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Įvadinis žodis skaitytojams lietuvių kalba

   Aš, iniciatorius, kad tekstas taptų prieinamas lietuvių kalba, labai džiaugiuosi šiuo lobiu 
kurį Jūs jau matote priešais save. Kaip yra pasakiusi J.P.Blavatskaja – Nieko nėra aukščiau 
už žinojimą. Ši knyga suteikia Žinojimą. 

Skaitytojui, jei jis nuoširdus ir atviras, vadovaujasi gyvenime logika ir analizuoja teiginį 
prieš priimdamas ar atmesdamas, tikėtina, kad teks praryti skaudžią piliulę. Ši knyga, lyg 
kartūs vaistai. Vaistai nuo netikros meilės. Daugelis skaitytojų išvys kokie esame ligoti, 
ligoti supratimu ir iškreiptais įsivaizdavimais to, ką visas civilizuotas pasaulis vadina 
meile...
   Ir jei išdrįsite išsirgti savo ne meilę, narcizinę savimeilę ir neišmanymą kurį aptiksite šios 
hermetinės psichoanalizės traktate apie tikrą meilę, galėsite sukurti kažką tokio, apie ką 
svajojote labai giliai ir labai tyliai. Tai, apie ką kalbėjo didieji išminčiai ir humanistai, 
kalbėdami apie vyro ir moters sąjungos galimą susijungimo stebuklą... 

   Tikėtina, kad daugelis supras, kad dar niekada nieko galbūt ir nemylėjo, kad tai buvo tik 
kūniški, emociniai, mentaliniai prisirišimai ir malonumai, bet nieko daugiau... Daugeliui 
gali tekti pradėti viską nuo nulio, temoje, kuri vadinasi - meilė tarp vyro ir moters. Dėka 
Dario Salas Sommer liksite nuogi priešais save. Ir geriau karti tiesa, nei saldus melas, per 
kurį kas dieną žmogus tyliai išduoda save...

   Ši knyga tai tikra dovana sąmoningumo keliu einantiems žmonėms. Į lietuvių kalbą šis 
tekstas išvertas su pagalba grupės žmonių, kurie neatlygintinai prisidėjo savo finansais ir 
lieka šešėlyje.  Dėka jų šis hermetinės analizės ir išminties traktatas apie mokslą kuris moko
tikros meilės pagrindų tapo prieinamas plačiam skaitytojų ratui ir Lietuvių kalba. Esam 
vieni dėl kitų.

   Knyga pirmą kartą išleista daugiau nei prieš tris dešimtmečius – 1982 m. Norėdamas 
užbėgti už akių skaitytojui kuris dar nėra pakankamai gerai susipažinęs su ezoterika, 
perspėju dėl kartais naudojamo termino – demonas, kuris šiandienoje jau yra pasenęs. 
Žmogaus sąmonė per pastaruosius dešimtmečius labai sparčiai plėtėsi ir psichologija 
priartėjusi prie ezoterikos, šiuo laikmečiu vartoją tokius terminus kaip – autonominės 
mentalinės programos arba subasmenybės. Būtent taip skaitytojui ir reikėtų tekste vartojamą
terminą demonas ir suprasti, t. y. autonominė mentalinė programa arba subasmenybė.  
Terminas Šėtonas – tai žmogaus, žemųjų pasaulių ir visuomenės minčių bei įsitikinimų 
sąmoninga energija (egregoras) kuri inicijuoja kūniškojo Aš - gyvūnžmogio gyvenimą t.y. 
involiuciją ir visomis priemonėmis blokuoja žmogaus dvasinio Aš realizaciją.

   Silpnas žmogus niekada nepažins Tiesos. Taigi, kaip supratote ši knyga skirta drąsiems ir 
mąstantiems Tikrumo ieškotojams. Jei ši knyga jau Jūsų rankose, renkuosi tikėti, kad toks ir 
esate.
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Laiškas skaitytojui
Mielas skaitytojau,

Tau teks  išsiruošti  į  kelionę,  kurią galima palyginti  su ilgu ėjimu per ypač pavojingą
vietovę. Kelio pradžioje pamatysi – arba pasirodys, kad matai – oazę. Norint ją pasiekti,
reikės  pačiam  sudaryti  žemėlapį  ir  atsikratyti  nereikalingo,  kelionėje  tik  trukdančio
nematomo bagažo.  Sunkiai  sveriantis  emocinis  bagažas  ir  iliuzijos,  kuriuos  neįtardamas
nešiesi su savimi, bei kliūtys, išnyrančios tarsi nežinia iš kur, iš esmės bus kelrodžiai ženklai
ir nulems, kokia bus tavo kelionė.

Į tikrą meilę veda sunkus ir sekinantis savęs pažinimo kelias, primenantis tą, kurį perėjo
Dantė  „Dieviškojoje  komedijoje“.  Pradžioje  jis  nusileido  į  pragarą,  o  paskui,  praėjęs
skaistyklą, pasiekė dangų. „Meilės moksle“ kruopščiai ir nuodugniai analizuojamos visos
iškreiptos  šiuolaikinės  meilės  sampratos,  papasakojama  apie  jos  slaptas,  tamsias  puses,
kitaip  tariant  –  atskleidžiama,  kas  meilė  nėra.  Po  to  supažindinsime  su  giluminiu
pagrindinės esmės aiškinimu ir nurodysime kelią į tobulybę, tai yra – į tikrąją meilę. Šioje
knygoje  pristatoma  kelių  tūkstantmečių  žmogaus  elgsenos  visuma,  todėl  versdamas  jos
puslapius, galbūt ne kartą pakraupsi, pastebėjęs pažįstamus savo paties emocinio peizažo
bruožus arba panašumą su savo elgsena.

Sutikus, kad tikra meilė ir yra svarbiausias tikslas, reikia sutikti ir su tuo, kad jos pasiekti
padės  ne  Kupidono  strėlė  ir  ne  mechaniškas  žinių  ir  įgūdžių  kaupimas,  o  giluminio
pažinimo  procesas.  Meilė  neateina  per  akimirksnį,  nėra  staigaus  nušvitimo  ar  paruoštų
sprendimų – jų ieškoti būtų saviapgaulė.

Jeigu šioje knygoje atpažinsite save ir pajusite norą nuoširdžiai ir be baimės pažvelgti į
savo sielos gelmes, galite manyti, kad pusę kelio jau įveikėte. Visos čia pristatytos idėjos
bus tarsi sargas, rodantis kelią į savęs pažinimą ir padėsiantis realizuotis meilėje. O galbūt
daugeliui jūsų tai taps slenksčiu, už kurio jums atsivers naujas gyvenimas.

Skaitytojau, linkime tau laimingo kelio!
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2. Įvadas į hermetizmo koncepciją
Gyvūnų pasaulyje visos biologinės rūšys turi savo „kolektyvinę sielą“, kuri veikia kaip

nematoma nukreipianti jėga ir valdo jų instinktyvią elgseną, t. y. reguliuoja reprodukciją,
sezoninę migraciją, gyvenamosios teritorijos ribas ir t.t. Kadangi žmogus (homo sapiens)
taip  pat  yra  gyvūnų  pasaulio  atmaina,  jo  psichikoje  lygiai  taip  pat  yra  įsitvirtinusi
„kolektyvinės sielos“ idėja – kažkas panašaus į pagrindinį kompiuterį, kuris užtikrina rūšies
išlikimą,  ribodamas  ir  (arba)  uždrausdamas  laisvos  valios,  individualios  mąstysenos  ir
individualios  evoliucijos  apraiškas.  Jungas  „kolektyvinės  sielos“  idėją  aprašė  kaip
„kolektyvinę pasąmonę“ – dėl jos atskiras žmogus gauna paveldą, nulemiantį jo elgseną,
išvaizdą, jausmus, poelgius ir mintis. Žmogus tiki, kad veikia vadovaudamasis savo valia,
bet iš tikrųjų paklūsta tik „kolektyvinės sielos“ nurodymams ir todėl, jeigu tik nepateks tarp
hermetizmo mokymą atradusių laimingųjų, turės susitaikyti su tuo, kad jam su kitais reikės
tenkintis  bendru  likimu.  Studijuodamas  hermetizmo idėjas  ir  taikydamas  jas  praktikoje,
žmogus  prisimena,  kad  paveldėjo  ir  kai  ką  kitką  — „dievišką  kibirkštį“  arba  „dvasią“,
kurios snaudžia pačioje jo esybės gelmėje.

Hermetizmo mokslas mus pasiekė kaip mokymas,  kurį  pristatė Hermis Trimesgistas –
vienas  iš  išmintingiausių  senovės  Egipto  vyrų.  Jo  idėjos  išsaugojo  šiuolaikiškumą  bei
praktinę  vertę  ir  iki  šiol  liko  tokios  pat  aktualios,  kokios  buvo  atsiradimo  akimirką.
Hermetizmo  mokymą  autorius  glaustai  apibrėžia  kaip  „išmintingą  Gamtos  galių
naudojimą“,  t.  y.,  sąmoningą jos dėsnių naudojimą. Kaip Visatos mikrokosmas, Žmogus
paklūsta jos dėsniams ir negali nuo jų pabėgti. Tokiu būdu, ėmęs teisingai elgtis su Gamtos
dėsniais, kuriuos jis iki šiol bando apeiti, ignoruoti arba palenkti sau, žmogus galės pažinti
savo vidinį pasaulį. Nepaisant to, kad pastaruoju metu žmonija pasiekė didelių laimėjimų
moksle ir technikoje, pats žmogus pasikeitė labai mažai. Jo smegenys iš esmės veikia taip
pat, kaip ir prieš 2000 metų. Jo veiksmus kaip ir anksčiau lemia baimė, neapykanta, aistros
ir  pavojai.  Mokslas  mums  padėjo  šiek  tiek  pažinti  materiją  ir  energiją,  bet  neatskleidė
slėpinių, susijusių su jėgomis, kurios kuria ir palaiko gyvybę. Žmonės sėkmingai užkariavo
išorinį pasaulį, bet vidinio pasaulio įvaldyti jiems nepavyko, todėl tik nedaugelis gali tvirtai
pasakyti: „Aš save pažįstu“.

Hermetizmas – tai išbaigtas mokslas apie pasaulį. Jo pagrindas yra septyni principai arba
Gamtos dėsniai:

1. mentalizmo principas,

2. atitikimo principas,

3. vibracijos principas,

4. poliariškumo principas,

5. ritmo principas,

6. priežasties ir pasekmės principas,

7. giminės principas.

6



Šie  principai  yra  pagrindiniai,  nes  paprastai  ir  aiškiai  teigia  žmogaus,  kaip  Visatos
mikrokosmo, santykius su likusiu pasauliu. Atitikimo principas skelbia: „Kaip viršuje, taip
ir apačioje“, t. y., visi kosminiai reiškiniai atitinka vienas kitą bei yra į vienas kitą panašūs, o
šios  analogijos  analizė,  pradedama nuo to,  kas  žinoma,  leidžia  įminti  nežinomų dalykų
paslaptis. Pagal gamtos dėsnį, jeigu į tvenkinį įmesime akmenį, tai vieną gražią dieną šis
paprastas  veiksmas kažkokiu būdu gali  paveikti  Visatą.  Analogiškai negatyvus žmogaus
elgesys gali sukelti neapykantą ir priešiškumą, tuo tarpu sąmoninga pozityvi elgsena pajėgi
esmiškai  paveikti  visos  žmonių  rasės  keitimo  procesą.  Kiekvienas  sąmoningas  ir
konstruktyvus  veiksmas  potencialiai  gali  pakeisti  jūsų  arba  kitų  žmonių  psichiką.
Poliariškumo principas mums rodo, kad kokį nors nepageidaujamą dalyką panaikinti galime
tiesiog  pakeisdami  jo  poliariškumą.  Šis  principas  skelbia:  „Viskas  pasižymi  dvilypumu;
viskas turi du polius; visame kame yra dvi priešybės; panašumas ir skirtingumas iš esmės
yra tas pats; priešingybės iš esmės yra tapačios, bet skiriasi laipsniu; kraštutinybės atitinka
viena  kitą;  visos  tiesos  tėra  pusiau  tiesos;  galima  išlyginti  bet  kokius  paradoksus.
Pavyzdžiui, galima pakeisti neapykantos vibracijas, paverčiant jas į meilės vibracijas tiek
savo, tiek kitų žmonių sąmonėje; naudojant sąmoningą atsipalaidavimą galima sutramdyti
stresą; nepakantumui galima suteikti tokią kryptį, kad jis pasikeistų į supratimą ir užuojautą,
o  inerciją  galima  paversti  aktyvumu.  Vienu  žodžiu,  menas  paveikti  kryptingumą
(poliarizacija) tampa protine alchemija arba transmutacija, kurią žinojo ir naudojo senovės
hermetikai bei šiuolaikiniai jų pasekėjai.

Įsisavinus Gamtos dėsnius ir  giliai  perpratus jų esmę įgyjamas gebėjimas keisti  ir  yra
magiška hermetizmo galia. Jo praktinė galia yra visiškai apčiuopiama ir negalima leisti, kad
ji pasimestų misticizmo ar intelektinio teoretizavimo labirintuose. Iš esmės fizinė tikrovė ir
mūsų  kasdienė  patirtis  yra  ideali  erdvė  šiems  principams  taikyti  ir  rezultatams  tikrinti.
Naujokui hermetizmo mokymas atveria galimybę įgyvendinti transcendentinį aktą, pakylant
virš savo gyvuliškų instinktų ir leidžiant veikti aukščiausiai inteligencijai, kuria pasižymi
tikrai žmogiška būtybė.

Pranokti save – toks yra raktas į hermetizmo mokymą.
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3. Prologas
Šioje knygoje kalbėsime apie tą apverktiną būseną, kurioje mūsų laikais atsidūrė meilė,

apie visuotinį ir visišką jos esmės neišmanymą, apie nelaimes tų, kurie apgaudinėja save
galvodami, kad yra pajėgūs mylėti. Negebėjimas mylėti veda į dvasinį bankrotą ir neleidžia
pajausti tikros meilės teikiamo pasitenkinimo.

Meilė turi dvi puses. Viena yra tamsos tvarinys – ją šioje knygoje vadinsime šėtoniška
meile. Kitą sutvėrė šviesa – ją pavadinsime dieviška meile. Pasiekęs tikrąją meilę, žmogus
gauna galimybę įkūnyti savo dieviškąją prigimtį, tuo tarpu tarnaudamas šėtoniškai meilei
mainais pajunta tik dvasinę tuštumą.

Šios  knygos tikslas  –  apibrėžti  tikros  meilės  elementus,  išsklaidyti  tamsą tiems,  kurie
išklydo iš  į  tikrąją  meilę vedančio tako,  išvalyti  viską,  kas suteršė žmogiškąją prigimtį,
iškelti aikštėn tamsias aistras ir žemuosius jausmus ir priversti šėtonišką meilę atsitraukti.
Būtina atgaivinti meilę, grąžinti jai prarastą tyrumą, išlaisvinti ją nuo poveikio, kurį daro tai,
ką bažnyčia vadina „pirmaprade nuodėme“, ir atsikratyti netikros moralės.

Knygos autorius siekia išlaisvinti meilės trokštančius, bet jos pasiekti negalinčius žmones,
kuriems trukdo baimė ir  veidmainiška moralė.  Jis  išsikėlė tikslą tiek vyrus,  tiek moteris
išmokyti tapti meilės šeimininkais, peržengti grynai fizinio jausmo ribas ir sukurti dvasios,
emocijų ir proto lygmens sąjungą. Jeigu pora į seksą žiūri be baimės ir abejonių, jie sugebės
palikti kelią, vedantį į santuoką iš išskaičiavimo, grindžiamą pinigais arba siekiu laikytis
nustatytų elgesio normų.

Vyrai  ir  moterys,  pasiekę  aukštą  evoliucijos  lygmenį,  gali  atsisakyti  prastų  meilės
imitacijų ir rasti pasitenkinimą fizinį aktą įkūnydami dvasiškai. Ši knyga jus išmokys, kaip
pora gali pasiekti dvasinius meilės aspektus ir pristatys laimingos ateities modelį. Tobula
pora  turi  užgimti  šiandien  –  tada  ji  pajėgs  susidoroti  su  ta  kritine  būkle,  kurioje  dabar
atsidūrė žmonės.

Mūsų dienomis krizę patiria ne tiek santuokos institutas, kiek pati santuokinė pora. Būtent
pora  vaidina  „meile“  vadinamą  komediją,  sukaustytą  papročių  ir  įpročių,  grindžiamą
finansiniu suinteresuotumu ir nauda, meilę, grindžiamą tik fiziniu artumu. Fiziniu artumu
apsiribojanti, šilumos ir prasmės, glamonių ir švelnumo neturinti meilė kelia gailestį. Tai tik
džiaugsmo neteikiantis  lytinis  santykiavimas,  kurio  keliamas  šaltis  persmelkia  iki  kaulų
smegenų ir  kuris  slopina intelektą ir  dvasią.  Virš  šios būsenos negalinčių pakilti  ir  apie
aukščiausio tipo sąjungą nenutuokiančių žmonių iš tikrųjų laukia liūdna lemtis.

Kontrastingai  skirtingos  dieviškos  ir  šėtoniškos  meilės  sampratos  yra  visai  paprastos:
dieviška meilė tikra,  o šėtoniška – netikra arba tikri dalykai joje yra iškreipti ir suteršti.
Tikrieji  dalykai  įkūnija  tyrą,  žmogiškų  aistrų  priemaišų  neturinčią  gamtą.  Didžiąją  dalį
žmonių bėdų galima paaiškinti tuo, kad gyvendamas gamtoje žmogus nepaiso jos dėsnių.
Vietoje  to jis  bando gyvenime vadovautis  savo taisyklėmis.  Gamtos dėsniai  prieštarauja
žmogaus išgalvotiems įstatymams ir, jeigu jis nenori išmokti gyventi darnoje su ja, anksčiau
ar vėliau gamta jo tvarinius sunaikina.

Protingas ir brandus žvilgsnis leidžia suprasti, kad Visatoje veikia dvi pagrindinės jėgos:
dieviška arba kuriančioji ir sielą žlugdanti arba šėtoniška. Dievas ir Šėtonas (Šėtonas – tai
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tiesiog vardas,  simbolizuojantis  tamsias mirties,  irimo ir  naikinimo jėgas)  nuolat  kovoja
tarpusavyje, ir mums nelemta žinoti, kokia bus galutinė šios kovos baigtis. Deja, pasaulis,
kurį sukūrė homo sapiens, yra pernelyg artimas Šėtono pasauliui ir labai nutolęs nuo Dievo.
Tai taip akivaizdu, kad daugelis didžiųjų filosofų ir mąstytojų priėjo išvadą, kad „galvojant
apie pasaulį, sunku patikėti, kad jį sukūrė Dievas, o ne Šėtonas“. Šviesa ir Tamsa kovoja dėl
valdžios  pasaulyje.  Mes  vis  dar  gyvename  niūrioje  materializmo ir  nežabotų  gyvuliškų
aistrų pasaulyje.

Atkreipkite dėmesį, kaip lengva ką nors sugriauti ir kokių pastangų prireikia, norint ką
nors  sukurti.  Mūsų  tikrovei  chaosas  ir  netvarka  yra  būdingi  daug  labiau  nei  tvarkai
paklūstančios struktūros.

