik meg. A szexualitás a mag, a szerelem a virág. Ha elítéled a magot, elítéled a virágot is. A 
gyönyörből szerelem válhat... Ha nem alakul át. akkor elkorcsosul és torz lesz. De ne ítéld el a 
lehetőséget. Váljon a magból virág - ha nem ez történik, szexualitást okold, hanem magadat. A 
szexualitás ne maradjon csak szexualitás, át kell alakulnia, ezt tanítja a tantra De a folyamat ezzel 
nem áll meg! Szerelemnek is át kell alakulnia... meditációvá. Váljon a szerelemből misztikus 
tapasztalás.”

„Hogy lehet a nemi aktust átalakítani? Felejtsd el önmagad, légy az aktus. Legyél te a 
szerelem, csak a Szerelem. Az nem a te és partnered szerelme. Ez a folyamat már: tartozik senkihez,
ez egyszerűen csak Szerelem. Ha Te nem vagy, akkor csak Isten létezik, ketten nem lehettek ott 
egyszerre. Az ego eltűnt; te, mint személyiség nem szerepelsz. Csak az energia létezik, állandó 
mozgásban.” 

A régi kultúrákban, a kereszténység előtt a nő volt a szexualitásért felelős, ő volt, aki 
fizikálisan felül volt és saját igényei szerint irányította a mozgást, s ismerve partnerét, megfelelően 
tudta ingerelni.

„A nők nagyszerűsége és szépsége csak akkor bontakozik ki teljes egészében, amikkor 
anyává válnak. A nők lénye roppant mély kapcsolatban áll gyermekük lényével. És jegyezzétek 
meg, pontosan ezért csökken a nők érdeklődése a szex iránt, miután anyává váltak. A nők ilyenkor 
már megízleltek egy másfajta teljességet, az anyaságot. Többé már nem él bennük akkora 
szenvedély a szex iránt. Létezésük kilenc hónapra eggyé vált egy másik emberi lény létezésével – 

így hát érthető, hogy ezután már nem vonzza őket túlzottan a szex.” (126) Ezt az eggyé válást kell a
férfinek is a feleségével megélnie. Ilyenkor lesz a férfi gyermek a feleség anya. Persze ez nem azt 
jelenti, hogy a férfit gyerekesen kell kezelni az élet más területén. 

„… én pedig arra kérem a megjelent férfiakat, gondolkozzanak el azon, hogy amikor szerető
módon kell viselkedniük feleségükkel, vajon nem úgy tekintenek-e rá, ahogyan a gyermek tekint az 
édesanyjára? …

Ezét van az, hogy ha a szeretet a spirituális szinten is virágba borul, a férj végül gyermekké válik. 
És ennek be is kell következnie, mert a férfi csak így tapasztalhatja meg a szex harmadik, spirituális

szintjét.”(128) Hát ehhez a szinthez eléggé le kell adni a macsó, kemény férfi egóból, melyet 



nevelnek a férfiakba. A gyerekes hozzáállás persze csak a szex elmélyült szakaszában van, de 
nehezen összeegyeztethető a fesztiválról hazacipelt plázacicák kutyapózban történő erőszakos, már 
már büntető jellegű, magunkká tételével, melyre a média kondicionálja a fiatalokat. A mai hölgyek 
egy részének kifejezetten tetszik is, talán el is hiszi, hogy van miért büntetni őket bűnös gondolataik
miatt, amit csak az egyházak neveltek bele.

„A férj és feleség közti kapcsolat csupán egyfajta felkészülés, nem pedig maga a 
kiteljesedés – ez csak az utazás kezdete, nem pedig a vége. És mivel egy utazásról van szó, a férj és 
a feleség között folyton ellentét feszül. Az utazás mindig nyugtalansággal jár, a békét csak célunk 
elérésekor leljük meg. A férj és feleség között soha nem lehet béke, mivel ez a kapcsolat csak az 
utazás egy állomása. Ám a legtöbb ember elbukik ezen az utazáson, és soha nem éri el a 

végállomást.”(128)

„A végcélt csakis akkor érhetjük el, ha a nő újra anyává, a férfi pedig újra gyermekké válik. 
Tehát ismétlem, az anya és gyermeke közti kapcsolat a spirituális szex egy formája. …