Žmonija  tik  simuliuoja  meilę,  todėl  šis  jausmas  žmogų priverčia  sutrikti,  atrodo esąs
apgaulingas  ir  pragaištingas  sielai.  Šiuolaikinė  meilės  forma  negali  patenkinti  amžino
žmogaus  troškimo  susilieti  su  mylima  būtybe.  Atskirai  vyrai  ir  moterys  —  tik  vienos
visumos  puselės,  neišbaigta  absoliučios  tiesos  esmė.  Pora  pasąmoningai  siekia  sukurti
būtent  tokią  vientisą  struktūrą.  Tikrovė  dažniausiai  patvirtina  jų  fantazijų  iliuziškumą.
Nepaisant to, pasitaiko ir bendros taisyklės išimčių bei žmonių, kurie gyvena po 120 metų,
nė  karto  gyvenime  nesuserga  arba,  kaip  bebūtų  keista,  yra  šventieji,  burtininkai  ir
nemirtingos būtybės.

Pasitelkus mokymą, visai įmanoma sukurti į dvasią sutelktą porą. Tiesa, toks mokymas
neturi būti vertinamas lengvabūdiškai, į jį negalima žvelgti kaip į žaidimą. Būtent su tokiu
rimtumu į dvasinį mokymą žiūrėta Egipto, Graikijos ir kitų šalių šventyklose, kuriose buvo
atliekama įšventinimo apeiga.

Tiktai tie, kurie teisingai naudoja savo inteligenciją, gali tikėtis, kad pažins tikrąją meilę.
Žemaisiais,  egoistiniais  polinkiais  besivadovaujantys  žmonės  negali  įsivaizduoti,  kad
egzistuoja aukščiausia  meilės forma.  Jiems visiškai  pakanka patenkinti  gyvulišką lytinio
santykiavimo  instinktą.  Norint  pasiekti  aukščiausią  meilę,  būtina  objektyvi,
neužprogramuota inteligencija, grindžiama proto gyvumu ir jautrumu. Proto gyvumo būseną
galima  pasiekti  mokykloje,  kurioje  ruošiama  įšventinimo  apeigai,  o  ne  pasitelkus
užprogramuotą intelektą arba mechaninį įsiminimą.

Dieviška  meilė  nėra  kažkokia  abstrakti  ar  nereali  materija,  grindžiama  platoniškomis
idėjomis; ji visai neatmeta sekso ir jo neriboja. Priešingai, tokia meilė reiškia visos jausmo
pilnatvės  pajautimą  ir  apima  visus  jo  aspektus,  kuriuos  žmonės  paprastai  pamiršta.
Dieviškos meilės tikslas – ne tik patenkinti kūno poreikius, bet ir pasotinti protą bei sielą ir
numalšinti dvasinį alkį. Tie, kurie savo veiksmuose vadovaujasi tik pirminiais instinktais,
niekada nesugebės pažinti tikrosios meilės, nes raktas į ją – visko, kas Gamtoje yra žema,
įveikimas.

Šėtoniška meilė neišvengiamai veda į psichinį ir dvasinį savęs sunaikinimą. Asmenybės
suirimas  įvyksta  ne  audringai  ir  dramatiškai,  o  palaipsniui,  bėgant  laikui  palenkdamas
individualumą  pirminėms  gamtos  jėgoms.  Galiausiai  galingesni  jos  dėsniai  žingsnis  po
žingsnio, beveik nepastebimai praryja žmogų, jis praranda savo dvasines ypatybes ir jame
įsigali  gyvuliškas  pradas.  Vyras,  anksčiau  garsėjęs  savo  subtilumu,  pavirsta  netašytu
storžieviu,  karikatūra  to,  kuo  jis  buvo  anksčiau.  Graži,  švelni,  rafinuota  moteris  tampa
vulgaria  ir  grubia.  Šie  pokyčiai  visai  nebūtina  pasireiškia  su  amžiumi  –  juos  nulemia
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prieštaravimas gamtos dėsniams ir tai, kad žmogus prarado „vidinę nekaltybę“. Nekaltybės
praradimas atsispindi ne tik išorėje, apskritai pats veidas – tarsi jis būtų tapęs tyliu baisios
dvasinės nuodėmės liudininku – ima atrodyti netyras ir suteptas. Bet yra ir tokių žmonių,
kurie sulaukia gilios senatvės, turėdami šviesią galvą ir blaivų žvilgsnį, ir nepaisydami metų
išsaugo ypatingą dvasinį tyrumą. Jie priklauso tiems, kurie laikosi gamtos dėsnių arba bent
jau nenukrypsta nuo jų be sąžinės graužimo.

Siekdami  įgyvendinti  šioje  knygoje  išsikeltą  tikslą,  vadovausimės  išmintingais
hermetizmo principais.  Tai  reiškia,  kad daug kartų kartosime terminus ir  sąvokas,  kurie
skaitytojui padės perprasti Mokymą.
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1. ŠĖTONIŠKASIS PRADAS MEILĖJE
1.1. Kas yra šėtoniška meilė?

Didžioji dauguma žmonijos rasės atstovų praktikuoja gėdingas meilės formas. Vis dėlto
jie tai daro ne sąmoningai jas pasirinkdami, o dėl neišprusimo ir ribotumo, kuriuos nulemia
pusiau gyvuliška jų būklė. Šėtonišką meilę žmogus renkasi dėl to, kad jam trūksta proto
miklumo  ir  negebėjimo  mylėti  Dievo  savyje.  Tad  kažko  daugiau  tikėtis  iš  žmonių  ir
nereikia.

Kalbant bendrai, biologinė ir psichinė žmogaus sandara verčia jį eiti ten, kur jis jaučia
mažiausią  pasipriešinimą.  Dėl  to  dažnai  susiformuoja  vidutinybės  ir  tuščiai  iššvaistomi
dvasiniai ištekliai.  Neteisinga būtų manyti,  esą žmonės tyčia renkasi nieko nežinoti  apie
meilę,  tačiau  jie  nededa  jokių  pastangų,  kad  perprastų  šio  jausmo  dinamiką.  Ypatingai
ryškiai šią tendenciją iliustruoja faktas, kad nesėkmes meilėje ir santuokoje daugelis patiria
ne kartą. Nepaisant to, jie nesistengia išsiaiškinti objektyvių priežasčių ir viską suverčia į
tai, kad, esą, nesutiko „tinkamo žmogaus“. Nevaisingos tokio partnerio paieškos gali tęstis
visą gyvenimą, ir niekas neprivers žmogaus susimąstyti, jog santykiai žlunga dėl to, kad jis
pats  nežino šio jausmo prigimties  ir  nesugeba mylėti.  Knygoje  „Meilės  menas“ Erichas
Frommas rašo, kad meilėje nėra vietos improvizacijoms, joje negalima tiesiog tikėtis, jog
pasiseks,  jos  reikia  mokytis  su  tokiu  pat  susitelkimu ir  entuziazmu,  su  kokiais  imamės
mokytis  bet  kokio  kito  meno.  Vis  dėlto  svarbiausia,  kad  tai  supranta  tik  nedaugelis,  o
dauguma mano, esą nėra nieko paprasčiau nei meilė.

Ši knyga atskleis hermetines meilės paslaptis. Sužinosite pasauliui negirdėtą jos giluminę,
ezoterinę esmę, kas yra tikroji meilė, kaip ji reiškiasi, kaip reikia ją naudoti ir atskirti nuo
netikros. Nuo gilios senovės šios žinios buvo saugomos po septyniais užraktais ir iki šiol yra
gaubiamos paslapties. Kalbėsime apie ypatingai gilų mokymą, todėl neturėkite vilties, kad
viskas  taps  aišku  jau  žengiant  pirmuosius  žingsnius.  Bet  jeigu  siekdami  išmanymo
pasistengsite  būti  nuoširdūs,  sąžiningi,  išmintingi,  objektyvūs  ir  pagarbūs,  atversite  sau
tikrąjį kelią į laimę ir puoselėjamų norų išsipildymą.

Norint pamatyti šviesą, pradžioje reikia sužinoti, kokia yra tamsa, todėl pirmojoje knygos
dalyje aiškinsimės,  kas  yra  netikra  meilė.  Tik  išsamiai  išnagrinėjus  šėtoniškąjį  su meile
susijusios  žmogaus  elgsenos  pradą,  galima  suprasti  tikrosios  meilės  prigimtį  ir  suvokti
giliausias jos paslaptis.

1.2. Kodėl žmonės tuokiasi?

Visų pirma žmonės siekia „sąjungos su kitais“. Erichas Frommas mano, kad tokia sąjunga
ir yra tikrasis meilės tikslas. Kai kuriais atvejais toks instinktyvus veržimasis susivienyti
įgauna netikėtas formas ir pasireiškia kaip sadistinė ar mazochistinė elgsena.

Santuokos priežastimi gali  būti  ir  giminės pratęsimo instinktas – šiuo atveju santuoka
suteikia  patogią  galimybę  turėti  vaikų  ir  gauti  seksualinį  pasitenkinimą.  Žodis
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„matrimonija“  atsirado  iš  lotyniškų „mater“  ir  „munija“,  reiškiančių  motiną  ir  prievolę.
Šioje reikšmėje atsispindi idėja apie atsakomybę už vaikus, kurie atsiranda kaip santuokos
pasekmė. Senoviniuose teisiniuose tekstuose popiežius Grigalius IX rašo: „motinai vaikas –
sunkumas iki gimdymo, skausmas gimdant ir našta po to“.

Paprastai  manoma,  kad santuokos  priežastis  yra  meilė.  Vis  dėlto  vyrai  ir  moterys  su
santuoka sieja visiškai skirtingas viltis ir ateities perspektyvas. Moteriai santuoka visų pirma
yra  saugūs,  aprūpinti  namai  ir  viskas,  kas  su  tuo  siejasi:  materialinė  gerovė,  apsauga,
romantinis prisirišimas ir galimybė tapti motina. Tuo tarpu vyras tikisi, kad santuoka jam
užtikrins seksualinį pasitenkinimą, šeimos rūpestį bei paramą ir motiną, kuri užaugins jo
vaikus.  Šeima  tapo  pagrindiniu  visuomenės  vienetu,  žmonių  giminę  pratęsti  leidžiančia
struktūra. Visame pasaulyje milijonai susituokusių porų paklūsta visuotinai galiojančioms
santuokos taisyklėms – gimdyti vaikus ir gyventi abipusėje meilėje ir pagarboje. Vis dėlto
pats svarbiausias santuokos aspektas – būtent meilė – dažniausiai lieka nuošalyje.

Santuokinė sąjunga tapo utilitarine: ją grindžia materialinė sutuoktinės gaunama parama ir
jos vyro pareiga rūpintis namais ir vaikų auklėjimu. Panašiai žmonės suvokia ir seksualinį
santuokos aspektą – sutuoktiniai seksą vertina iš utilitarinės perspektyvos arba, siekdami
gauti fizinį malonumą, jį naudoja kaip priemonę manipuliacijoms. Emociniame lygmenyje
tokia situacija gali būti pavojinga ir yra psichologinės kabalos atmaina.

Tikrosios meilės atveju sąjunga turi aukščiausią, žmogiškojo ego ribas peržengiantį tikslą.
Žmonėms beveik nepažįstama tikroji  meilė yra dieviškos meilės forma.  Šis  jausmas yra
visiška  priešingybė  netyrai,  dar  „šėtoniška“  vadinamai  egoistiškai  meilei,  kurioje
iškreipiamos normos ir nukrypstama nuo gamtos dėsnių.

Labai liūdna, bet žmonės praktiškai nenutuokia apie tai, ką reiškia mylėti priešingos lyties
žmogų, save patį ir visą pasaulį. Šioje knygoje bus atskleistas tikrasis ir gelminis meilės
pagrindas. Priešingai nei Erichas Frommas, kurio puiki šios temos traktuotė „Meilės mene“,
nepaisant  pateiktos  rimtos  psichologinės  ir  filosofinės  analizės,  taip  ir  liko  ne  iki  galo
suprasta,  šios  knygos autorius  išsikėlė  kitokį  tikslą.  Jis  siekia  skaitytoją  supažindinti  su
hermetiniais  meilės  aspektais,  su  griežtais,  nors  ir  beveik  nežinomais  dėsniais,  kuriems
paklūsta  Gamtos  mechanika  ir  fizika.  Šie  dėsniai  galioja  ne  tik  meilei,  bet  ir  kitiems
gyvenimo reiškiniams. Jų neįmanoma perteikti skaičiavimų pavidalu – juos galima pristatyti
tik kaip tiesas, prieinamas aukščiausią sąmonės lygmenį pasiekusiems žmonėms. Mokymas
skirtas tiems, kas veikia iš dvasinių paskatų ir sugebėjo savyje įveikti gyvulišką pradą. Pagal
„Išmintingiausią iš Mokytojų“ Hermį Trimesgistą, dvasios kilnumas neturi nieko bendra su
religiniu  fanatizmu  ar  primityviu  misticizmu  –  tai  aukštesnė  sąmonės  būsena,  kurioje
„žmogaus dvasia reiškiasi per jo smegenis“.

Tokį  dvasingumo apibrėžimą reikia paaiškinti.  Pasiekęs aukščiausią sąmonės lygmenį,
žmogus įgyja „vientisą inteligenciją“ – brangų lobį, kuris gali padėti atverti kelią į tikrąją
meilę.  Protinis  (racionalusis)  intelektas  yra  gana  ribotas,  nes  žmogų  sukausto  griežta
apribojanti programa, kuri neigia bet kokią jos ribas peržengiančią patirtį. Nesvarbu, koks
aukštas, toks intelektas nepajėgus padėti rasti laimę meilėje, atskleisti save kaip asmenybę,
pakelti savo sąmonę, pilnavertiškai bendrauti su kitais ir pasiekti dvasinę ramybę.

Šios  knygos  tikslas  –  supažindinti  skaitytoją  su  elementariausiomis  meilės  mokslo
tiesomis. Kiekvienas šį meną perpratęs žmogus ras meilę ir visiškai naujos kokybės dvasinę

12



laimę, apie kurios aukštą lygį ir jėgą net neįtaria. Ir ši laimė bus amžina. Vis dėlto nederėtų
tikėtis,  kad  „dieviškojo  nektaro“  galėsite  paragauti  tik  mechaniškai  kartodami  išmoktus
veiksmus ar laikydamiesi tam tikrų taisyklių. Nesvarbu, koks nepriekaištingas būtų žmogaus
elgesys, jis neduos naudos, jeigu nebus grindžiamas hermetizmo dėsniais, kuriems paklūsta
meilė. Meilė negali būti „akla“ – ji turi būti išmintinga. Daugumai žmonių toks teiginys
galbūt pasirodys kvailas, nes labai dažnai manoma, kad šis jausmas yra stichiškas kaip kalnų
upelis.  Toks  meilės  supratimas  turbūt  yra  klaidingiausias,  nes  ji  nėra  gamtos  dovana  ir
įgimtas gebėjimas, o įgūdis, mokslas,  kurį turi perprasti pasisekimo norintis žmogus. Be
gairių ir praktikos bet koks bandymas greičiausiai bus pasmerktas nesėkmei.

Meilės vaisių negalima vertinti tik pagal iš jos gimusių vaikų skaičių. Jos vaisingumas
siejasi  su  bendravimo  lygiu,  partnerių  švelnumu  ir  draugyste,  fizine  ir  dvasine  laime.
Tikrasis, bet sunkiai pasiekiamas poros tikslas – mylinčių sielų vienybė, kuri veda jas abi
aukščiausių  puoselėjamų  troškimų  išsipildymo  link.  Tik  emocijomis  ir  kūniškais
džiaugsmais  grindžiama  sąjunga  –  tai  tik  blankus  tikrosios  santuokos  šešėlis  arba  jos
parodija.  Savininkiškas  požiūris  į  santuokinę  sutartį  ir  ja  grindžiami  abipusiai
įsipareigojimai  tėra  dirbtinis  bandymas  surišti  du  žmones.  Kuo  mažiau  partneriai  myli
vienas kitą, tuo daugiau taisyklių, įsipareigojimų, priesaikų ir susitarimų jiems reikia, kad
galėtų būti drauge. Hermetizmo mokymas kalba apie sąjungą, grindžiamą tikrąja meile, o ne
visuomenėje  priimtomis  nuostatomis  arba  ugninga  aistra,  kuri  išnyksta  kaip  miražas.
Teisingą į tobulėjimą vedantį kelią žmonės ras tik supratę, kas yra tikroji meilės sąjunga, ir
pradėję žinias apie ją taikyti praktiškai.

1.3. Neišmanymas

Gyvenime instinktais norintis vadovautis žmogus gali griebtis daugybės būdų. Niekas jo
nemoko vaizduote ir emocijomis rūpintis taip dėmesingai, kaip diegia asmeninės higienos
taisykles, ir tuo labiau niekas neaiškina, kad būtina mokytis meilės. Paprastai meilė ir aistra
būna panašios į nevaržomą upės srovę ir partneriams telieka skanauti malonumų vaisius. Vis
dėlto  dažnai  tokią  patirtį  lydi  gana liūdnos  pasekmės –  tai  patvirtina  ir  didelis  skyrybų
procentas,  ir  daugybė  išsiskyrusių  porų.  Į  oficialią  statistiką  neįtraukiamos  nelaimingos,
nesėkmingai parinktos poros arba tos, kurios dėl naudos, iš įpročio arba siekdamos vaikus
apsaugoti nuo nemalonių, su tėvų skyrybomis susijusių patirčių toliau gyvena kartu.

Žmonės tikrosios meilės nepažįsta ir todėl vargiai gali tikėtis pasiekti trokštamą laimę.
Meilė jiems yra vienas svarbiausių poreikių, o jos impulsai naudojami siekiant saviraiškos.
Vis dėlto praktikoje meilė gali sukelti gilų nusivylimą ir kankinančias patirtis, kuriuos lydi
vienatvės  pojūtis,  agresija  ir  prislėgtumas.  Tikrąją  meilę  pasiekti  pasiseka  tik  labai
nedaugeliui.

Analizuojant  dabartinę  meilės  būklę,  pirmiausia  į  akis  krinta  žmonių  nesugebėjimas
mylėti vienas kitą. Jiems nesiseka dėl neišmanymo ir kartu su partneriais jie apsunkina savo
sąjungą  sunkia  prietarų  ir  neteisingų vaizdinių  našta.  Žmonės  nežino,  kas  yra  meilė,  ir
supranta ją gan keistai ir egocentriškai. Atsižvelgiant į tai, kaip atkakliai laikosi iliuzijų,
partneriai gali gana greitai nusivilti, nes dažniausiai jų meilės fantazijos nesutampa. Jeigu
vis dėlto jos sutampa, santykius nutraukti yra daug sunkiau. Tada šis procesas vyksta lėčiau
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bei  skausmingiau  ir  dažniausiai  sukelia  rimtų  psichinių  ir  emocinių  traumų.  Visi  žino
įvairiausių meilės dramų siužetų – santuokos nutraukimas, skyrybos, rietenos, atvejai, kai
partneriai meta vienas kitą, fizinis susidorojimas, galbūt net savižudybė. Kartėlio ir nevilties
jausmas paprastai lieka visam gyvenimui.

Atsikratyti savo iliuziškų meilės sampratų ir pažvelgti tiesai į akis nėra lengva, nes meilės
fantazijos – tai tik maža dalelė mūsų visų svajonių, o jos, savo ruožtu, sudaro tik dalį mūsų
svajonių  karalystės.  Iliuzijų  atsisakymas  nereiškia,  kad  turime  išduoti  savo  svajones  ir
nebeturėti  vilties.  Tai  reiškia  atsisakyti  fantazijų,  atsirandančių  kaip  visų  konkretaus
žmogaus  baimių  ir  svajonių  pasekmė.  Pavyzdžiui,  jis  suvartoja  dozę  kokios  nors
haliucinogeninės  medžiagos  ir  susapnuoja  erotinį  sapną,  susijusį  su  pasąmoninėmis
erotinėmis fantazijomis. Tokios įmantrios vizijos neturi nieko bendra su logika ir tikrove.
Šis pavyzdys įdomus tuo, kad fantazijų atsiradimą galima paaiškinti ne narkotikų vartojimu,
o tuo, kad dėl jų poveikio išsilaisvina mūsų pasąmonėje glūdintys dalykai.

Yra  daugybė  kitų  panašių,  nors  ir  silpnesnį  poveikį  darančių  priemonių,  kurios
nepriskirtinos narkotinėms ar stimuliuojančioms medžiagoms, bet dėl savo pobūdžio arba
psichologinio  asmens  polinkių  sužadina  jo  fantaziją.  Atsižvelgiant  į  tai,  kaip  dažnai
griebiamasi stimuliuojančių priemonių,  ir  į  jų poveikio stiprumą,  žmogus tampa amžinu
svajotoju  arba  svajonėms  atsiduoda  tik  retkarčiais.  Toks  asmuo  nėra  pasirengęs  patirti
meilės ir jos teikiamo pasitenkinimo, nebent kartu jausdamas moralines ir psichines kančias.
Kaip  vaikas  kenčia,  kad  taptų  suaugusiu  žmogumi,  lygiai  taip  pat  ir  fantazijų  apsėstas
įsimylėjėlis turi kentėti, kad galėtų išgyti. Kartais žmogų labai sunku įtikinti, kad statydamas
oro pilis jis pasmerkia save nelaimei ir sielvartui. Kai kurie yra pasirengę atsisakyti visko,
tik  ne  nuo  kitų  slepiamo  pasitenkinimo  nuolat  įsivaizduoti  malonias  situacijas,  kuriose
pagrindinis  vaidmuo  tenka  jiems.  Deja,  tokie  žmonės  inertiškai  plaukia  pasroviui,  jų
gyvenime neatsitinka svarbių,  jaudinančių įvykių – viskas vyksta jų tik svajose.  Galima
drąsiai sakyti, kad įsivaizduojamo gyvenimo vardan jie atsisakė tikrojo ir, užuot iš tikrųjų
gyvenę ir veikę,  verčiau atsiduoda svajoms. Baimės ir bejėgiškumo užkratas verčia juos
gyvenime nuolat vengti rizikos – svajonėse rizikuoti nereikia.

„Nuostabiojo princo“ ieškanti moteris neišvengiamai nusivilia, nes neteisingai supranta
meilę.  Realistiškas  požiūris  į  meilę  –  pirmas žingsnis,  leidžiantis  nepapulti  į  šėtoniškos
meilės žabangus. Dažnai manoma, jog buvimas realistu reiškia, kad būtina ką nors paaukoti
ir  pamiršti  savo troškimus.  Iš  tikrųjų  viskas  yra  priešingai  –  žmonės  paprastai  atsisako
visiškai  realistiškų  vilčių  ir  pasilieka  žalingų  romantiškų  idėjų  valdžioje.  Tokia  elgsena
būdinga visiems visuomenės sluoksniams: pavyzdžiui, fantazijos karalystėje gyvenančiam ir
didybės  manija  sergančiam  studentui  bus  sunku  tapti  profesionalu.  Pasisekti  gali  tiktai
turintiems realistiškus lūkesčius, nors ir šie neužtikrina, kad pavyks rasti tikrąją meilę.

Aiškus meilės, kokia ji yra iš tikrųjų, apibrėžimas gali žmogui padėti atsikratyti bevaisių
fantazijų ir  tapti  realistu,  nors tai priklauso ir  nuo jo motyvacijos bei dalyko supratimo.
Dažniausiai  meilės  išmanymas  ribojasi  žiniomis  apie  anatominius  skirtumus  ir  tikrovėje
žmogus net nenutuokia, kuo vyrai skiriasi nuo moterų. O tai suprasti privalo kiekvienas,
norintis  tiksliai  apibūdinti  save bei  savo partnerį  ir  veikti  sąmoningai.  Tiktai  sąmoninga
meilė yra vertybė; bet kokia kita tėra kelias į bedugnę prarają.

Apibrėžtys „vyriškas“ ir „moteriškas“ nurodo skirtumus, kurie siejasi ne tik su lytimi. Tai
–  universalūs  principai.  Vyriška  lytis  atitinka  universalų  vyrišką  pradą,  o  moteriškas  –
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moterišką jėgą. Vyras yra aktyviojo dieviškojo prado nešėjas, o moteris savyje turi pasyvią
Gamtos arba gyvybės pradėjimo jėgą. Nė vienas iš jų nėra geresnis už kitą – jie tiesiog
skirtingi.  Vyro  ir  moters  skirtumus  būtina  žinoti  tam,  kad  galėtume  užmegzti  ryšį  ir
išmoktume suprasti vienas kitą.

Dėl  akivaizdaus  moterų  fizinio  silpnumo ir  aiškiai  nepakankamai  spindinčio  intelekto
vyrai  moteris  dažnai  vertina  prasčiau.  Vis  dėlto  vos  suvokus,  kad  moteriškas  intelektas
niekuo  nenusileidžia  vyriškam,  tiesiog  veikia  kita  kryptimi  ir  yra  labiau  praktiškas  nei
abstraktus, negatyvūs vaizdiniai išnyksta. Tam tikra prasme galima sakyti, kad abstrakčių
dalykų  srityje  vyras  yra  inteligentiškesnis  už  moterį,  tuo  tarpu  ji  geriau  susidoroja  su
praktinėmis  užduotimis.  Moteris  retai  išranda  ką  nors  nauja,  bet  yra  geriau  nei  vyras
pasiruošusi  išradimui  rasti  konkretų pritaikymą.  Vyrams derėtų kartą  ir  visiems laikams
atmesti  mitą  apie  savo  pranašumą  prieš  moteris  ir,  savo  ruožtu,  priversti  jas  atsisakyti
apsimestinio  bejėgiškumo  ir  silpnumo,  kuriuos  nuo  neatmenamų  laikų  jos  naudoja,
siekdamos valdyti vyrus ir taip kompensuoti fizinio pajėgumo skirtumą.

Pagrindinė sąlyga, būtina norint sukurti  idealią porą – lygiateisių santykių nustatymas.
Priešingu atveju vienas iš partnerių visada išnaudos kitą, kaip ir silpnasis stiprųjį stengsis
pasitelkti  saviems  interesams.  Lygiateisiškumą  lemia  atskiro  ego  brandumas  ir
intelektualumas. Vis dėlto atsižvelgus į moterų įprotį visą atsakomybę perkelti vyrams, nes
taip yra daug patogiau, sunku patikėti, kad jos iš tikrųjų norėtų lygiomis teisėmis varžytis su
jais. Gilesnė analizė leidžia prieiti išvadą, kad visos moterys gyvenime turi dvi galimybes –
apsirūpinti vyro parama ir taip iš anksto užkirsti kelią savo evoliucijai arba prisiimti dalį
atsakomybės  ir  įgyti  lygų  statusą.  Pirmuoju  atveju  pora  bus  nedarni,  nes  didžioji  dalis
santuokinės erdvės atsidurs vyro valdose. Kaip paaiškės toliau, taip nutinka, kai moteris
pasirenka vieną iš kraštutinybių ir leidžia vyrui visiškai ją išlaikyti – ji mano, kad neva taip
ir turi būti,  ir pasirenka „gležnosios Ievos“ pozą. Iš tikrųjų tokios moterys, bandydamos
patenkinti savo troškimą viešpatauti savo vyrus negailestingai terorizuoja. Ši elgsena gali
reikštis tiek matoma, tiek  užslėpta forma, nes aptariamoje srityje moteriškas įžvalgumas
neturi lygių.

Norint  hermetinį  mokymą  apie  sutuoktinių  poras  perprasti  giliau,  reikia  išsamiai
susipažinti  su  lyčių  tarpusavio  santykius  lemiančiais  poliariškumo dėsniais.  Visų  pirma
reikia pastebėti, kad nei vyrai, nei moterys nėra grynai vyriški ar moteriški – vyrai turi tris
ketvirtadalius vyriškos energijos ir vieną ketvirtį moteriškos energijos atsargų, o moterys –
tris ketvirtadalius moteriškos ir vieną ketvirtį vyriškos. Būtent šis priešingos lyties energijos
ketvirtadalis  grindžia  konfliktus tarp partnerių ir  pažeidžia jų tarpusavio santykių darną.
Toks procentinis santykis yra normalus, bet gali pasikeisti  dėl genetinių nukrypimų arba
vaikystėje ir  jaunystėje patirtų  įvykių – apie juos kalbėsime vėliau.  Kai lyčiai  būdingas
pradas yra žemiau normalios ribos, priešingos lyties požymių dalis padidėja, ir tai gali tapti
polinkio į pederastiją arba lesbianizmą priežastimi. Pasikeitus šiam santykiui, vyrai virsta
droviais, baikščiais ir moteriškais, o moterys – valdingomis ir vyriškomis. Reikia suprasti,
kad  vyro  smegenys  turi  moterišką  poliškumą,  o  moters  smegenys  –  vyrišką.  Šio  fakto
reikšmė paaiškės tolesniame pasakojime. Kol kas susitelksime tik į santykį, kuriuo reiškiasi
mums visiems būdingi skirtingų lyčių požymiai. Norėdami sukurti idealią darnią porą, šiuo
požymius privalome išlyginti. Vyras turi tapti visišku vyru, o moteris – tikra moterimi.
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Iš kur atsiranda tas mums visiems būdingas ketvirtadalis priešingos lyties požymių? Koks
yra jo atsiradimo pagrindas? Pagal hermetizmo mokymą, prieš Dievui sukuriant Adomą ir
Ievą,  žmogus  buvo  hermafroditas,  t.  y.,  turėjo  abiejų  lyčių  požymių.  Vyriškas  vieno
žmogaus organas apvaisindavo kitą žmogus ir atvirkščiai, ir taip abi lytys galėjo gimdyti
vaikus. Jos atsiskyrė tada, kai už kitus stipresni pasirodę, bet gimdymo kančių bijoję žmonės
pajungė sau silpnesnius, ėmė juos valdyti ir taip išvengė nėštumo pavojų. Tokiu būdu vienas
iš vaikams gimdyti skirtų organų atrofavosi ir lytys atsiskyrė. Nepaisant to, atrofuoto organo
energija  veikia  toliau,  reiškiasi  kaip  priešingos  lyties  požymiai  ir  daro  įtaką  žmogaus
psichikai.

Norint  suprasti,  kas  yra  meilė  ir  kaip turi  elgtis  pora,  reikia  suvokti  priešingos lyties
požymių raišką. Kokie moteriški bruožai būdingi vyrui ir atvirkščiai? Nieko nuostabaus, kad
daugybė  moterims  būdingų  vyriškų  bruožų  vyruose  virsta  moteriškais.  Asmens  lytį
apibrėžia ne jos savybės, o tai, kaip ji pasireiškia.

Toliau pateiktas sąrašas savybių, kurias nulemia mums visiems būdingi priešingos lyties
požymiai. Žinoma, yra daugybė kitų panašių bruožų, bet jų įvardinti neįmanoma tinkamų
terminų trūkumo.

Vyriški moterų bruožai:

agresyvumas — valdžios troškimas — karštakošiškumas — matriarchalinė elgsena —
kandumas  —  liguistumas  —  kaprizingumas  —  narciziškumas  —  blevyzgojimas  —
savininkiškas  instinktas  —  polinkis  naikinti  —  puikybė  —  polinkis  į  neištikimybę  —
apsimestinis kuklumas — emocinis frigidiškumas — sadizmas — pavydas — egoizmas —
neapykanta  —  savęs  gailėjimas  —  veidmainiškumas  —  seksualinis  frigidiškumas  —
isteriškumas — grubumas — neatsakingumas — suktumas —  įtarumas — plepumas —
tingumas — garbės vaikymasis

Moteriški vyrų bruožai:

godumas — valios silpnumas — karštakošiškumas — tingumas — pagyrūniškumas —
komforto pomėgis — bailumas — „mačizmas“ kaip elgesio rūšis — polinkis į neištikimybę
—  mazochizmas  —  narciziškumas  —  emocinis  ir  intelektinis  susikaustymas  —
ekshibicionizmas — aistringumas — nesivaldymas — fizinis  ir  žodinis  agresyvumas —
fanatizmas — polinkis fantazuoti — puikybė — savikontrolės neturėjimas — neapykanta —
apsimestinis kuklumas — veidmainiškumas — egoizmas — isteriškumas — geidulingumas
— neatsakingumas — subjektyvizmas — pavydumas — plepumas — garbės vaikymasis —
valios neturėjimas

Moteriški moterų bruožai:

suderintas  libido  — ištikimybė  — ryški  vaizduotė  — natūralumas — pusiausvyra  —
objektyvumas — atvirumas — išmintingumas — dosnumas — realizmas — švelnumas —
atsakomybė  —  atsidavimas  draugystei  —  pasitikėjimas  savimi  —  darnos  siekis  —
savikontrolė — kuklumas — geras būdas — meilė — noras suprasti kitą žmogų

Vyriški vyrų bruožai:

aktyvumas  — neprietaringumas  — gebėjimas  suprasti  — logika  — valdoma jėga  —
dvasinis ir psichinis stabilumas — drąsa — emocinis ir intelektinis miklumas — kuklumas
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— aukšta dorovė — santūrumas — kantrumas — darnos siekis — atsakomybės jausmas —
kuklumas  —  pasitikėjimas  savimi  —  inteligentiškumas  —  savikontrolė  —  dvasinis
turtingumas

Priešingai  lyčiai  būdingų  bruožų  raišką  vyrų  ir  moterų  elgesyje  iliustruosime  dviem
pavyzdžiais.  Pirmiausia  būtina  suprasti,  kad  nepasitikėdama  savo  moteriškais  bruožais
moteris tampa agresyvia, pavydžia, pagiežinga ir isteriška. Jausdama moteriškumo stoką, ji
stengiasi dešimteriopai kompensuoti savigarbos stoką, bet šios pastangos, deja, pasireiškia
despotišku ir valdingu elgesiu, kuris veikiau būdingas priešingai lyčiai. Vyras irgi kartais
jaučia, kad jam trūksta vyriškumo ir, norėdamas kompensuoti šį trūkumą, bando pabėgti nuo
tikrovės (vyriškų savybių trūkumas), tampa infantilus (vyriškų savybių trūkumas), pasyvus
(valdomo agresyvumo nebuvimas)  arba  elgiasi  kaip  ekzibicionistas  (hiperkompensacinis
homoseksualių ir aseksualių vyrų elgesys).

Išvardintos vyriškos ir moteriškos savybės paaiškina vieną dvilypį reiškinį – kiekvienas
žmogus  turi  tam  tikrą  kiekį  latentinės  priešingos  lyties  energijos,  o  ši  daro  įtaką
psichologinei  elgsenai.  Šiame  paprastame  reiškinyje  slypi  pasąmoninių  žmogaus  libido
apraiškų paslaptis. Būtent todėl dažnai žinome fizinę žmogaus lytį, bet nesugebame suprasti
jo psichologinės lyties. Psichologiškai daug vyrų yra moteriškos lyties, o daugelis moterų –
vyrai.  Kai  psichologinis  priešingos  lyties  komponentas  reikšmingai  vyrauja,  žmogus
greičiausiai pajus polinkį į homoseksualią elgseną.

Prie naujagimio ar vaiko priešingos lyties seksualumo vystymosi prisideda ir jį sustiprina
keli elementai. Pavyzdžiui, tai vyksta, kai skatindama moteriškas manieras motina berniuką
auklėja ir rengia kaip mergaitę arba pernelyg juo rūpinasi. Taip išoriškai skatinant moterišką
berniuko pradą sukuriamas pagrindas lytinei  orientacijai pasikeisti.  Tas pats vyksta ir su
mergaite, jeigu tėvas atvirai rodo nepasitenkinimą jos lytimi ir ją auklėja kaip berniuką.

Paprastai  vyriška  ir  moteriška  lytis  vaizduojama  dviem  simboliais  –  kiaušialąste  ir
spermatozoidu.  Jie  atitinka  du  pagrindinius  žmogaus  elgsenos  tipus:  agresiją
(spermatozoidas) ir bėgimą (kiaušialąstė). Puolantysis stengiasi priversti savo auką priimti
kitokį egzistavimo būdą. Tuo tarpu atsitraukiantysis bando agresorių pergudrauti ir praryti –
būtent taip su spermatozoidu elgiasi kiaušialąstė. Štai kodėl agresija ir bėgimas yra pirminiai
elgsenos  modeliai.  Jie  turi  nepaprastos  galios,  nes  atitinka  ekvivalentiškas  kosminės
energijos formas.

„Vyriškas“ ir „moteriškas“ yra tik lytį apibrėžiantys terminai. Faktas, kad vyriškos lyties
žmogus psichologiškai priklauso moteriškai lyčiai, tik parodo skirtumus universaliame lyčių
santykių principe ir negali būti naudojamas kaip kriterijus, leidžiantis nustatyti, ar koks nors
žmogus yra geras, ar blogas. Grynuoju pavidalu lyties, kaip spontaniškos arba natūralios
gyvybinio prado apraiškos,  žmonės neturi  – jie  negimsta ją turėdami,  bet  gali  perprasti,
pasitelkę  hermetinį  mokymą.  Kitaip  tariant,  žmogus  negimsta  grynu  vyru  arba  tobula
moterimi – dienos šviesą išvysta būtybės, turinčios mažiau nei 100 procentų vienos ir tos
pačios lyties savybių.

Lyties charakteristikų svyravimai nereiškia,  kad toks žmogus neturi  normalių savybių.
Kita  vertus,  jie  yra  pagrindinė kliūtis  poros  saviraiškai  meilėje.  Visiškas  pasitenkinimas
įmanomas tik tada, kai sąjungą sudaro du asmenys, turintys visas atitinkamų lyčių savybes.
Dauguma su meile susijusių kivirčų vyksta dėl skirtingų polių, vyrų turimų moteriškų

17



18



komponentų ir moterų turimų vyriškų komponentų sąlyčio. Bendraujant tokie neatitikimai
sukelia emocinį „trumpąjį sujungimą“.

Šios iliustracijos šiek tiek atskleidžia abipusės vyrų ir moterų traukos paslaptį. Akivaizdu,
kodėl moterį, kurios charakteryje ženkliai vyrauja vyriški bruožai, visada traukia tam tikro
tipo vyrai – moteriški, drovūs, silpni ir nepasitikintys savimi. Vyriškas charakteris nulemia,
kad pirmenybę ji teikia moteriškiems (psichologine prasme) vyrams. Tuo tarpu moteriškus
vyrus,  atvirkščiai,  dažniausiai  traukia  vyriškos  moterys.  Savo  ruožtu,  labai  moteriškai
moteriai patrauklūs dvasiškai ir psichologiškai vyriški vyrai.