A spirituális szex maga a szeretet: amikor a szex spirituálissá válik, átalakul szeretetté. „ (129)

„A férfiak sem akarnak gyermeket. Lehet, hogy a gyermektelen férfiak szeretnének 
gyereket, ez azonban nem azért van, mert szeretik a gyerekeket, hanem mert szeretik a vagyonukat, 

és aggódnak amiatt, hogy kire száll majd a haláluk után.” (146)

„Merüljetek el a szexben, de legyetek tanúi az eseményeknek. Csak azt kell észben 
tartanotok, hogy folyamatosan figyeljétek meg a folyamatot, lássátok át, legyetek tanúi a 
dolgoknak, és ne veszítsétek el tudatosságotokat- ez minden. Vaduljatok meg bátran, de ne 
veszítsétek el a tudatosságotokat. Ha így tesztek, semmi veszélyt nem jelent majd a vadság, sőt az 
ilyen vadság kifejezetten gyönyörű. Valójában csak egy vad férfi lehet szép, és ha egy nő nem vad, 
nem is lehet gyönyörű, hiszen minél vadabbá válik, annál szebb lesz. Ilyenkor olyanná váltok, akár 

a vad tigrisek vagy az erdő fái közt rohanó szarvasok – és gyönyörűek lesztek.” (159)

„Tehát a tanúságtévő én módszere valójában nem más, mint a szexuális energia 
átalakításának folyamata. Merüljetek el a szexben, de maradjatok éberek és tudatosak. Bármi 
történik a testetekkel, az elmétekkel, a belső energiáitokkal, egy új áramkör jön létre, a test 
bioelektromosság eggyé válik a párotok, a házastársatok energiájával. És így létrejön egyfajta belső 
kör, amelyet valóban érezhettek is, ha elég éberek vagytok. Úgy érzitek majd, hogy a mozgó, áradó 
életenergia eszközeivé váltok. Maradjatok éberek. Hamarosan ráébredtek majd, hogy minél erősebb
a kialakuló áramkör, annál inkább megszabadultok a gondolataitoktól: a gondolatok úgy hullanak 
majd le rólatok, akár az elsárgult falevelek az ágakról. A gondolatok eltűnnek, és egyre inkább 

kiürül az elmétek.” (160)

„A szex teremtő erő. Jelenleg ez az erő csak a biológia terén nyilvánul meg: új életet
teremt, új lényeket szül a világra. Ha azonban életetekben már nincs jelen a szex, és ez az energia 
átalakul, egy új világot hív majd életre, és a kreativitás, a teremtés új dimenziói nyílnak majd meg 

előttetek.” (163) Ezt a szexuális energiát a nő generálja ezért is lehet a nő a múzsa, a tudományok, 
művészetek istennője. Ezt a teremtő energiát pazarolja el a férfi, mely által egy spirituálisabb, 
természet rendjén alapuló, igazságosabb, élhetőbb világot teremthetne. 



„Egyfajta játéknak kellene lennie, amelyben két ember játszik egymás testi energiáival.” 
(164)

„A szex soha nem képezheti tartósan egy házasság alapját, mert a szex lényege az öröm és a
játékosság. Ha az ember a szex kedvéért házasodik meg, csalódni fog, mert az öröm, az újdonság 
öröme hamar elmúlik, és unalom lép a helyébe. A házasság célja a mély barátság, a meghitt 
közelség – ennek a kapcsolatnak csak egy része a szerelem. A házasság egy spirituális kapcsolat. 
Hiszen számtalan dolog van, amelyet egyedül nem tehetünk meg. Még saját fejlődésünkhöz is 
szükségünk van valakire, akitől visszajelzéseket kapunk- valakire, akivel olyan meghitt viszonyban 

vagyunk, hogy képesek vagyunk teljesen megnyílni előtte.”(187)

„A tantrikus szex egyáltalán nem szex; a tantrikus szex meditáció. A meditációnak egész 
életeteken át kell hatnia: bármit is tesztek, tegyétek meditatív állapotban. Ha szeretkeztek, 
szeretkezzetek meditatív állapotban. Csakis akkor valósíthatjátok meg az igazi átalakulást, ha a nap 
minden egyes perce folyamatos meditációvá válik számotokra. Ekkor magatok mögött hagyjátok 
majd a szexet, meghaladjátok a testeteket, és meghaladjátok az elméteket is, és életetekben először 
megtapasztaljátok majd a isteni minőséget, az eksztázist, az üdvösséget, az igazságot és a 

megszabadulást.”(215)