Šiuolaikiniai  žmogaus  elgsenos  tyrimai  rodo,  kad  vyrų  vertybių  sistema  yra  visiškai
netvarkinga ir tai neišvengiamai atsiliepia partnerių santykiams. Šiuo atveju geru pavyzdžiu
gali būti kai kurios kino žvaigždės, kurios bando mums primesti savo vyriškumo etaloną. Jų
įkūnytą  „vyriškumą“  iš  esmės  užgožia  pabrėžtinai  moteriški  jų  įvaizdžio  bruožai.  Šie
galutinai supainioja pasyvius gerbėjus, kurie stengiasi aklai mėgdžioti savo stabus ir savo
elgesio  modelį  kurti  pagal  jų  pavyzdį.  Vyras  žiūrovas  priverčiamas  patikėti,  kad
„mačizmas“ kaip elgsenos tipas geriausiai įrodo jo vyriškumą, o moteris gali įsivaizduoti,
jog  pavydumas,  isteriškas  jausmų  demonstravimas  ir  audringi  aistros  protrūkiai  bus
vertinami kaip išskirtinio moteriškumo apraiškos.

1.4. Santuoka kaip inkaras ir tikslas

Žmogus vergauja savo įpročiams ir besąlygiškai paklūsta toms elgesio normoms, kurioms
pritaria visuomenė. Santuoka kaip visuomenės institutas turi išskirtinę simbolinę reikšmę.
Ankstyviausiose  fantazijose  santuoka  įsivaizduojama  kaip  pasakiškas  sodas,  kuriame
išsipildo  slapčiausios  žmogaus  svajonės,  jam  užtikrinama  visų  pagarba  ir  kur  jis,
pradėdamas naujas žmogiškas būtybes, gali didžiuodamasis demonstruoti savo vaisingumą.
Ištekėjusi moteris jaučia, kad realizavo save kaip asmenybę. Ji gauna tai, ko visi iš jos tikisi
– vyrą – ir visuomenė ją priima kaip „teisėtą“ narę. Tuo tarpu vyras su pasididžiavimu prieš
visus demonstruoja savo išrinktąją, kurioje gali išlieti savo spermą. Reikšdama pagarbą ir
susižavėjimą, moteris privalo būti jam amžinai ištikima, apdovanoti jį vaikais, juos maitinti,
auklėti ir, tarsi to būtų negana, rūpintis namais ir valgydinti vyrą.

Moteris tikisi rasti „dirbantį sutuoktinį“, kurias ją išlaikytų. Vyras ketina įsigyti „naudingą
mašiną  seksui  ir  vaikams  gimdyti“,  o  kartais  ir  „antrą  mamą“.  Kai  visos  šios  sąlygos
patenkinamos, visuomenė juos apdovanoja pritarimą liudijančia šypsena. Pora giminėms ir
artimiesiems stengiasi  parodyti,  kokia  yra  laiminga  ir  kokius  nuostabius  vaikus  lytiškai
sugyvendama pagimdė pasauliui. Taigi, regis, kad viskas tvarkoje: su pasididžiavimu savo
palikuonis rodančios gyvūnų ir žmonių poros įgyvendino gamtinį ciklą.

Santuoka neabejotinai  užtikrina pagarbą bei  prestižą ir  sukuria rimtumo bei brandumo
aureolę. Būtent todėl daugelis santuoką vertina kaip gyvenimo tikslą, taip ir nesužinodami,
koks yra jų pačių vaidmuo meilėje. Jie nesupranta, kad santuokinė sąjunga tėra priemonė,
leidžianti išreikšti tai, kas akivaizdžiai turėtų būti jau iki vestuvių – būtent meilė. Daugybė
jaunų vyrų ir moterų gyvena iliuziškoje laimės būsenoje tik todėl, kad pavyko susituokti –
jiems net į galvą neateina, kad jie ne tik nepasiekė tikslo, bet vos pradėjo savo ilgą kelią jo
link. Vestuvės tėra išvykimo punktas iškeliaujant ieškoti laimės ir saviraiškos meilėje.
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Viena svarbiausių problemų, susijusių su priežastimis, dėl kurių žmonės tuokiasi – baisi
sutuoktinių  veidmainystė.  Netgi  tada,  kai  santuoka  yra  aiškiai  nevykusi,  partneriai  to
nepripažįsta  ir  be  perstojo  stengiasi  ją  dirbtinai  išsaugoti.  Jų  veidmainystę  grindžia  „ką
pasakys  kaimynai“  ir  panašūs  samprotavimai  arba  nerimas  dėl  savo  reputacijos,  nes
prireikus  viešai  pripažinti  savo  nesėkmę,  abiejų  savimeilė  patirtų  smūgį.  Yra  daugybė
visiškai nelaimingų santuokinių sąjungų, kuriose partneriai nenori pripažinti šio fakto nei
prieš kitus, nei sau patiems. Apsimetinėdami, kad „viskas yra tvarkoje“, jie meistriškai lyg
profesionalai  vaidina farsą.  Šis  žaidimas vyksta  dviem lygmenimis – vidiniu ir  išoriniu.
Vidiniame pora  elgiasi  taip,  kaip  jiems liepia  įpročio jėga,  bet  kitų  žmonių akivaizdoje
persijungia į išorinį lygmenį ir taip bando nuslėpti tikrąjį savo santykių pobūdį. Dėl ko nors
susipykę, partneriai stengiasi greitai nuslopinti pyktį ir pridengti jį mieliausia šypsena, bet
vos svečiams išėjus, vėl būna pasirengę perpjauti vienas kitam gerklę. Akivaizdu, kad čia
susidūrėme su tam tikros rūšies elgesiu, kurio tikslas – dirbtinai stiprinti tokį ryšį. Siekis bet
kokia  kaina  atrodyti  laimingais  dirbtinai  palaiko  sąjungą,  bet  tuo  pačiu  metu  sukuria
pavojingas sąlygas vidiniam nepasitenkinimui ir kelia rimtas problemas, kurios yra linkusios
kauptis ir gali tapti rimto psichologinio protrūkio priežastimi.

Vienas kito nemylintys partneriai pradeda ieškoti kitokios „jungiančios medžiagos“, kuri
leistų  bet  kokiomis  aplinkybėmis  išsaugoti  jų  ryšį.  Daugumai  žmonių  santuoka  reiškia
būtent  tokį,  dirbtinį,  priverstinį  stabilumą  užtikrinantį  ryšį.  Tai  slapta  vienas  kito
nekenčiantiems sutuoktiniams padeda likti  kartu  iki  gyvenimo galo,  net  jeigu jie  nuolat
jaučiasi be galo nelaimingi.

Kuo nebrandesni ir kuo labiau savimi nepasitikintys yra partneriai, tuo griežtesnes elgesio
taisykles jie primeta vienas kitam. Šiuos griežtus priesakus vykdyti reikia besąlygiškai, nes
kitaip visas statinys gali sugriūti. Siekdama sukurti gyvenimą, atitinkantį įvairius emocinius,
socialinius ir intelektinius tikslus bei visus asmeninės buities aspektus apimančias taisykles,
pora ne tik aklai laikosi tradicinių taisyklių, bet susigalvoja ir naujų. Visi saviraiškos būdai,
kurie turėtų būti spontaniški ir natūralūs, sukaustomi ir netenka lankstumo, ir tai visiškai
sunaikina vidines partnerių paskatas.  Šiuo atveju svarbų vaidmenį atlieka prievolė turėti
vaikų,  nes  taip  „santuoka,  grindžiama  pareigos  jausmu“  virsta  „santuoka  iš  meilės“.  Iš
esmės  būtent  tada,  kai  tvirtai  partnerių  sąjungai  sukurti  trūksta  meilės,  dėl  šio  tikslo
įgyvendinimo tenka kreiptis į išorines jėgas.

Daugeliui santuoka yra savitas inkaras, leidžiantis gyvenime jausti stabilumą – jo vienišas
asmuo pasiekti negali. Iš principo žmones galima palyginti su laivais, kurie lekia per bangas
be  aiškių  orientyrų  ir  tikslų.  Kuo  stipriau  sutuoktiniai  jaučia  santuokinę  pareigą,  tuo
tvirtesnė jų padėtis visuomenės struktūroje. Abipusės atsakomybės jausmą sustiprina vaikai,
užtikrindami ypač tvirtus ir patvarius ryšius. Paprastai jaunavedžiai nekantriai laukia vaikų
gimimo  ir  pradžioje  šie  pripildo  jų  širdis  džiaugsmo,  bet  labai  greitai  tėvai  pajunta
susierzinimą  ir  apmaudą.  Juolab,  kad  su  vaikų  atsiradimu  susijusius  pareigos  niekur
nedingsta.

Kažkoks tylus susitarimas verčia porą slėpti dėl vaikų kylantį nepasitenkinimą. Tuo pačiu
metu būdami ir tėvais, sutuoktiniai iš paskutiniųjų stengiasi, kad būsimieji tėvai nesužinotų,
kaip viskas vyksta iš tikrųjų, nes tai sugriautų mitą apie tėviškus jausmus. Dėdama didžiules
pastangas, gamta užtikrina pakankamą gimstamumo lygį ir taip uoliai bando išsaugoti visų
rūšių egzistavimą. Tikėtina, kad šioje vietoje kai kurie norėtų pasiginčyti, argumentavimui
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pasitelkdami faktą, jog žmonėms vaikai būtini kaip saviraiškos priemonė. Tai ypač liečia
moteris, kurios svajoja apie motinystę, įsivaizduodamos ją taip, kaip ją apdainavo poetai ir
filosofai, kokią ją savo kūriniuose įkūnijo tapytojai ir palaimino bažnyčia. Iš esmės priimta
manyti, kad vaikai ir rūpinimasis namais – vienintelė moters paskirtis. Dėl šio įsitikinimo
svarbūs  išsilavinimo  aspektai  paliekami  nuošalyje  ir  jų  mokymas  visų  pirmiausia
sutelkiamas į tai, kaip rūpintis vaikais, gaminti valgį, prižiūrėti namus ir įgudusiai naudoti
adatą.  Bet nei moteris, nei su ja gyvenantis vyras nemokomi, kaip reikia mylėti.  Niekas
nesistengia jiems paaiškinti, kad santuoka ir motinystė – bent jau jų tradicine forma – yra tik
maža dalis to, ką jie gali pasiekti kartu.

1.5. Vengimas atsiduoti

Meilės  santykiams  naudojamas  dar  vienas  seniai  įsisavintas  modelis,  grindžiamas
materialistine samprata, raginančia ir vyrus, ir moteris meilėje visiškai „neatsiduoti“, bet tuo
pačiu metu iš partnerio reikalauti besąlygiškos ir gilios ištikimybės bei visiško atsidavimo.
Moters atžvilgiu šis požiūris yra atgarsis tų laikų, kai ją vertino kaip daiktą – tradicija, iki
šiol  gyvuojanti  primityviose,  o  užslėpta  forma  ir  kai  kuriose  labiau  pažengusiose
visuomenėse.  Tai  dažnai  verčia  moteris  suprasti  savo  ekonominę  vertę,  kuri  visuomet
tiesiogiai  proporcinga  jos  fiziniams  privalumams.  Šiame  žaidime  svarbiausią  vaidmenį
atliekantis vyras žino, kad už moterį privalo brangiai sumokėti ir nuolaidžiauti visiems jos
kaprizams – tik taip ją gaus visam laikui. Moters laikymą daiktu galima paaiškinti tuo, kad
tam tikra prasme ji turi rinkos kainą. Viena vertus, moteris žino, ko ji verta, o kita vertus –
vyras supranta, jog turi sumokėti, kad sudaręs savotišką sandorį ją gautų ir turėtų. Tokia
situacija  atskleidžia  dar  vieną  veiksnį,  kuris  skatina  ir  sustiprina  „meilės  be  meilės“
egzistavimą.

Moters  ir  vyro  vertė  išreiškiama  ne  konkrečiais  vienetais,  pavyzdžiui,  pinigais,  todėl
kaina, kuria save įvertina pats žmogus ir kurios užsiprašo kita pusė, gali stipriai skirtis. Kai
kurios moterys save įkainoja labai aukštai ir  iš vyrų reikalauja atitinkamo atlygio. Jeigu
mainai  nelygiaverčiai,  moteris  jaučiasi  apgauta  bei  nuvilta  ir  pradeda  tikėti,  kad  jos
sutuoktinis  paprasčiausiai  ja  pasinaudojo.  Būtent  todėl  apie  save  itin  gerai  galvojančios
moterys paprastai  išteka už labai turtingų arba garsių vyrų.  Jeigu partneriams santuokos
motyvas  yra  finansinė  arba  materialinė  nauda,  norėdamas  iš  savo  išrinktosios  gauti
lygiavertį atlygį, vyras jos gerovę turi palaikyti atitinkamame lygyje. Kai sandoris pasidaro
ekonomiškai nebenaudingas, partneris nustoja mokėti.

Atsidavimas būna dviejų aiškiai išreikštų rūšių: fizinis (kūno) ir psichinis (proto ir sielos).
Fiziniai  santykiai  leidžia  patikrinti  kūnišką  bendravimą,  o  psichologinis  atsidavimas
įmanomas tik  tada,  kai  ir  vyras,  ir  moteris  būna tikri,  kad sandoris  yra teisingas  abiejų
partnerių  atžvilgiu.  Moterys  dažnai  pasyviai  –  psichologiškai  nedalyvaudamos  šiame
veiksme  –  leidžia  vyrams  jas  valdyti.  Atiduodama  vyrui  savo  kūną,  moteris  tuo  pačiu
savanoriškai prisiima „daikto“ statusą ir tikisi už tai gauti didelį apdovanojimą. Vyras gali
sumokėti jai pinigais, kokia nors preke ar emocinio prisirišimo pavidalu – pavyzdžiui, aklu
susižavėjimu, visišku paklusnumu, psichologiniu pavergimu ir pan.
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Tai  lemia,  kad vyras  irgi  stengiasi  iki  galo neatsiduoti  ir,  pirkdamas moterį,  griebiasi
paprasčiausios  ir  veiksmingiausios  priemonės.  Nė  viena  pusė  nieko  neduoda  tiesiog,  o
dalyvauja sandoryje, kur viena mainoma į  kita.  Moteriai savo kūno atidavimas – įprasta
praktika. Už tai ji būna aprūpinama arba gauna materialinę kompensaciją. Moteris-daiktas
leidžia  naudoti  savo kūną,  o  vyras  –  savo piniginę.  Jeigu  kaina  tenkina  abu,  visi  lieka
patenkinti, bet į meilę čia visai neatsižvelgiama.

Tokiomis  aplinkybėmis  moteriai  ir  į  galvą  neateina,  kad  privalo  vyrui  „atsiduoti“
dvasiškai.  Ji  mano, kad nėra priežasčių tokiam atsidavimui,  nes priešingu atveju ją būtų
auklėję kitaip ir tam paruošę. Štai kodėl moteris deda tokias pastangas, besirūpindama savo
kūnu, tarsi jis būtų pinigas mainams. Fizinio grožio netekusios moterys priverstos vystyti
intelektualinius gebėjimus ir formuoti savo charakterį. Joms atsiveria galimybė gyvenime ko
nors  pasiekti,  pavyzdžiui,  meno  srityje  arba  pasirinkus  kitą  profesiją.  Inteligentiškesnės
ypatingu grožiu  nespindinčios  moterys  išorinio  patrauklumo stoką  kompensuoja  kitomis
savybėmis, kurias vertina ir skatina visuomenė, nors ši taisyklė galioja su išimtimis.

Šiuo atžvilgiu vyrai yra palankesnėje situacijoje nei moterys – jiems fizinis grožis nėra
privalomas  reikalavimas.  Norint  būti  patraukliu,  pakanka  stabilios  finansinės  padėties.
Žinoma, tokioje sąjungoje vyras taip pat moteriai neatsiduoda visiškai: jis puikiai suvokia,
kad  privalo  nuolat  ją  papirkinėti,  ir  tuomet  visiškai  atsiduoti  nebėra  reikalo.  Pirkdamas
moterį,  vyras  moka  už  tai,  kad  gauna  seksualinį  pasitenkinimą,  už  jos  rūpestį  vaikais,
švarius  drabužius,  jaukius  namus  ir  valgį.  Tuo  tarpu  moteris  moka  už  tai,  kad  būtų
išlaikoma, apginama, kad būtų aprūpinti jos vaikai, o kartais ir tėvai bei giminaičiai; jeigu ji
pakankamai patraukli ir geidžiama, apmokamos ir jos užgaidos bei prabanga. Tokiu būdu
šis paprotys sukuria vieną pragaro ratą primenančią būklę – diena po dienos moteris turi
tapti vis gražesne arba bent jau išsaugoti patrauklumą, nes kitaip jos kaina stipriai kris ir
taps nebepakankama, kad ji gautų tai, kuo buvo aprūpinama anksčiau. Savo ruožtu vyras yra
verčiamas uždirbti vis daugiau pinigų, kad patenkintų nuolat augančius savo išrinktosios
poreikius, nes išorės priežiūrai jai reikia vis daugiau priemonių. Tokią padėtį iš tiesų galėjo
sugalvoti tik Šėtonas. Likimo ironija, kad šiuo atveju moterų padėtis yra geresnė: visuomenė
mano, jog jas turi saugoti įstatymas, kad žmonos grožiui nuvytus, vyras negalėtų jos palikti.
Būtent todėl iš teisinės perspektyvos santuoka yra savotiška akcinė bendrovė. Visai tikėtina,
kad jeigu partneriai vienas kitam jaučia tikrą meilę, jokių teisinių formalumų nebereikia –
tokiu atveju vyras savo moters niekada nepaliktų neapsaugotos.

Norėdama mainais gauti ką nors vertinga, graži moteris neprivalo pasiūlyti nieko – jai
pakanka vyrui duoti savo kūną. Štai kodėl kuo ji gražesnė, tuo geriau žino savo valdžią.
Pažvelgusi  į  veidrodį,  tokia  moteris  patenkinta  savimi  nusišypsos,  suprasdama,  kad  turi
galią vyrams. Norėdama būti laiminga, šį jausmą ji turi jausti nuolat. Psichologinė analizė
parodytų, kad tik pinigais besidominti moteris nejaučia gyvenimo pilnatvės ir gyvena tik
išnaudodama vyrus. Todėl grožiui ėmus vysti, ji puola į neviltį, išsigandusi, kad bus išmesta
kaip  nereikalingas  daiktas.  Tiktai  iš  tiesų  inteligentiška  moteris  sugeba  išsivaduoti  iš
priklausomybės, atsirandančios dėl santykiuose su vyru naudojamos jos „rinkos vertės“, ir
pajusti tikrąją laisvę. Iš esmės tai ir yra vienintelė moters emancipacijos forma. Nepakanka
tik vienodų teisių, būtina prisiimti ir tokią pačią atsakomybės dalį, kokia tenka vyrams. Būtų
logiška ir  natūralu, jeigu abu partneriai  įneštų savo indėlį,  rūpindamiesi šeimos laime ir
gerove.  Jų  dalyvavimas  privalo  būti  grindžiamas  meile,  o  ne  grynai  materialinėmis
paskatomis ir interesais.
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Visiškai atsiduoti santykiuose su vyrais moteris vengia ir dėl kitokių priežasčių. Jos siejasi
su  įvairiais  kompleksais,  kuriuos  nagrinėsime vėliau.  Čia  derėtų  paminėti  vieną  iš  jų  –
kompleksą „skaisčioji karalienė“. Jo kamuojama moteris save laiko gražia lėle, kurią vyrai
turi dievinti ir rodyti jai visokią pagarbą. Tokiai moteriai pats lytinis aktas yra žeminantis:
jis  leidžia numanyti,  kad ji  turės „nužengti  iš  sosto“ ir  nusileisti  iki  jos kūną valdančio
„plaukuoto žvėries“ lygio. Šiam tipui priklausanti moteris normalius santykius gali palaikyti
tik su vyrais, akivaizdžiai arba slapta ją laikančiais „karaliene soste“. Kai kas nors bando su
ja elgtis kaip su lygia, ji nereaguoja manydama, kad tai žemina jos orumą.

Vyrai taip pat naudojasi plačiai žinomais būdais, leidžiančiais santykiuose su moterimi
išvengti  visiško atsidavimo. Taip ima reikštis  vadinamasis  „vyriškas šovinizmas“.  Tokio
elgesio tikslas – priversti  moterį būti nuolat paklusnia ir  taip palaikyti pasitikėjimą savo
vyriškumu. Analizuojant nevisiško atsidavimo vyro ir moters santykiuose problemą, šalia
grynai materialinių sumetimų galima pamatyti ir daugybę kitų priežasčių. Kai kurios iš jų
glūdi savimeilėje, kitas galima paaiškinti tingumu, įvairiais kompleksais arba nusivylimu.
Vis dėlto yra ir svarbesnių motyvų, kurie paaiškės toliau.

Iš  prigimties praryjantis  ir  vampyriškas šėtoniškas elementas daugumą žmonių skatina
santykiuose  su  partneriu  ieškoti  naudos,  užuot  suteiktus  jam  meilės.  Dažnai  meilėje
didžiausius reikalavimus kelia tie, kurie duoda mažiausiai. Reiklus žmogus mano, kad jo
partneris  niekuo  nuo  jo  nesiskiria,  ir  stengiasi  šiame  žaidime  jį  aplenkti,  keldamas
nuolatinius  ir  perdėtus  reikalavimus  visiškai  atsiduoti  emociškai.  Nieko  neduodantis
partneris  jaučia  poreikį  gauti  ir  savo  reikalavimus  formuluoja  kaip  valdžios  trokštantis
maniakas  –  kiek  jam  bebūtų  duodama,  neįmanoma  kompensuoti  jo  jaučiamos  jausmų
stokos. Tai gana primityvi pranašumo forma, kurią aiškiai galima pastebėti kai kurių gyvūnų
rūšių elgesyje.

1.6. Narcisizmas ir pavydas

Pavydas  –  kraštutinė  egoistinio  siekio  turėti  forma,  kai  nė  kiek  nenukrypdamas  nuo
nustatytų elgesio normų, vienas iš partnerių tikisi, kad kitas mylės tik jį ir nieką daugiau.
Pavydas  apima  ištisą  jausmų  gamą  –  pradedant  apgauto  meilužio  jausmais  ir  baigiant
sielvartu, kurį patiria vyras, įtariantis, kad kiti vyrai į jo mylimąją žiūri per daug įdėmiai.
Pavydui galima priskirti daugybę elgesio formų – nuo visiškai normalaus iki patologiško. Jo
šaltinis visada būna baimė, kad meilės objektas – tikras ar tariamas – gali pasirinkti ką nors
kitą.  Dingstys pavydui atsirasti  gali  būti labai įvairios,  ir  kartais  neteisingai savo aistros
objekto  poelgius  aiškinantis  arba  pernelyg  jų  reikšmę  išpučiantis  pavyduolis  jas  tik
įsivaizduoja.

Pavydus vyras siekia gauti išskirtines teises, savo mylimąją įsivaizduodamas kaip esybę,
neturinčią  jokios  laisvės  ir  net  teisės  į  asmeninį  gyvenimą.  Norėdamas  išsaugoti  savo
išrinktąją,  toks  vyras  siekia  ją  įkalinti  iš  taisyklių,  įgaliojimų  ir  draudimų  sukurtame
psichologiniame kalėjime – pavyduolis  tiki,  kad šis  jam padės įtvirtinti  dvasinę tironiją.
Dvasinė  pavydaus  žmogaus  pusiausvyra  yra  sutrikdyta.  Pasitelkęs  tokius  metodus,
pavyduolis iš esmės rodo, kad jo sieloje nėra meilės – jis nemyli žmogaus, kurį esą yra
įsimylėjęs.  Iš  tikrųjų  jam  būtinai  reikalinga  „psichologinė  tarnaitė“,  kuria  jis  galėtų
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pasikliauti, ir taip, kontroliuodamas kito žmogaus elgesį, jausmus ir poelgius, patirtų tariamą
tikrumo pojūtį. Pavyduolio sieloje plyti tuštuma, jis visiškai nepasitiki savimi ir savo vidinį
pasaulį stengiasi užpildyti kito žmogaus emocijų sąskaita. Žvelgiant į pavydaus žmogaus
elgseną iš meilės perspektyvos, jis yra iškrypėlis: užuot mylėjęs artimą žmogų, žmones arba
visą pasaulį,  savo jausmus jis  sutelkia į  save.  Vis dėlto,  nors ir  kaip keista,  pavyduolio
negalima laikyti neabejotinu narcizu, įsitikinusiu, kad jo partneris, žmonės ir visas platusis
pasaulis egzistuoja tik tam, kad jam tarnautų. Toks elgesys arba charakterio tipas atspindi
daug  gilesnę  su  narcisizmu  susijusią  problemą  –  infantilizmą,  išsivystantį  užstrigus
ankstyvame vaiko raidos  etape.  Šį  užstrigimą galima pastebėti,  kai  vaikas  suvokia,  kad
vienintelė tikrovė – jo kūnas, nes jo ego yra už kūno ribų. Ego yra aplinkinio pasaulio dalis,
bet  negali  jame atlikti  jokio veiksmo.  Pasaulis  sukurtas  tik  tam,  kad būtų  patenkinti  jo
poreikiai.  Narcisizmui  būdinga  ir  vėlyvesnė  fazė,  prasidedanti,  kai  pas  vaiką  išsivysto
gebėjimas mylėti arba, greičiau, kada šis prarandamas. Narcisizmo komplekso kamuojamam
žmogui egzistuoja tik viena tikrovė – jo paties mintys ir poreikiai. Pasaulio jis nesuvokia
kaip  kažko,  kas  egzistuoja  objektyviai  –  jam tai  tik  modelis,  sukurtas  pagal  jo  viduje
vykstančius procesus.

Narcizas nepajėgia mylėti nieko – netgi savęs paties – nes, kaip nurodo Frommas, tikra
meilė sau yra egoizmo priešingybė. Egoizmas atsiranda dėl nenumaldomos sau jaučiamos
meilės, kurią galima paaiškinti tuo, kad trūksta tikros meilės savo asmenybei. Tai nevykęs
bandymas kompensuoti meilės sau stoką.

Pavydaus narcizo partneris yra idealus tarnas, vergaujantis ne tik fiziškai, bet ir seksualiai,
emociškai;  paralyžiuojama  ir  jo  vaizduotė.  Tokiomis  sąlygomis  tikra  sutuoktinių  pora
egzistuoti  praktiškai  negali,  nes  partneriai  pasąmoningai  nusiteikę  kurti  iškreiptą  ryšį.
Neatsitiktinai kalbama, kad pavydas reiškia meilės mirtį – nei inkvizitorius, nei auka šio
jausmo  nejaučia.  Galbūt  pradžioje  auka  ir  myli  savo  partnerį,  bet  pernelyg  dideli  jo
reikalavimai visada padaro savo, meilės galia galiausiai išsenka ir švelnūs jausmai baigiasi.

Su pavydu siejasi dar vienas reiškinys, kuriam dera skirti dėmesio – naikinantis pavydo
poveikis. Pavyduoliui niekada į galvą nešautų sugalvoti ką nors nauja, kas pataisytų padėtį
(taip elgtųsi nepavydus mylintis žmogus), nes jo širdyje yra vietos tik kerštui ir neapykantai,
o galvoje kirba mintys apie žmogžudystę arba savižudybę.  Iš  tikrųjų mylinčiam žmogui
tokie  jausmai  yra  svetimi.  Ten,  kur  yra  meilė,  veikia  vienintelis  troškimas  –  apsaugoti
mylimą  žmogų  nuo  pavojų  ir  kančių.  Galima  prieštarauti,  kad,  pavyzdžiui,  savižudis
vadovaujasi noru pasitraukti iš kelio ir nebetrukdyti. Vis dėlto manyti, kad jo veiksmai nėra
grindžiami  egoizmu,  yra  klaidinga.  Savižudybė  –  tai  ne  savęs  paneigimo  veiksmas;
priešingai,  juo siekiama sukurti kuo daugiau nemalonumų mylimam žmogui,  atkeršyti iš
kapo. Tai ir yra tikrasis savižudybės iš meilės motyvas.

Apie  savižudybę  galvojančio  žmogaus  požiūriu,  šis  veiksmas  pasižymi  daugybe
privalumų:

1.  Partneris  pasmerkiamas nešti  savo kaltės  už  savižudybę naštą.  Tai  yra  nuosprendis
visam gyvenimui ir jo atšaukti negali niekas.

2. Savižudis nuo savęs nusimeta bet kokius kaltinimus ir prisiima nekaltos aukos – kažkuo
primenančios aukojamo avinėlio – pozą.

24



3.  Jis  spėja  išvengti  visiško savigarbos  žlugimo dėl  tikros  ar  įsivaizduojamos  pavydo
protrūkį  sukėlusios  išdavystės.  Be  konkrečių  priežasčių  savižudybė  būtų  nenuplaunama
dėmė, bet įvykdyta iš meilės ji visada turi intriguojantį atspalvį.

4.  Savižudis  išsaugo  savigarbą  ir  nepasiduoda  agresyviems  jausmams,  tiesa,
nukreipdamas juos į save.

Tokiu būdu priešininkas pašalinamas, neištikimasis nubaudžiamas, problema dingsta, o
atsakomybė už atliktus veiksmus perkeliama partneriui.

Pavydas  neatsiranda  vien  dėl  egoizmo  ir  nėra  būdingas  tik  infantiliam  ar  silpnam
charakteriui; tai sindromas, susidedantis iš kelių neigiamų elementų, kurių derinys ir sukelia
problemą.  Šie  elementai  sudaro  nuodingą  mišinį,  palaipsniui  sunaikinantį  gebėjimą
bendrauti,  mylėti  ir  išsaugoti  pusiausvyrą;  galiausiai  prasmės  netenka  ir  pati  sąjunga.
Pavyduolis  – dvasiškai  sergantis  žmogus.  Išoriškai  jis  gyvena įprastą gyvenimą,  bet  net
labai  nereikšmingas  nutikimas  gali  jį  išprovokuoti  ir  priversti  nukrypti  nuo  normalaus
elgesio. Būtent tada paaiškėja baisus jo susvetimėjimas. Pavydas gali reikštis ir lengva, ir
itin  bjauria  forma,  todėl  su  tokios  negalės  kamuojamu  žmogumi  susituokęs  partneris
rizikuoja,  kad  pradžioje  nesupras  jos  rimtumo.  Užsimezgus  santykiams,  žmogus
pakankamai  pasitiki  savimi  ir,  nenorėdamas  padaryti  nemalonaus  įspūdžio,  pavydą  gali
nuslopinti. Vis dėlto vėliau, pajutęs, kad jau kontroliuoja kitą asmenybę, kaukę nusiima ir
parodo savo tikrąjį veidą.

Pavydas veikia ne tik santykius tarp partnerių, bet daro įtaką ir kitoms gyvenimo sritims –
nepaisant to, kad žmogus ir taip gyvena nuolat bijodamas varžovų pasirodymo, kuris dar
labiau pakurstys jo pavydą. Be to, kenčia ir socialinis bei profesinis pavyduolio statusas:
toks  žmogus  paprastai  jaučiasi  neteisingai  ignoruojamas  tų,  kurie  potencialiai  galėtų  jį
išstumti iš užkariautos padėties arba pamaišyti jam užkariauti dar naudingesnę. Apmaudas –
nuolatinis  pavydo  palydovas,  nes  kiekvienas,  pavydintis  tikram  ar  įsivaizduojamam
priešininkui, tuo pačiu metu jaučia stiprų apmaudą dėl visko, ką pasiekė arba galėtų pasiekti
tas žmogus.

Tikėtina,  kad  svarbiausias  pavydo  sindromo  elementas  yra  libido.  Šis  atlieka  gerokai
reikšmingesnį vaidmenį, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Pagal hermetinį mokymą,
libido simbolizuoja gyvybinę galią,  įkūnija gyvybės užgimimą. Lytis  ir  generacinė galia
nėra tas pats. Elektra pasižymi generacine galia, bet neturi lyties – visai kaip ir atomas. Tuo
tarpu žmonės turi lytį ir gali pagimdyti naują gyvybę. Libido, kaip gyvybę teikiančią galią,
galima  pavaizduoti  kaip  energetinį  ratą  (360  laipsnių),  kuriame  lyties  organams  tenka
maždaug 30 laipsnių. Gyvybę teikianti galia yra gyvenimą kurianti žmogaus energija – tai
jėga,  nepaklūstanti  sąmoningai  kontrolei,  todėl  bet  kokie  bandymai  ją  kontroliuoti  būtų
nesėkmingi. Tokią energiją aktyvuoja impulsai, kuriuos skleidžia varomoji jėga, veikianti
kaip asmenybės charakterį atspindinti programa. Būtent šios sąlygos lemia, kiek normalus ar
iškrypęs bus žmogaus libido. Lytis sudaro tik mažą, bet labiausiai pastebimą libido dalį. Ji
yra  vienas  svarbiausių  mūsų  jausmams  įtaką  darančių  veiksnių,  todėl  bet  koks  stimulo
suvokimas iš esmės būna seksualinis. 

Dėl  vidinės  libido  ir  sekso  priklausomybės  atsiranda  trečiasis  elementas  –  „erotinis
veiksnys“, paprastai pasireiškiantis kaip seksualinis susijaudinimas. Normaliomis sąlygomis
šią energiją riboja žmogaus seksualumas.  Ji  pereina natūralius impulsus iš  vaizduotės ir
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jausmų gaunančiais  lytiniais  organais.  Tam tikromis  nenatūraliomis  arba  nenormaliomis
sąlygomis konfliktas tarp seksualumo ir emocijų sukelia „trumpus sujungimus“, ir taip šio
proceso metu seksualinė  energija  nyksta ir  išsilieja  emocijų pavidalu.  Lytis,  emocijos ir
vaizduotė  pasižymi  visiškai  skirtingomis  vibracijomis.  Pasitelkus  radiotechnikoje
naudojamus  terminus,  šiuos  skirtumus  galima  apibūdinti  kaip  įvairaus  ilgio  ar  dažnio
bangas. Vaizduotė pasižymi žemiausiu dažniu, seksualumas – aukščiausiu. Emocionalumo
dažnis  yra  maždaug  per  vidurį.  Emocijos  negali  būti  maitinamos  seksualine  energija,
panašią į superkurą su dideliu oktaniniu skaičiumi. Vis dėlto susidūrus su pavydo protrūkiu,
būtent  tai  ir  vyksta.  Seksualinis  superkuras  maitina  emocijas,  ir  tai  sukelia  katastrofą  –
pavydo apimto žmogaus lytiniai organai yra sujaudinti, bet energijos srautai nėra normalūs,
todėl sujaudinimas pasireiškia iškreipta forma. Žmogus patiria seksualinį susijaudinimą, bet
šis įvyksta dėl širdies, veikiančios kaip emocinės sistemos smegenys, reakcijos.

Tai – nesąmoningo ydingumo forma, panaši į mintyse vykstantį vienos ir tos pačios temos
gromuliavimą,  kai  begalinėje  sekoje  vienos  kitas  keičia  neigiamos  ir  teigiamos  mintys.
Mintys  nuolat  grįžta  prie  vieno  ir  to  paties  objekto,  šiam procesui  sukeliant  kažkokius
„malonius“ jausmus. Visi jausmai turi seksualinį stimulą, todėl nesunku pamatyti ryšį tarp
tokio protinio gromuliavimo ir sekso arba tarp pavydo ir sekso. Naudodamas savo vaizduotę
ir emocijas, pavydus žmogus iš esmės mintyse nuolat „masturbuojasi“, kad patirtų iškreiptą
pasitenkinimą. Psichologo požiūriu, pavyduolis paprastai yra mazochistas, nes savo partnerį
ir  varžovą  dažnai  įsivaizduoja  tam  tikrose  erotinėse  situacijose.  Šios  įsivaizduojamos
situacijos jam sukelia drauge skausmą ir susijaudinimą: jis kenčia skausmą dėl apgavystės ir
patiria įsivaizduojamų erotinių scenų sužadinamą susijaudinimą.

Galima  sakyti,  kad  pavydas  yra  ne  tik  rimtas  dvasinis  sutrikimas,  bet  ir  seksualinio
iškrypimo forma. Pavydo apsėstas žmogus nuolat ieško situacijų, kurios jam leistų savaip
mėgautis tokiais potyriais. Įdomu, kad jeigu pavyduolis susituokia kelis kartus, jam nuolat
„nesiseka“ ir  jis amžinai randa partnerius,  kurie yra jam „neištikimi“ – nebent partnerio
charakteriui  būdingi  nukrypimai  pasirodys  rimtesni  ir  pavyduolis,  vadovaudamasis  savo
mazochistiniais polinkiais, nuspręs jam visiškai paklusti. Tokiu atveju toks žmogus linksta
pripažinti, kad rado „idealų“ partnerį arba, kalbant objektyviai, „idealų įrankį“.

Be  to,  verta  trumpai  paminėti  ir  ypatingą  pavydo  formą.  Tai  –  perkeliamas
pavyduliavimas,  kai  savo  nesugebėjimą  būti  ištikimu  žmogus  priskiria  partnerio
charakteriui.  Pasąmoningai pavyduolis smerkia partnerį  kaip „išdaviką“, bet  iš esmės tik
priskiria jam savo bruožus. Pasitaiko ir kitas įdomus atvejis – būna taip, jog apie žmonos
neištikimybę, vyras pradeda domėtis kitu vyru. Pastarasis nėra varžovas – varžove tampa jo
žmona,  kuri  stovi tarp jo ir  jo išrinktojo.  Pirmasis  vyras  jaučia  savotišką homoseksualų
potraukį  kitam  vyrui,  o  įsivaizduojant  meilės  scenas  apimantis  pavydas  verčia  jį
pasąmoningai prisiimti moters vaidmenį ir užimti jos vietą.

Šia prasme pavydas – viena labiausiai paplitusių ir kenksmingiausių šėtoniškos meilės
iškrypimų formų, trukdančių žmonėms pažinti tikrąją meilę. Šioje knygoje bus aptarti visi
šėtoniškai  meilei  būdingi  bruožai.  Jie  turi  daug  ką  bendra  ir  iš  esmės  tėra  skirtingi
šėtoniškos  meilės  apraiškų  pavidalai.  Plačiai  žinomas  šėtoniškas  elementas  pasireiškia
įvairiomis  ir  prieštaringomis  elgesio  formomis.  Visos  jos  yra  nenatūralios  meilės  rūšys.
Išsiaiškinę ir išnagrinėję šiuos bruožus, žmonės galės suprasti, kas yra šėtoniška meilė.
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1.7. Žmogus kaip meilės automatas

„Meilės  automato“  tipo  sąjungoje  asmuo  randa  naujų  saviraiškos  ir  savo  polinkio  į
narcisizmą  atskleidimo  būdų.  Pavyduliaudamas  žmogus  siekia  įgyti  absoliučią  valdžią
partnerio atžvilgiu ir  visiškai jį  užvaldyti,  tuo tarpu „meilės automatas“ minta vienintele
aistra  –  nesuvaldoma  meile  sau  pačiam.  Šiuo  atveju  pavydas  irgi  gali  veikti,  bet  jau
neatlieka pagrindinio vaidmens.