„A szeretetben a szex először átalakul, aztán fokozatosan eltűnik, és így megszületik a 
szeretet magasabb rendű minősége, az ima állapota. Ebben az állapotban már egyáltalán nem létezik

szex. Azaz a szeretet még nem az út vége, a szeretet a szex és az ima közti állomás.” (219)

„Csak akkor lépjetek valakivel szexuális kapcsolatra, ha szeretitek az illetőt, azaz ha a szex 
szeretettel társul. És mivel a szeretet magasabb rendű, a szeretettel társuló szexuális energia elkezd 

majd felfelé áramlani. Ha érzitek magatokban a szeretetet, ne menjetek többé templomba….” (223)

„A szex során csupán a testük találkozik, ezért a szex lassan el is tűnik kapcsolatukból. Egy 
másfajta érintkezés veszi át a helyét, amelyben csak az energiáik találkoznak. Amikor azt mondjuk, 
kézen fogva ülnek egymás mellett, és a csillagokat nézik, ez többet jelent számukra bármilyen 

szexuális orgazmusnál – mert ilyenkor az energiáik mártózna meg egymásban.” (261)

„Segíts hát a férjednek; szüksége van a segítségedre, mert több ezer házaspárral találkoztam
már, és a tapasztalataim azt mutatják, hogy mindig a nő teszi tönkre, mindig a nő pusztítja el a 
férfit. A férfi ugyan azt színleli, hogy  ő az úr a házban, ez azonban nem igaz.  A nők annyira 
magabiztosan a kezükben tudják a gyeplőt, hogy még ezt is megengedik a 

férjüknek.”(Osho.Tantra.288.o.) 

„Segíts hát férjednek – hiszen nyilván te tetted tönkre őt, jóllehet nem tudatosan: a női 
stratégiák mindig nagyon finomak és nehezen érhetők tetten. Add vissza neki az életet, hozd vissza 
őt a sírból, mert csakis így tanúsíthat újra érdeklődést irántad- és hidd el, ha ezt megteszed, roppant 

hálás lesz neked.” (Osho. Tantra 289.o.) Szeresd, bocsáss meg neki és bízz benne. Irányítsd a 
szexszel.

Osho, keleti filozófiának az értelmezése egybevág a teremtéstörténetünkkel, bár szerintem a 
keleti filozófia csak férfi oldalt taglalja. A tantra az egyetlen, mely foglalkozik a nővel, vagy női 
oldallal. A nyugat sokszor félreérti és a vágyak fokozását látja benne, ahogy a káma szútrában is. A 



keletiek meg elzárkóznak a szex és vallás keveredésétől. A nőt egy belső nőként képzelik el, mely 
által leküzdhetik a vágyaikat. 

 Buddha, Brahma, Siva számos szobron és festményen szexuális pózban jelenik meg. A két 
oldalsó képen lévő, kéjelgő női alakok természetellenesen kicsinek van feltüntetve, így nem a testi 
valóságában megjelenő nőt, hanem magát a női csábítást jelképezi, mely által keltett vágyat a jógi 
vagy az istenség ural a meditációja közben. Ez a „belső nő.” A középső képen Siva táncán is látható
az ami a bal oldali képen is feltűnhet, a lába alatti szexuális vágyakat jelképező alakokat. Ezek a 
bibliai teremtéstörténeteket megjelenítő festményeken a kígyónak felel meg, melyet Isten a lába 
alatt tart. A többit már Osho kifejtette. 