Tokio elgesio tipo supratimo raktas — neįveikiamas narcizo troškimas sudievinti save.
Tai pasiekti jis gali mylimą būtybę pavertęs savo asmenybės projekcija. Pavergdamas kitą
asmenybę, narcizas į tai sutelkia tokią galią ir aistrą, kad jo paties asmenybė tampa dvilypė.
Susitapatinęs su savo partneriu, narcizas jį užvaldo – bet ne tam, kad mylėtų, o kad juo
pasinaudodamas idealizuotų patį save. Partneris jau nebėra asmenybė, o tik narcizo valios ir
troškimo sudievinti save tarpininkas. Tokio tipo sąjunga gali egzistuoti tik tada, kai „auka“
netenka visko – ji privalo visiškai atsisakyti savo minčių, jausmų ir paskatų ir sieloje palikti
vietos  tik  narcizo  ego,  pavirsdama  jo  pasyviu  „alter  ego“.  Kada  tai  įvyksta,  atsiranda
„meilės automatas“ – įrankis, kurį naudodamas narcizas įsirengia savo „psichinę buveinę“.
Jo  tikslas  yra  įgyti  galimybę  mylėti  svarbiausią,  trokštamiausią  ir  nuostabiausią  esybę
pasaulyje – save patį.

Tuo  tarpu  automatas  gyvena  kaip  įrankis,  kuriam  iš  jo  gyvenimo  telieka  biologinės
funkcijos, nes jo vaidmuo apsiriboja išimtinai veikla, skirta aukojant savo pomėgius nuolat
teikti  pasitenkinimą  „šeimininkui“.  Mokslinėje  fantastinėje  literatūroje  dažnai  aprašomi
robotų ir žmonių seksualiniai arba meilės santykiai. Paprastai jie vertinami kaip nuodėmė ar
blogis. Vis dėlto kas yra blogiau – iki žmogaus lygio pakilęs robotas ar žmogus, nusiritęs iki
roboto lygio? Būtent tai nutinka meilės automato atveju.

Galbūt  sulauksiu  prieštaravimų,  kad  toks  reiškinys  gali  atsirasti  tik  ypatingomis
sąlygomis. Vis dėlto pakanka inteligentiškam stebėtojui objektyviai ir atidžiai pažvelgti ir
galima suprasti, kad jis sutinkamas siaubingai dažnai. Žinoma, psichologinė manipuliacija
vykdoma  pasąmoniniu  lygmeniu,  todėl  naudojant  įvairiausias  gudrybes,  sukuriančias
stiprios ir aistringos meilės iliuziją, visas šis procesas rūpestingai slepiamas. Kalbant apie
tokios  rūšies  sąjungą,  galima  pamatyti,  kaip  pasyvus  subjektas  (automatas)  palaipsniui
tampa  pavojingai  negyvu,  bejėgiu,  beveidžiu  ir  puola  į  depresiją,  o  manipuliatorius
(narcizas) tuo tarpu būna euforijoje, kupinas jėgų ir entuziazmo.

Tokia santuoka gali atrodyti kaip reta ilgalaikė ir stabili – konfliktai tarp partnerių iškyla
tada,  kai  jie  nesutaria,  o  šiuo  atveju  taip  nėra.  Santuoka  gali  atrodyti  pavyzdinė,  kelti
susižavėjimą ir norą ją mėgdžioti. Aplinkiniai narcizą gali matyti kaip nuostabų, išskirtinai
rūpestingą sutuoktinį, kuris visame kame stengiasi įtikti savo žmonai. Vis dėlto iš esmės jis
yra  bedvasis,  nepataisomas  tironas.  Jeigu  vieną  gražią  dieną  sugebėjusi  suvokti  savo
padėties  rimtumą  ir  išsilaisvinti,  „automato“  vaidmenį  atliekanti  moteris  patirs  krizę,
žmonės turbūt ją pasmerks kaip blogą, deramai savo vyro neįvertinusią sutuoktinę.

Čia  tarp kito  derėtų paminėti,  kad šioje diskusijoje  vyrišką lytį  narcizo ir  moteriškąją
„automato“ pavyzdžiui pasirinkome sąlyginai. Panaši iškreipta meilės forma lygiai taip pat
dažnai sutinkama ir tarp vyrų, ir tarp moterų.
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Galima būtų spėti, kad narcizo ir „automato“ santykiuose nėra vietos švelnumui. Vis dėlto
iš tikrųjų yra visiškai atvirkščiai – dargi įmanoma, kad tokia pora myluojasi dažniau nei kas
nors kitas. Tik tiek, kad sakydamas „Myliu tave“, narcizas turi galvoje „Per tavo asmenybę
myliu save“. Bet koks ryškus meilės jausmų protrūkis yra nukreiptas iš esmės ne į partnerį –
tik atsispindi jame ir grįžta į pradinį tašką. Kas gi vyksta su kitu žmogumi? Lygiai tas pats,
ką galima pastebėti ir  kitose susvetimėjimo formose, kai subjektas „išeina iš savęs“.  Jis
tiesiog nenutuokia, kas iš esmės vyksta. Aprašytas atvejis iliustruoja kulminaciją pasiekusį
procesą.  Yra  ir  tarpinė  būklė,  kai  narcizo  impulsai  reiškiasi  neatvirai,  lygiai  kaip  ir
situacijoje, kada potencialus „automatas“ atsisako dalyvauti žaidime. Pasitaiko, kad meilė iš
tikrųjų  atsiranda  „iš  pirmo  žvilgsnio“:  kada  žmogus,  sutikęs  priešingos  lyties  partnerio
žvilgsnį, pamato jame savo paties atspindį, ir tai patraukia bei pakeri. Šis reiškinys primena
plačiai žinomą gydytojo ir paciento apsikeitimą psichine energija. Aptariamu atveju mainai
vyksta daugiausia spontaniškai, ir asmuo save mato kito žmogaus akimis.

Kodėl save mylėti trokštančiam narcizui būtinas priešingos lyties partneris – juk tą patį
tikslą  pasiekti  jis  galėtų  daug  mažesnėmis  pastangomis?  Narcizas  yra  tiek  įsitraukęs  į
savistabos procesą, kad nesugeba suvokti nieko, kas neturi ko nors bendra su juo pačiu. Dar
daugiau – netgi kai šis žaidimas jam nusibosta, narcizas nepajėgia nukreipti žvilgsnio nuo
savęs.

1.8. Vampyrizmas

Kitų gyvybės formų įsisavinimas ir  naudojimas maistui vyksta kasdien. Primityviausia
organizmo aprūpinimo energija forma yra maitinimasis maistu, bet yra ir kitų, subtilesnių
formų  –  pavyzdžiui,  kvėpavimas.  Palyginti  mažiau  žinomas  žmogaus  magnetinio
maitinimosi procesas, vykstantis sugeriant Saulės energiją, kosminį spinduliavimą ir Žemės
magnetizmą. Magnetinis poveikis pastebimas ir gydant rankomis (kaip magnetinis siųstuvas
veikiantis  „prisilietimas  rankomis“).  Apie  magnetinius  kontaktus  ir  žmonių  energijos
mainus  žinoma  labai  mažai.  Žmonės  turi  magnetinės  jėgos,  Mesmeris  vadinamos
„gyvūniniu magnetizmu“ – tai energija, kurią nuolat skleidžia ir sugeria žmogiškos būtybės.
Magnetinio kontakto pojūtis pažįstamas bet kokiam bent kiek jautriam ir pastabiam žmogui.
Toks kontaktas įvyksta užmezgant ryšį su asmeniu arba tiesiog jam fiziškai būnant šalia.
Būtent  todėl  kai  kurie  žmonės  be  aiškių  priežasčių  mums  sukelia  priešiškumo jausmą.
Priežastis  akivaizdžiai  aiški.  Magnetinis  spinduliavimas  skleidžia  mums  nemalonias
vibracijas.  Lygiai  taip  pat,  kaip  būna  malonių  ir  nemalonių  kvapų,  yra  atstumiančio  ir
pritraukiančio  magnetizmo  formos.  Norint  tai  įrodyti,  galima  atlikti  labai  paprastą
eksperimentą:  pusiau prasižioję  galime iškvėpti  tai  šiltą,  tai  šaltą  orą.  Šiltas  oras  veikia
maloniai,  o  šaltas  –  atstumiančiai.  Jeigu  šalto  oro  srovę  nukreiptume  į  katę,  iš  karto
pamatytume, kokia būtų jos reakcija.

Paprastai dėl fizinio ir psichinio kontakto bendravimo proceso metu tarp žmonių vyksta
magnetinių spindulių mainai. Šiuo atveju prisiliesti nebūtina, nes magnetinis spinduliavimas
plinta už fizinio kūno ribų. Magnetiniai visų žmonių laukai yra prisotinti arba „nuspalvinti“
teigiamomis  ar  neigiamomis  vibracijomis.  Negatyviai  nusiteikęs  žmogus,  pesimistas
visuomet skleidžia neigiamą, naikinančią energiją. Be to, žmogus savo magnetine energija
geba įkrauti aplinkinius daiktus ir gyvenamąją erdvę. Tiesiog atsidūrę prie kieno nors namų
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slenksčio, iš karto pajuntame jų traukiančią ar atstumiančią atmosferą, kuri nepriklauso nuo
interjero.

Partnerių bendravimo proceso metu vyksta  intensyvūs magnetinių spindulių mainai,  ir
kiekvienas  iš  partnerių  tuo  pačiu  metu  yra  ir  imtuvas,  ir  siųstuvas.  Vis  dėlto  atskirais
atvejais  pusiausvyra  pažeidžiama  ir  dėl  to  ryšys  tampa  panašus  į  vampyro  ir  jo  aukos
santykius. Vienas partneris, paklūsdamas neaiškiam gyvuliškam instinktui, savo vieninteliu
tikslu ir veikti skatinančiu motyvu laiko kito žmogaus gyvybinės energijos „išsiurbimą“.
„Vampyras“  pajunta  energijos  ir  jėgų  antplūdį,  o  jo  auka  silpsta,  tampa  anemiška  bei
paliegusia. Paprastai vampyrizmas siejamas su kraujo siurbimu, bet žmonės mažai žino apie
tai, kad šio brangaus skysčio gyvybinė galia slypi magnetizme, o šis savo ruožtu kaupiasi
kraujyje  esančioje  geležyje  ir  pasireiškia  blužnies  funkcijų  dėka.  Laikui  bėgant  nieko
neįtariantis  vampyras  junta  vis  sunkiau  įveikiamą  poreikį  ryti  savo  partnerio  energiją.
Kadangi  veikti  vampyrą  motyvuoja  ne  meilė,  jis  visiškai  praranda  žmogiškąjį  veidą  ir,
pasidavęs savo aistrai, nė akimirką nesvyruodamas žemina ir kankina nesąmoningą auką.
Vampyrizmas  įmanomas  tik  tada,  kai  išnaudotojas  tironiškai  vienas  valdo  savo  auką.
Daugybę atvejų, kuomet vyras arba moteris valdo savo partnerį, galima paaiškinti būtent
tokiu instinktyviu, egoistišku ir nieko bendra su meile neturinčiu poreikiu savo gyvybines
jėgas palaikyti kito žmogaus sąskaita. Iš esmės nėra jokio skirtumo, ar suvalgysite gabalėlį
mėsos,  ar  „prarysite“  žmogų.  Mėsa  virškinama  ir  įsisavinama  fiziškai,  o  žmogus  –
psichiškai. Nereikia manyti, kad toks vampyrą primenantis parazitas supras, kas vyksta –
taip atsitinka labai retai.  Jį  valdo primityvūs, pasąmoniniai instinktai,  verčiantys jį  elgtis
kaip vampyrui. Šiuo atveju akivaizdžiausiai pastebimas aukos elgesys. Jos asmenybė tampa
šeimininko-vampyro maistu, todėl ji (arba jis) virsta negyva, beveide būtybe.

Deja, tokius parazitinius santykius palaiko labai daug porų. Vampyras nuoširdžiai tiki,
kad „aistringai myli“ partnerį – išsiskyręs su juo iš tikrųjų jo ilgisi ir sieloje jaučia tuštumą,
kurios neturi kuo užpildyti. Simptomai primena pojūtį, kurį jaučia alkanas žmogus. Iš tiesų
būtent dėl to atsiranda situacija, kai asmuo tvirtina, kad „negali gyventi vienas“. Vampyras
negali  ištverti,  kai  trūksta  magnetinio  maisto,  kurį  priprato  suryti  kasdien,  tačiau  pats
situaciją  suvokia  kitaip  ir  mano,  kad  jo  nerimą  sukėlė  psichinės  priežastys.  Daugybėje
santuokų  pasitaiko,  kad  vienas  iš  sutuoktinių  pilnavertiškai  nedalyvauja  emociniame  ir
socialiniame poros gyvenime ir  tėra rezonatorius,  partnerio aidas.  Viešumoje vykstančio
pokalbio metu vampyras paprastai perima iniciatyvą ir kalba už du, tuo tarpu jo partneris
savo nuomonės  išsakyti  nedrįsta.  Jeigu  vampyro vaidmenį  atlieka  moteris,  jos  partneris
paprastai būna drovus, nedrąsus ir negeba vyriškai apsaugoti savo padėties. Jeigu vampyras
yra  vyras,  moteris  paprastai  elgiasi  kaip  išsigandęs,  dėl  nieko  prieštarauti  nedrįstantis
vaikas. Neturėdama galimybės pasipriešinti jo diktatui, ji viską daro pagal jo nurodymus.

Įdėmiai peržiūrėjus visus išvardytus vampyrizmo atvejus, paaiškės, kokioje apgailėtinoje
padėtyje yra auka. Ji panaši į melžiamą karvę: karvei nustojus duoti pieną, šeimininkas ją
papjauna.  Vaikai  taip  pat  linksta  pasiduoti  neigiamai  parazito  įtakai  ir  auga  kaip
pesimistiškai nusiteikę ir ne itin inteligentiški žmonės. Kada parazitinės savybės būdingos
motinai,  o vaikai yra berniukai, dažnai logiškai susiformuoja jų polinkis į  homoseksualų
elgesį – jų vyriškas magnetizmas godžiai ryja motiną. Paprastai kiekviena pernelyg valdinga
moteris turi vampyriškos energijos užtaisą. Tą patį galima pasakyti ir apie vadinamuosius
„vyriškus šovinistus“.
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Vienintelis būdas, kaip auka gali išsivaduoti nuo vampyro – pasitelkti valią ir pabandyti
pasiekti  emocinę  ir  psichologinę  nepriklausomybę  arba  bent  jau  įgyti  tam  tikrą
savarankiškumą. Tokie veiksniai užkirs kelią despotiškai vampyro įtakai, ir jam teks liautis
maitintis savo auka.

Be to, kai kurie žmonės tiki, kad suaugusieji ryja magnetinę jaunų žmonių energiją. Vis
dėlto tai teisinga tik tais atvejais, kada suaugęs žmogus yra neigiamai nusiteikęs jaunojo
atžvilgiu, t. y., kada dvasiniai suaugusiojo polinkiai (aktyvus asmenybės elementas) yra ne
itin išsivystę ir tuo pačiu jam trūksta teigiamo nusiteikimo, todėl jis elgiasi negatyviai, kaip
„profesionalus nelaimėlis“. Iš kitos pusės, kai suaugęs asmuo yra nusiteikęs pozityviai, dėl
aktyvios  energijos  dalyvavimo  amžiaus  skirtumas  išsilygina.  Susituokę  su  jaunesniu
partneriu,  daugelis  iš  tikrųjų  staiga  akivaizdžiai  atjaunėja.  Kitaip  būna  su  neigiamai
nusiteikusiais pagyvenusiais žmonėmis, kurie iš tiesų yra dvasiškai, protiškai ir emociškai
išsekę.

Seksualiniame šėtoniškos meilės aspekte reiškiasi dar viena vampyrizmo rūšis – pasyvaus
homoseksualo vampyrizmas. Tokie žmonės atjaunėja, reguliariai rydami vyrišką spermą ir
išnaudodami  jos  gyvybiškumą.  Vis  dėlto  čia  reikia  paaiškinti,  kad  kalbama  būtent  apie
homoseksualų elgesį,  o ne apie heteroseksualius ryšius.  Tiesiog gaudama vyro spermos,
moteris netaps jaunesnė, nes seksualiniuose skirtingų lyčių partnerių santykiuose žmogus
gauna tiek, kiek atiduoda. Homoseksualiniuose santykiuose viskas vyksta kitaip, nes šiuo
atveju susiduriame su vienodų polių sąlyčiu.

Vampyriškos  rūšies  meilės  sąjunga  neturi  nieko  bendra  su  tikrąja  meile  –  tokioje
sąjungoje svarbus tik magnetinis partnerio-parazito alkis.

1.9. Magnetinis apgirtimas

Magnetinis  apgirtimas,  nors  ir  daug  mažiau  kenksmingas  ir  pražūtingas  nei  psichinis
vampyrizmas,  vis  tiek  žmogų paverčia  akla  būtybe,  kurios  inteligentiškumas  užgeso,  o
gebėjimas savarankiškai mąstyti ir priimti teisingus sprendimus visiškai pradingo. Ironiška,
kad tokia situacija paprastai vertinama kaip „ideali meilė“ ir pateikia gana populiarų siužetą
romantiškiems kūriniams. Dauguma žmonių taip nesusigaudo visuose su meile susijusiuose
dalykuose, jog linksta idealizuoti ir už tikrą pinigą priimti netgi tokius santykius, kuriuose
vietos tikrai meilei niekada nebuvo. Pavyzdžiui, Kupidonas laikomas žavingu linksmuoliu,
kurio  strėlės  atsitiktinai  uždega  meilę  žmonių  širdyse.  Dažniausiai  jo  strėlės  kliudytas
žmogus  vienu  metu  būna  ir  užburtas,  ir  apakintas,  tarsi  trenktas  žaibo.  Panašiu  tokios
magnetinės galios pavyzdžiu gali būti paukštis, gyvatės žvilgsniu prikaustytas prie žemės:
nors  ir  kaip  stengtųsi,  jis  negali  išsilaisvinti  –  keistą  kerinčią  galią  turinti  gyvatės  tarsi
užhipnotizuoja jį.

Tam, kad Kupidono strėlė pataikytų į  tikslą,  būtinos kelios sąlygos: psichinė žmogaus
apsauga turi  būti  susilpnėjusi,  o nuo magnetinio poveikio jį  sauganti  plėvelė sunaikinta.
Hermetikai  mano,  kad  mūsų  planetą  supantis  magnetinis  laukas  yra  tarsi  universali
saugykla, kurioje saugoma viskas. Šis laukas mus supa visur, įsilieja į mūsų fizinius kūnus
ir  cirkuliuoja  juose.  Natūralioje  būsenoje  šis  magnetizmas  gėrio  ir  blogio  atžvilgiu  yra
neutralus, bet neutralumas išnyksta dėl to, kad mūsų kūnų skleidžiami magnetiniai fluidai
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yra prisotinti mūsų vibracijų. Jas išduoda mūsų žvilgsniai, rankų judesiai, žodžiai ir lyties
organų reakcijos. Sakydami, kad tas ar kitas žmogus yra „karštas“, naudojame labai tikslų
apibūdinimą, nes kalbama apie magnetiškai patrauklius žmones. Tam tikromis psichinėmis
sąlygomis gauname magnetinį impulsą iš mums fiziškai patrauklaus žmogaus ir jo energija
„mus perveria lyg strėlė“.