Úgy tűnik ezeket a könyveket, melyeket pszichológusok és kutatók írtak, vagy nem olvasták a

feminista CEU-s genderkutatók, vagy pont hogy ismerték és ennek példáján kavargatják a nemi 
szerepeket és forgatják szisztematikusan a nemeket egymás ellen. A művészettörténészek nem 
tudom mit tanulnak, nem végeztem ilyen tanulmányokat, de az általam ismertetett és általuk is 
ismert könyvekből, hivatalosan elfogadott szimbólumokból nehezen tudom elhinni, hogy nem 
tudnak legalább hasonló következtetéseket levonni. Aki elméleteket gyárt néha tévedhet, mint 
mondjuk emberi dolog, de az is biztos, hogy bizonyos fordításokból szándékosan kihagytak 
elemeket, melyek nélkül nem állhat össze a kép. A lefizetett celebek, kutatók, tudósok, médiás 
szereplők, multi cégek, melyek a feminizmust támogatják, láthatóan szándékosan az emberiség 
felett uralkodó csoport érdekei szerint cselekszenek. Ezeket az embereket el kell távolítani a 
helyükről.

Ahogy az elmében is a tudatlanság szülte hatalomvágy a megtévesztésünk által akar 
„életben” maradni, úgy a hatalmasok is a tudatlansággal akarják fenntartani a hatalmat az anyagi 
világban. A hataloméhes vezetőket is az a női minőségű tudatlanság ösztönzi az uralkodásra. Ezt az 
áldozatot vállalta az Istennő a szellemi fiáért, a lelkekért, értünk. Ez lehet Lilit kárhozata. A 
háttérhatalom állandóan az emberi elmét, pszichológiát, emberi természetet és a világ természetét 
kutatja, hogy megtévesztve az emberi érzékeket és kijátszhassa a saját érdekében. Tulajdonképpen a
rosszak is tudatlanul az igazságot szolgálják, ahogy Jézus mondja: 27„Atyám, bocsáss meg nekik, 
hisz nem tudják, mit tesznek.” és 28„Semmi hatalmad sem volna felettem, ha onnan felülről nem 
adatott volna neked. Ezért annak, aki engem kezedbe adott, nagyobb a bűne”. A jó és rossz oldal 

27 Lukács 23,34
28 János 19,11



közötti versengés szellemi versengés működteti a világunkat, melynek alapja a tudatlanságból eredő
hatalomvágy és a tudásból eredő szeretet közötti ellentéten feszül. Csak a Jézusi törvényeket kell 
megtartanunk. Szeress, ne ítélkezz, bocsáss meg. A férfi és nő, férfi férfi közötti versengés 
bomlassza a társadalmat  családokat, párkapcsolatokat. Képzeljük el, ha mindig jobbat akarok 
mondani a másiknál, mikor lépek át az igazból a hazugságba, hogy én győzzek, vagy hogy enyém 
legyen a lány.

Összességében már mindent tudunk a világunkról, a párkapcsolatokról, az élet nagy 
kérdéseiről, csak mindig elfeledtetik velünk Látható, hogy a nő és férfi függ egymástól és 
kiegészítik egymást. Az ellentéteket direkt generálják, mely generációról generációra egyre 
primitívebb társadalmat hoz létre. Az őseink forrásához kell visszatérnünk és tapasztalataink által 
tovább fejleszteni, hogy létrehozzunk a paradicsomi állapotot a földön újra. Meg kell tisztítanunk a 
vallásokat a rárakódott hamis tanoktól, mint ahogy már évszázadokkal ezelőtt is tették a reneszánsz 
és a reformáció híres emberei. Nem a vallással, nem a médiával, nem az izmusokkal van a baj, 
hanem azzal, hogy mindig beszennyezik és ellenünk használják fel. Nem azt mondom, hogy Platóni
filozófiai társaságoknak kellene működniük a kocsmák helyett, de egy minimum szinten mégiscsak 
működtetni kellene, hiszen ez az, amiért itt a fizikai világban élünk. 

 A nők ne foglalkozzanak a politikával, mert érzelmi érzékenységük kijátszható 
veszélyforrást jelent. Tanácsaikkal, intuícióikkal éppúgy segíthetik a férfiak munkáját otthonról is. 
Most nagyon erőltetik a női politikai vezetőket is, de ennek meglesz a böjtje is, mikor szándékosan 
kirobbantanak olyan gazdasági válságokat, járványokat, vagy világháborút, mely nagyobb lesz mint
az eddigiek, és a női vezetőkre fogva, olyan bűntudatot lehet bennük kelteni, mellyel további 
évezredekig el lehet majd megint nyomni őket. A gazdaság és társadalom vezetése nem csak 
jogokkal jár, hanem teherrel és felelősséggel is, melyet a férfinek kell vállalnia.

 Kontrollálni kell a női gondolkodást befolyásoló információ tartalmakat, különösen a 
pletykalapokat, bulvársajtót és médiát. Ezeken keresztül megfertőzhető a gondolkodásuk. A 
férfiaknak vigyázniuk kell a nőkre, lányokra. Nem csak a testi, de a szellemi támadásoktól is meg 
kell óvnunk őket. A társadalom és gazdaság vezetése nem csak joggal, hanem teherrel is jár, melyet 
a férfi hivatott képviselni és elviselni. A fiúkat mind Osho is említette már gyermekkorban meg kell
tanítani a belső tanúságra, azaz a meditációra. Erről sok könyv született már, főleg a haszonszerzés 
miatt másolgatják a régi jógik bölcsességeit különböző értelmezésekben.  A régi alapművek, jógik 
által megfogalmazott hasonlatok, példázatok egy útmutatót adnak az útkeresőnek. Olyan, mint egy 
GPS program, mely elvezet minket A-ból B-be és a kiemelkedő szakaszokon, fordulópontokon a táj
leírásával terel megfelelő irányba. Az emberek már 50 hasonló könyvet elolvastak, de még mindig 
nem indultak el az úton, pedig a példázatokat csak akkor értheti meg az ember, amint 
megtapasztalja. Akkor válnak világossá a jelképek és új értelmet nyernek. Úgy is fogalmazhatnám a
testtudatos ember másképp fogja fel a szavak értelmét, mint aki már elhagyta azt.

A nőknek nem kell a világ megmentésérért harcolniuk, elég ha bíznak a férfiakban, nekik adják az 
energiáikat és megbízzák őket egy jobb világ építésére. Hiszen ahogy a mondás is tartja, minden 
sikeres férfi mögött egy nő áll. Ez nem azt jelenti, hogy a nő a bölcs, aki irányítja a férfit, hanem a 
nő támogatja energiájával, intuíciójával a férfit, és ha megbízik benne a férfi ki tudja aknázni ezeket
az erőket egy jobb világ teremtésére. Hogy ez által, önző céllal saját hatalmát akarja építeni, vagy a 
közösséget építeni az már más kérdés. A gazdaságot gyakorlatilag szinte egy tollvonással vissza 
tudjuk állítani, csak egyelőre nincs, aki azok mellé állna, akik ezért az életüket is áldoznák.  



A művészetnek egy „túlvilági” üzenetet kellene hordozzon. A művésznek, mint médiumnak,
a felső énjével kapcsolatba lépve, vagy a női intuíció által szerzett ihletet, igét kell a fizikai 
érzékszerveink számára felfoghatóvá tenni. Az égi, égő igét a földi felfogásunkhoz kell alakítsa, 
transzformálja, hogy az általa hordozott magasabb rendű tudást megoszthassa dalban, képben, 
formában, táncban, beszédben, írott formában.

A nincs rossz és nincs jó csak a tudatlanság, amit le kell győzni, de sajnos vannak érdekek, 
melyek a megtartásán szorgalmaskodnak. Ők is tudatlanul az igazságot szolgálják ebben az isteni 
szerepjátékban, mely által minden élethelyzetben megismerheti magát az istenember és 
tapasztalattal gazdagodva újjá teremtheti. Meg kell ismerni az ő eszközeiket is, az ellenség 
eszközeit is, az élősködők eszközeit is, mely a tudás elfedésével tart tudatlanságban. Csak az 
eszközeik, trükkjeik megismerésével tudja az ember lehámozni a hazugságot az igazságról. Ahogy a
zen mester is, miután a tanítványnak átadta a tananyagot elküldi a másik nézetű mesterhez, az 
ellenségéhez a tanítványát, hogy másik oldalról is lássa a világot. Mindkét oldalt meg kell ismerni, a
jót és a rosszat és csak így lehet elválasztani a tudás pallosával. 

Csak ismerd meg magad, járd az utad, játszd a szereped, de légy mindig öntudatos. 

Hiszen „Színház az egész világ,

És színész benne minden férfi és nő:

Fellép és lelép: s mindenkit sok szerep vár életében.” 

Szabadon terjeszthető!
2020-02-11
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