Kas gi yra šis mitinis Kupidonas? Tai – Visatos magnetizmas, įkūnytas konkrečiame mus
traukiančiame asmenyje. Jeigu po pirmojo kontakto įvyksta kiti, ilgesni ir dažni, tai visai
tikėtina,  kad  įsimylėjėliai  patirs  tokią  stiprią  magnetinę  trauką,  jog  pateks  į  apgirtimą
alkoholiu  panašią  būseną.  Toks  magnetinis  apgirtimas  jiems  sukelia  euforiją  –  pojūtį,
pažįstamą visiems, patyrusiems tokius jausmus. Vis dėlto tai nereiškia, kad jų santykiuose
esama meilės, nes kalbame apie grynai elektrinį reiškinį. Nuo savo pačių jausmų apgirtę
partneriai tarsi sklando ore, jų jutiminis suvokimas tampa nepaprastai aštrus. Jie galvoja,
kad  pasaulis  nuostabus  kaip  niekada,  o  nemalonumams  ir  pavojams  atėjo  galas.  Vienu
žodžiu, magnetinė trauka – tai elektrinei traukai gana artima būklė. Tad nenuostabu, kad tol,
kol  ji  tęsiasi,  visos  intelektualinės  funkcijos  ir  svarbiausi  žmogaus  gebėjimai  snaudžia.
Nežinodamas, kas yra meilė, žmogus tokią būklę savaime laiko aukščiausia, stipriausia ir
abejonių  nekeliančia  meilės  forma.  Jis  lieka  aklas  ir  kurčias  viskam,  kas  neatitinka  jo
nuomonės – nėra prasmės jam aiškinti, kaip yra iš tikrųjų. Ugningus jausmus, atsiradusius
tarp dviejų Kupidono sujungtų žmonių, galima paaiškinti tik taip. Nesunku suprasti, kodėl
toks  ryšys  gali  nutrukti  lygiai  taip  pat  netikėtai,  kaip  ir  užsimezgė  –  juk  šiam  ryšiui
nesvarbūs nei jausmai, nei instinktai, nei mintys. Šiuo atveju kalbama ne apie meilę, o apie
elektromagnetinį reiškinį.

Kol tęsiasi magnetinės euforijos būklė – o ji gali trūkti daug dienų ir metų – įsimylėjėliai
tūkstantį  kartų  prisiekinėja  vienas  kitam  amžiną  ir  švelnią  meilę.  Kai  Kupidono  jėgos
išsenka ir santykiuose atsiveria tuštuma, jie jaučiasi sutrikę ir nepajėgūs suprasti, kas su jais
vyksta.  Partneriai  pradeda  vienas  kitą  kaltinti  ir  veltui  bando  prisikasti  iki  tiesos.  Jų
„maitinimo baterijos“,  iki  tol  sujungtos  į  paralelinį  tinklą,  išsenka.  Toks  aiškinimas  yra
pernelyg materialistinis ir vargu, ar jį kaip teisingą priims iliuzijų ieškotojai, neatsisakantys
svajonės romantišką atspalvį suteikti visiems gyvenimo reiškiniams. Nežinodami motyvo,
jie stengiasi sugalvoti ką nors, kas apsaugotų jų savigarbą ir savimeilę. Kai partnerio elgesys
iš esmės pasikeičia, žmonės dažnai sako, kad „meilė užgeso“. Jiems gerokai sunkiau priimti
paprastą tiesą: meilė nedingo – tiesiog jos niekada nebuvo.

Pradžioje  kažkas  pažadina  partnerių  vibraciją.  Nepriklausomai  nuo to,  ar  šis  stimulas
buvo tiesa ar melas, iliuzija ar tikrovė, jie paragavo savo ryšio vaisių ir taip atsirado „aistra“
(žodis, lyg tyčia sugalvotas tam, kad būtų galima apibūdinti, kas vyksta su asmeniu, kai jis
įtraukiamas  į  magnetinių  energijų  sūkurį  ir,  neatsakydamas  už  savo  veiksmus,  yra
blaškomas savo paties jausmų viesulo). Žmogus tampa pasyvus ir pavirsta išorinių energijų
įrankiu. Aistra – tai pasyvumas; ji reiškia, kad tave valdo kažkas stipresnis už tave. Meilės ir
čia  nepaisoma,  nes  šiuo  atveju  sukeliamos  tik  pasyvios  emocijos,  kažkokie  iš  esmės
privalomi  jausmai  ir  instinktai.  Ego  negali  kontroliuoti  tokių  jausmų  atsiradimo.  Toks
įsimylėjimas, kaip ir daugelis kitų jo variantų, neturi nieko bendra su tikrąja meile. 

1.10. Heterosugestija – kolektyvinio tikėjimo įtaka
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Asmuo  jaučia  neįveikiamą  kultūros  –  papročių,  tradicijų,  dorovės  normų,  religinių
priesakų – poveikį; trumpai tariant, visuomenės palaikoma elgsena, kaip ir viskas, kas šiuo
metu yra madinga, įpareigoja jį tam tikrus išorinius tikslus suvokti kaip iš jo pageidaujamus
dalykus. Jis stengiasi įgyvendinti tuos tikslus,  kuriuos laiko teigiamais ir  civilizuotais,  ir
uoliai stengiasi išvengti nederančių su žmonijai žinomu kultūriniu modeliu. Bėgant laikui
žmonės  nesąmoningai  sukūrė  „santuokos  modelį“.  Įvairiose  kultūrose  būna  skirtingų  jo
variantų. Vakaruose vyras gali susituokti tik su viena moterimi – jeigu vienu metu jis ves
kelias moteris, pažeis įstatymą. Tuo tarpu kai kuriose Rytų šalyse įstatymas vyrui leidžia
turėti  kelias  žmonas – jei  tik  šis  gali  jas  išlaikyti.  Tai,  kas leidžiama vienoje  kultūroje,
nepriimtina kitai. Taigi, požiūris į santuoką nėra grindžiamas gamtos dėsniais. Jis neatspindi
privalomų Visatos proto principų arba dėsnių, kuriems paklūsta Gamta ir kurie reiškiasi,
pavyzdžiui,  augant  augalams,  medžiams  ar  keičiantis  metų  laikams.  Žmogus  nepaiso
Visatos  darnos  ir  griauna  jos  kosminę  tvarką,  pažeisdamas  jos  dėsnius  ir  vietoje  jų
chaotiškai  ir  neracionaliai  kurdamas  savavališkas  taisykles.  Būtinybę  „paklūsti  dieviškai
valiai“ nurodantys religiniai priesakai iš esmės yra teisingi. Deja, jie tereikalauja laikytis
tikėjimo dogmų ir paliečia tik žmogaus širdį, o protą palieka nuošalyje.

Žmonės nukrypo nuo natūralaus kelio, kuriuo turėjo sekti — kelio, kuriuo sąmoningai
evoliucionuoja  žmogiškos būtybės,  besistengiančios pasiekti  aukštesnį  žmogiškumo lygį.
Dėl  žmogaus  patogumų  ir  prabangos  pomėgio,  didžiulio  vartotojiško  apetito  gerokai
degradavo  tikrosios  žmogiškos  savybės,  o  vietoje  jų  nevaržomai  išsivystė  jo  grynai
gyvuliški bruožai.

Tokį konfliktą galima pastebėti ir meilės santykiuose. Žmonių sukurtas santuokos modelis
yra vulgarus ir paviršutiniškas, ant jo krenta merkantilizmo ir neišmanymo šešėlis. Normos,
kurių  turi  paisyti  asmuo,  yra  instinktyvios  homo  sapiens aistros.  Žmogui  nebereikia
prigimtinio modelio – tobulo visą Gamtą valdančio Dievo kūrinio. Žmogus verčiau linksta
įsivaizduoti esąs „gamtos užkariautojas“ ir, pažeisdamas darnią ir tobulą pasaulio struktūrą,
primesti gamtai savavališką požiūrį į tikrovę.

Pagrindinis žmonių porų modelis gali turėti kultūros tipus atitinkančių variantų. Mados
srovės paklūsta tai  pačiai  taisyklei.  Madingos pažiūros nulemia žmogaus elgseną meilės
santykiuose. Žmonės neišvengiamai tampa vadinamosios „kultūrinės sugestijos“ aukomis.
Toks  žmogaus  patiriamas  poveikis  vadinamas  „heterosugestija“.  Dėl  heterosugestijos
žmogus linksta į santuoką dėti absurdiškas ir nepagrįstas viltis. Vieną kartą keičia kita ir taip
nusistovėjusios tradicijos priimamos mechaniškai, tiesiog todėl, kad „taip buvo visada, ir jų
tėvai ir protėviai visuomet taip elgdavosi.

Klasikinis  heterosugestyvaus  modelio  veikimo pavyzdys  yra  antraeilis  vaidmuo,  kuris
kultūriniame  žmonių  poros  modelyje  tenka  moteriai.  Slapčia  priimta  manyti,  kad  jos
funkcijos  apsiriboja  vaikų  gimdymu,  auklėjimu  ir  rūpinimusi  jų  išsilavinimu.
Heterosugestija  ją  pažemina  iki  „maitintojos“  vaidmens  ir  neleidžia  jai  prisiimti
atsakomybės už rimtesnius, įžvalgumo ir inteligentiškumo reikalaujančius dalykus. Vedęs
vyras  nevalingai  ima  galvoti,  kad  „įsigijo“  motiną  ir  maitintoją  savo  vaikams,  kuri,
paklusdama visuomenės valiai, visada sėdės namuose, auklės vaikus, valys ir rūpinsis vyru
– t. y., atliks idealios tarnaitės vaidmenį. Jeigu moteris nesutiks paklūsti tokioms elgesio
normoms ir nenorės,  pavyzdžiui,  turėti  vaikų, visi manys, kad jai yra „ne viskas gerai“.

32



Žmonės tikriausiai galvoja, kad šitaip elgdamasi ji pažeidžia biblinį priesaką „Veiskitės ir
dauginkitės“.

Kalbant  apie  garbę,  laisvę  ir  panašias  sampratas,  moterys  vėl  atsiduria  nepalankioje
padėtyje.  Pavyzdžiui,  vyrui  neištikimą  žmoną  žmonės  atvirai  ar  slapta  laiko  prostitute.
Viskas  būna  kitaip,  kai  kalbama  apie  vyrą.  Atsidūręs  toje  pačioje  situacijoje,  pagal
visuotinai  priimtą  garsiai  neskelbiamą  nuomonę  jis  gali  tam  tikru  mastu  rodyti  savo
vyriškumą  –  tai  atitinka  „vyriškas  tradicijas“.  Netolimoje  praeityje  aukštą  padėtį
užimantiems vyrams buvo visiškai įprasta susilaukti nesuskaičiuojamų neteisėtų palikuonių.
Tai  suteikdavo  peno  jų  vyriškam  išdidumui  ir  būdavo  „paslaptimi“,  kurios  jie  uoliai
bandydavo  nenuslėpti.  Toks  elgesys  nesukeldavo  nei  protestų,  nei  nepasitenkinimo,
priešingai – taip pasielgęs žmogus tapdavo susižavėjimo objektu. Tuo pačiu metu nesunku
įsivaizduoti, kaip būtų elgiamasi su moterimi, drįsusia susilaukti vaikų nuo žmogaus, kuris
nebuvo jos teisėtas sutuoktinis.

Iš kur atsiranda tokie kriterijų skirtumai? Kodėl žmonėse tokiais atvejais naudoja skirtingą
vertinimo matą? Priežastis paprasta – moteris visuomet laikyta vyro nuosavybe, perkamu ir
parduodamu daiktu. Taip buvo anksčiau, taip būna mūsų dienomis. Netgi tada, kai žmonės
nori  patikėti,  kad  yra  priešingai,  jie  susituokia  jau  užprogramuoti  emocijų,  intelekto  ir
instinktų atžvilgiu. Žmogus tuokiasi, nes „visi turi tuoktis“, susilaukia vaikų, nes „taip yra
priimta“, ir santykius santuokoje kuria būtent taip, kaip tą daryti nurodo visuomenė.

Vos susituokus, žmogaus gyvenimas vyksta pagal nustatytą programą. Netgi į paskutinę
kelionę jis palydimas pagal nusistovėjusias tradicijas ir papročius. Įmanoma visiškai tiksliai
numatyti, kokia bus laidotuvių ceremonija, kaip elgsis liūdintys artimieji, ką galvos draugai
ir pažįstami. Vienas iš svarbiausių žmogaus smegenyse įdiegtų heterosugestyvių pranešimų
yra idėja, kad santuoka tiesiogiai siejasi su laime ir meile. Šiuo atveju priežastis ir pasekmė
apsikeitė vietomis – žmogus stengiasi rasti laimę ir meilę santuokos dėka. Iš tikrųjų turėtų
būti priešingai – tuoktis jis turi tik tada, jeigu jau jaučia meilę ir yra pakankamai įsitikinęs,
kad ji jam suteiks laimės.

Heterosugestija įrodo, jog moteris privalo būti patraukli ir trokštama, kad vyras galėtų
pasididžiuodamas  išstatyti  ją  parodai,  o  vyras  turi  užimti  pakankamai  svarbią  padėtį
visuomenėje, kad moteris galėtų juo didžiuotis.  Vėlgi pagal kolektyvinės įtaigos dėsnius
aistra – vienas iš anksčiausiai pasirodančių meilės ženklų, o pavydas rodo, kaip stipriai mus
myli. Heterosugestija verčia mus meilę maišyti su seksu, skatina mus ilgėtis to, ko net norėti
nederėtų, kas neturi nieko bendra su meile. Dėl to pamirštame kelią, kuriuo turime sekti.
Priklausydami  žmonių  giminei,  žmonės  iš  principo  džiaugsmingai  susilieja  su  grupe  ir,
paaukodami savo individualybę, persiima jos aistromis. Tačiau to, kas susikaupia grupės
psichikoje,  jokiu  būdu  negalima  laikyti  doros  ar  intelekto  pavyzdžiu  –  greičiau  tai  yra
vidutinybė ir kvailumas.

Vargu, ar suvokiame, kokiu mastu meilės santykiuose sekame pavyzdžiais, nusižiūrėtais
iš bulvarinių romanų, perimtais iš televizijos serialų arba tėvų ir pažįstamų patirties. Lygiai
taip pat nežinome, kiek mums trūksta teisingų kriterijų ir aukščiausio lygio žinių apie meilę.
Net minutei nesusimąstome apie tai, kad dažniausiai mums tiesiog pritrūksta jėgų sukurti
savo veiksmų planą, ir vietoje to mėgdžiojame pigius pavyzdžius. Todėl tradicinį žmogaus
elgsenos  modelį  grindžia  labai  keisti  ir  užslėpti  motyvai:  drama,  savigaila,
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veidmainiškumas,  sadomazochistinis  elgesys,  „mačo“  vaidmuo  arba  matriarchalinės
ambicijos.

Dauguma mūsų linksta manyti, kad meilėje užtenka sekti paukštelių, gėlyčių ir vabaliukų
pavyzdžiu, jog pakankamai paprasta atsipalaiduoti, sklęsti ant emocijų sparnų ir taip pasiekti
trokštamą  laimę.  Akivaizdu,  kad  žmonės  galvoja,  jog  meilė  yra  jausmas,  priešingas
atsakomybei, žinioms ir nagingumui, ir visiškai nesusijęs su inteligentiškumu ir valios jėga.
Užuot vertinę meilę kaip aukščiausią žmogiškų jausmų apraišką, jie mano, kad ji atsiranda
savaime.  Kultūriniame  žmonijos  modelyje  neatsirado  vietos  tikrosios  meilės  esmės
apibūdinimui  ir  dėl  to  dauguma porų parodijuoja tai,  kas  turėtų būti  žmogiškų santykių
sublimacija.

Jeigu  nustatyti,  kas  yra  tikrosios  meilės  pagrindas,  būtų  pakankamai  paprasta,  šios
problemos  nereikėtų  laikyti  itin  rimta.  Vis  dėlto  tokia  analizė  nedera  su  žmogiška
prigimtimi, nes žmogus, kaip gyvūnų rūšis, niekada nesiklausė protingų paaiškinimų, jeigu
šie prieštarauja visuotinai paplitusioms kultūrinėms normoms. Nušvitusią sąmonę išsaugojo
tik mažuma, dvasinės evoliucijos keliu pasiekusi aukščiausiąjį sąmoningumą.

Užprogramuotas  protinis  inteligentiškumas  sugeba  suprasti  tik  tai,  kas  įtraukta  į  jo
programą ir galiausiai yra tik mažytė matomo pasaulio dalis. Nematomas vidinis žmogaus
pasaulis jo palydovams, o dažnai iš esmės ir jam pačiam lieka nepasiekiamas. Šis pasaulis
žmogui yra visiška mįslė. Apie jį žmogus turi tik itin paviršutinišką nuovoką, kurią iškreipia
psichinės  apsaugos  ir  prisitaikymo  mechanizmas.  „Aukščiausias  sąmonės  lygis“  –  tai
psichinė  būsena,  kurioje  žmogus  gali  prasiskverbti  į  savo  paties  vidinę  erdvę  ir  gauna
galimybę prisiliesti prie dvasinio artimų žmonių pasaulio. Iš esmės tai yra dvasinė patirtis,
neturinti nieko bendra su proto technika – ši patirtis prieinama tik tobulėjant, o ne pasitelkus
protinę  kontrolę  ar  techninius  metodus.  Dvasinis  tobulėjimas  siejasi  su  „dieviškos
kibirkšties“ užžiebimu ir dvasinės esmės išplėtimu. Šį procesą galima pavadinti ir mistiniu –
ta prasme, kad pažindamas save, žmogus iš tikrųjų pažįsta ir Dievą.

Nesvarbu, kaip žmogus įsivaizduoja Dievą, tiki ar netiki jo egzistavimu. Tikrasis dvasinis
tobulėjimas peržengia tikėjimo ribas. Iš esmės tikėjimas yra dvasingumo antitezė: daugybę
prietarų  grindžia  būtent  tikėjimas.  Tikrasis  dvasingumas  įmanomas  tik  perpratus  visus
nematomus gamtoje vykstančius procesus ir daugybę paslaptingų dėsnių, kuriems paklūsta
žmogaus  sukūrimas  ir  tobulėjimas.  Dvasingumas  –  tai  aukščiausia  išmintis,  o  ne
dievobaimingumas, nes pastarasis iš esmės yra ribotas.

Ar  pernelyg  nenukrypome  nuo  meilės  temos?  Visiškai  ne  –  kadangi  tikra  meilė  yra
dalykas, susijęs ne tik su emocijomis ir hormoninėmis žmogaus funkcijomis, bet su visa jo
esme.  Dvasinės  evoliucijos  dėka  neįvaldžius  savo  vidinio  pasaulio,  meilės  suprasti
neįmanoma.  Tokia  evoliucija  ir  meilė  visada  žengia  koja  kojon.  Jos  neatskiriamos.
Bedvasiam  žmogui  prieinama  tik  meilės  imitacija  –  apgailėtina  komedija,  kuri
neišvengiamai baigiasi visišku iliuzijų žlugimu ir tuštuma.

Būtina  meilės  filosofija.  Žmogus  privalo  suvokti  jos  tikrąją  reikšmę,  priimti  ją  kaip
išmanymą, neatskiriamą nuo žinių apie gyvenimą ir žmogiškas būtybes, kurios privalo siekti
dvasinio tobulėjimo. Sakydamas „Mylėkite vienas kitą“, Jėzus neturi omenyje, kad turime
už bloga atsilyginti gėriu arba atsukti kitą skruostą – greičiau šią ezoterinę tiesą jis naudojo
tam,  kad perduotų  mums gilios,  ezoterinės  prasmės  kupiną  žinią.  Palyginus  su  tikruoju
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matematikos supratimu, šis posakis panašus į  paprastą aritmetinį uždavinį.  Kitaip būti ir
negali:  neįmanoma suprasti,  kaip  žmogus  galėtų  tobulėti  dvasiškai,  išugdyti  intelektą  ir
kultūrą,  pasiekti  pažangos  moksle  ir  tapti  sąmoningesniu  vien  tik  krikščioniškos  meilės
dėka. Taip pat vargiai įmanoma, kad normaliomis aplinkybėmis tobulėti dvasiškai padėtų
mokslas.  Dažniausiai viskas vyksta priešingai – mokslo pasiekimai tampa susvetimėjimo
priežastimi ir žmonės dėl jų netenka savo žmogiškų savybių. Vis dėlto problemą kelia ne
mokslas,  o  tai,  kaip  naudojami  jo  vaisiai  –  akivaizdu,  kad  žmogaus  evoliucijai  reikia
tobulesnių kontrolės formų.

Šios  knygos  tikslas  nėra  tiesiog  pateikti  sąrašą  rekomendacijų,  leidžiančių  rasti  laimę
meilėje. Čia išdėstyti esminiai mokslo apie meilę teiginiai – jis ne tik padės žmogui pažinti
su meile susijusios laimės pilnatvę, bet ir išaukštins jį dvasiškai.  

1.11. Edipo ir Elektros kompleksai

Neketiname čia aiškinti  ar ginčyti  jau žinomų pagrindinių teiginių,  susijusių su Edipo
komplekso arba analogiškos moterų būklės – Elektros komplekso – esme. Labai bendrai
apžvelgsime klasikines priežastis, dėl kurių susiformuoja šie įsimylėjimu į priešingos lyties
tėvus grindžiami kompleksai.

Pradinės  Edipo  komplekso  vystymosi  stadijos  pastebimos  tada,  kai  vaikas  nenori  su
niekuo dalintis  savo motinos,  o  varžovu laikomas tėvas  jam atrodo kaip kliūtis.  Vaikas
pavydi tėvui ir  pasąmoningai trokšta,  kad šis paliktų jo motiną ir ji  priklausytų tik jam.
Vaikas norėtų, kad tėvas išeitų, išnyktų arba tiesiog nustotų egzistavęs. Visų šių kompleksų
aplinkybes glaustai galima apibūdinti taip:

Sūnus
Jis myli motiną ir trokšta, kad ji priklausytų tik jam. Pradėjęs pavydėti tėvui, sūnus nori jo

atsikratyti. Tuo pačiu metu jausmai tėvui sukelia sąžinės graužatį.

Dukra
Ji  norėtų,  kad  tėvas  priklausytų  jai  vienai  ir  pavydi  jo  savo  motinai.  Dukra  trokšta

atsikratyti motinos, bet dėl savo troškimų jaučia graužatį ir kaltės jausmą.

Šie  kompleksai  neišnyksta  ir  brandesniame  amžiuje,  nes  užsifiksuoja  žmogaus
pasąmonėje, kurioje nėra nei praeities, nei ateities – tik dabartis.

Tokių kompleksų pasekmės yra ypatingai skaudžios ir žmogų gali pražudyti. Vyrą jie gali
paversti  moterišku tipu, o moterį  padaryti vyriška, lemia drovumą, idempotenciją,  vidinį
agresyvumą,  nepilnavertiškumą,  kaltės  jausmą  ir  panašių  charakterio  savybių  ir  bruožų
susiformavimą, sukelia seksualinius iškrypimus ir atima iš žmogaus gebėjimą kovoti už bet
kokius gyvenimo tikslus.

Tai  yra  tik  trumpas  paaiškinimas  –  išsamios  detalės  aptariamos  specializuotoje
literatūroje. Vis dėlto jis leidžia suprasti, kokį rimtą poveikį šie kompleksai daro santuokai.
Ypač reikšmingas Edipo kompleksas, nes nuo jo kenčia labai daug žmonių. Jo pasekmės
dažnai  reiškiasi  užslėpta  forma  ir  tai  apsunkina  tikrųjų  priežasčių  paieškas.  Jeigu
vadinamasis „normalus emocinis ryšys“ tarp tėvo ir sūnaus yra pažeistas, kyla įtarimas, kad
taip atsitiko dėl tokių „edipinių nukrypimų“. Pavyzdžiui, nereikėtų manyti, kad savo motiną
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įsimylėjęs  vaikas  neišvengiamai  rodys,  kaip  stipriai  ją  myli.  Priešingai,  kaip  apsauginė
reakcija prieš galimą kraujomaišos pavojų jam gali išsivystyti stipraus priešiškumo motinai
jausmas.

Labai  dažnai  santuokos  partneryje  žmonės  bando  rasti  motinos  ar  tėvo  pakaitalą.
Pasitelkus  transakcinės  analizės  terminus,  „savajame  vaikiškame  ego  asmuo  ieško
motiniško moters ego arba tėviško vyro ego“. Vyras nori,  kad moteris atliktų vaidmenį,
primenantį tą,  kurį  atliko jo motina:  kad moteris jį  „įsivaikintų“,  saugotų,  rūpintųsi  ir  jį
„emociškai  maitintų“.  Tuo  tarpu  moteris  pas  vyrą  pasąmoningai  ieško  iš  tėvo  gautai
lygiavertės  apsaugos.  Negalima sakyti,  kad tai  visuomet  yra  blogai,  bet  praktiškai  tokie
pasąmoningi troškimai dažnai būna rimtu trukdžiu partnerių santykiams.

Yra  trys  gana  rimtos  problemos,  dėl  kurių  normalūs  santykiai  tarp  partnerių  tampa
neįmanomi:

1. Troškimas amžiams išsaugoti vaikystės padėtį
Edipo kompleksas arba savo motinos įsimylėjimas sukelia psichologinį poreikį pratęsti

sąjungą  su  ja  arba  visiškai  susilieti  su  jos  asmenybe.  Tokiu  atveju  išsivysto  vidinė
priklausomybė, žmogui padedanti jaustis ramiai, saugiai ir pasitikėti savimi. Įsimylėjimas į
motiną  nesusijęs  su  meile  tikrąja  šio  žodžio  prasme.  Greičiau  jis  priklausomybė  nuo
motinos: pradžioje jie buvo viena visuma ir žmogus vargiai kada nors galės tai pamiršti.
Šiuo atveju „įsimylėjusysis į savo motiną“ reiškia „jaučiantį motinos poreikį“, nes pradžioje
būtent  ji  tenkino  visus  vaiko  poreikius.  Iš  esmės  toks  ryšys  yra  grindžiamas  grynai
egoistiniais  motyvais.  Besivystydami  daugelis  vaikų  tampa  visiškai  psichologiškai
nepriklausomi nuo motinos. Deja, bet nemažai ir tokių, kurie tokiais būti negali ar nenori.
Jie ir toliau gyvena, iki paskutinės akimirkos palaikydami ryšį su „motinos įsčiomis“. Šie
žmonės ir suaugę su motina palaiko tokio lygmens ryšį,  koks jis buvo jų vaikystėje. Jie
internalizuoja  savo  motinos  vaizdinį  ir  jį  paverčia  savotišku  psichologiniu  prieglobsčiu.
Sutikęs moterį, su kuria galėtų užmegzti artimus santykius, toks vyras eksternalizuoja ir į ją
projektuoja  motinos  vaizdinį,  taip  gaudamas  kažką  panašaus  į  kūne  ir  kraujyje  įkūnytą
motiną-meilužę.  Žmogaus  pasąmonėje  „motinos“  ir  „sutuoktinės“  sampratos  susimaišo.
Kyla realus pavojus, kad su partnere susiklostys tokie santykiai,  kokie kažkada buvo su
motina – t. y., žmoną vyras suvoks kaip maitintoją ir idealią tarnaitę. Siekdamas patenkinti
savo poreikius, jis stengsis išnaudoti žmoną ir niekada nesugebės iš tikrųjų jos pamilti.

Problema taps dar rimtesnė, jeigu tokio žmogaus motina vaikystėje jį išlepino. Įtikinusi jį,
kad jis yra ideali būtybė, motina sustiprina jo narcizistinius polinkius. Narciziškumas dažnai
skatina fantazuoti apie savo visagalybę. Šios sudedamosios dalys susijungia į tikrai velnišką
mišinį — neabejotiną nelaimingos santuokos garantiją.  Išlepintas vyras reikalaus, kad jo
kaprizai būtų išpildomi nedelsiant ir besąlygiškai – taip, kaip tai buvo vaikystėje. Priešingu
atveju  jis  pyks,  įsižeidinės,  kankins  savo  partnerę  ir  galiausiai  ją  paliks.  Toks  elgesys
pastebimas ir tarp savo tėvą įsimylėjusių moterų.

Dėl pernelyg didelių reikalavimų, kuriuos kelia šios negalios kamuojamas žmogus, ir jo
negebėjimo atsiduoti partneriui tokiais atvejais pasiekti laimę santuokoje tampa praktiškai
neįmanoma.

2. Kaltės jausmas
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Edipo kompleksas visada sukelia stiprų kaltės jausmą, nes žmogus pasąmoningai tiki, kad
užmezgė  kraujomaišos  santykius  su  motina.  Jo  super-ego  –  sąžinė  –  siekia  nuslopinti
erotinius  troškimus,  kurių  objektas  yra  motina.  Žmogui  tokios  tendencijos  yra  moraliai
nepriimtinos. Tai sukuria didžiulę vidinę įtampą: viskas, kas nuslopinama, cikliškai pasirodo
iš naujo ir turi būti slopinama nuolat. Atsiranda psichinis susikaustymas ir išeikvojama daug
energijos.  Visiškai  tikėtina,  kad  toks  žmogus  kaltę  pabandys  perkelti  partneriui  ir  taip
padarys išvadą, kad šis yra nevertas jo meilės – situacija, kuri logiškai turi tik subjektyvią
reikšmę. Greičiausiai, dėl to emociniuose žmogaus santykiuose vienas kitą keis euforijos ir
depresijos laikotarpiai. Be to, visai gali būti, kad norėdamas išpirkti kaltę, jis pasąmoningai
stengiasi sau sukelti skausmą ir kančias.

3. Nesubalansuotas ryšys
Kai  vieną  iš  partnerių  kamuoja  Edipo  kompleksas,  poros  santykiuose  pažeidžiama

pusiausvyra. Tokiame ryšyje santykiai negali būti lygiateisiai,  nes vienas partneris atliks
vaiko, o kitas – tėvo arba motinos vaidmenį.

Pagal hermetinės filosofijos teiginius, normalus partnerių ryšys įmanomas tik tuomet, kai
tarp tėvo ir motinos vaidmenų yra pusiausvyra. Praktiškai tai reiškia, kad vyras moterį gali
vertinti  kaip motiną tik  tada,  jeigu pats  sugeba elgtis  kaip tėvas.  Savo ruožtu moteris  į
partnerį žiūrėti kaip į tėvą gali, jeigu pati pajėgia elgtis kaip motina. Šiuo atveju ryšys nebus
egoistiškas  ir  tiesiog  iliustruos  garsų  posakį,  kad  moteris  privalo  būti  drauge,  dukra,
sutuoktine, meiluže, pagalbininke ir motina, o vyras – sutuoktiniu, sūnumi, meilužiu, draugu
ir tėvu. Tėvystės aspektą reikia vertinti kaip tam tikrą kiekį poroje veikiančios vyriškos, o
motinystės aspektą – moteriškos energijos. Būna porų, kuriose bendras moteriškos energijos
kiekis  viršija  80  procentų,  bet  yra  ir  tokių,  kur  aktyvi  vyriška  energija  pasiekia  70-90
procentų. Laimę poros meilės santykiuose užtikrina vienodas – 50 procentų vyriškos ir 50
procentų moteriškos energijos – kiekis. Norėdami pasiekti tokį darnų santykį, ir vyrai, ir
moterys  privalo  nugalėti  savo  egoizmą  –  tai  jiems  leistų  išvengti  liguisto,  dažniausiai
nusivylimą  ir  nesėkmes  sukeliančio  troškimo  „praryti“  partnerį.  Kitą  „praryti“  arba
dominuoti jo atžvilgiu siekiantis žmogus paprastai to nesuvokia. Bet nepriklausomai nuo to,
pripažįsta jis ar ne tokį savo elgesį, pasekmės visuomet bus vienodos – jeigu tik partneris
nėra linkęs į mazochistinę elgseną ir pasyviai neleidžia, kad kitas dominuotų jo atžvilgiu.

Reikia  suprasti,  kad  vyro  ir  moters  santykius  Edipo  kompleksas  veikia  ypatingai
neigiamai. Žinoma, norint įveikti visas kliūtis, vien tik suprasti nepakanka. Pripažinusi ir
perpratusi užslėptus neigiamus veiksnius, pora galės pamatyti, kokios silpnybės būdingos
santykiams,  kas trukdo tikram bendravimui  – tai  partneriams gali  padėti  pasiekti  tikrąją
meilę. Žinoma, nereikia pernelyg nusiminti dėl savo „edipinių polinkių“. Būtina perprasti šį
reiškinį ir pasistengti imti elgtis kitaip. Jeigu žmogus supras,  kad yra ir tinkamesnių bei
malonesnių būdų susidoroti su įvairiomis kasdienėmis situacijomis, tai bus įmanoma.

Nuo motinos  priklausomas  žmogus  būna  nesavarankiškas.  Šis  bruožas  užkerta  kelią  į
sėkmę  meilėje  ir  gyvenime  –  būtent  tai  vyksta,  kamuojant  Edipo  kompleksui.  Visiškai
įsisąmoninęs  ir  supratęs,  kad  praleidžia  puikias  gyvenimas  siūlomas galimybes,  žmogus
lengvai  pakeis  savo  santykį.  Tai  padaryti  bent  jau  bus  nesunkiau  nei  jaunuoliui,  kuris
palieka gimtuosius namus, kad taptų nepriklausomas.

Svarbu žinoti,  kad Edipo kompleksas yra sąlyginė psichologinė reakcija,  kurią galima
pakeisti ar pašalinti tiek, kiek įmanoma panaikinti automatišką ar mechaninį refleksą. Tiesa,
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tai galima tik tuomet, jeigu žmogus pakankamai gerai suvokia tokio reiškinio mechanizmą.
Reikia išmokti kuo tiksliau apibūdinti savo potyrius bei „sielos judesius“ ir aiškinti juos kuo
objektyviau.  Norint  nustatyti  teisingus  vertinimo  kriterijus,  būtina  išsiaiškinti  priežastis,
grindžiančias Edipo kompleksą ir suprasti jo veikimo mechanizmą. Nedera pamiršti,  kad
meilė neateina staiga – ją patirti gali tik tie, kurie dėl jos kovoja ir stengiasi įvaldyti jos
techniką. Tikroji laimė neišauga kaip laukų gėlelė – ji aplanko tuos, kurie pademonstravo
pakankamai ryžto ir savidisciplinos.

1.12. Dianos kompleksas

Dianos  kompleksas  reiškia,  kad  moteryje  pernelyg  išsivysto  vyriški  bruožai  ir  dėl  to
normalūs santykiai su vyru tampa beveik neįmanomi. Dianos partneriu galėtų tapti tik labai
moteriškas  ir  silpnavalis,  jos  nuolatinę  tironiją  pasirengęs  kęsti  vyras.  Vyriški  vyrai
paprastai  nenori  turėti  nieko  bendra  su  vyriškomis  moterimis.  Tokioms  moterims  tenka
sunkūs išbandymai, nes jos virsta kažkokiomis neaiškios lyties beformėmis būtybėmis – nei
vyrais,  nei  moterimis.  Kompleksas  visų  pirma  paliečia  psichiką  –  fiziškai  moteris  gali
atrodyti  normaliai.  Šiuo  atveju  nukrypimų  priežasčių  taip  pat  dera  ieškoti  ankstyvoje
vaikystėje. Juos paaiškinti galima toliau aptariamais veiksniais.

1. Reversinis kastracijos kompleksas

Normalios seksualinės raidos atveju tam tikru momentu berniukas įsisąmonina penio kaip
savo vyriškumo simbolio reikšmę. Paprastai  po to berniuką apima baimė,  kad gali savo
penio netekti. Toks reiškinys žinomas kaip kastracijos baimė ir kartais pasireiškia tėvų ir
kitų žmonių juokeliais ar gąsdinimu.

Mergaitės gyvenime taip pat ateina metas, kada ji įsisąmonina savo anatomijos ypatybes.
Pastebėjusi akivaizdžius skirtumus nuo berniukų, mergaitė pradeda galvoti, kad „jos penis
neišaugo“ arba kad ji buvo iškastruota. Tokioje situacijoje, kaip ir kitomis asmenybės raidos
proceso metu susiklostančiomis konfliktinėmis aplinkybėmis, žmogus arba prisitaiko prie
jų,  arba  to  padaryti  nepajėgia.  Pastaruoju  atveju  mergaitė  pradeda  niekinančiai  žiūrėti  į
moterišką lytį ir prieina išvadą apie jos nepilnavertiškumą. Tuo pačiu metu ji pavydi vyrams
ir mano, kad jie yra labiau už ją išsivystę. Dažnai tai jai sukelia norą savo įsivaizduojamą
nepilnavertiškumą kompensuoti  kokiu  nors  būdu  tampant  vyru.  Fiziškai  pasikeisti  tokia
mergaitė negali, todėl patiria psichologinę transformaciją ir pradeda elgtis vyriškai, t.  y.,
stengiasi būti autoritariška, agresyvi, nepasotinama ir nepatenkinta asmenybė. Neretai šis
kompleksas gali paaiškinti  elgesį,  būdingą moterims, kurios turi viską, bet vis tiek būna
amžinai nepatenkintos: pasąmoningai jos trokšta neįmanomo dalyko, būtent – turėti penį.

2. Edipo komplekso kamuojamas moteriškas tėvas

Edipo kompleksas gali nulemti, kad vyras praranda vyriškas savybes ir tampa moteriškas.
Toks tėvas gali stipriai sutrukdyti savo dukrai suprasti, kokiai lyčiai ji priklauso. Jis būna
įsitikinęs, kad nekenčia moterų, bet iš tikrųjų jų bijo,  dėl vyriškumo trūkumo jausdamas
nepilnavertiškumą. Nesąmoningai šį išgalvotą bjaurėjimąsi moteriškas tėvas perduoda savo
dukrai  ir  daro  viską,  kad  sutrukdytų  jai  tapti  tikra  moterimi.  Jis  stengiasi  jai  įskiepyti
vyriškas  savybes,  skatina  vyriškų  charakterio  bruožų  formavimąsi  ir  dalyvavimą
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„vyriškose“  veiklose,  kuriose  ji  gali  varžytis  su  „stipriosios  lyties“  atstovais.  Dėl  šių
priežasčių  mergaitė  tampa  akivaizdžiai  vyriška.  Be  to,  dėl  konflikto  tarp  šių  dviejų
tendencijų – gelminio instinktyvaus siekio būti  moteriška ir  aplinkybių šeimoje nulemto
bjaurėjimosi moteriškumu – jai išsivysto neurozė.

3. Dukrą žeminantis tėvas-despotas

Tėvas  dukrą  baudžia  ir  žemina,  ugdydamas  joje  vyriškus  charakterio  bruožus  ir
neleisdamas  jai   stengtis  tapti  moteriška,  dėl  kelių  psichologinių  problemų.  Nuolat
žeminama dukra pradeda nekęsti savo tėvo, o vėliau šis jausmas nukreipiamas į visus vyrus.
Tai vyksta taip:

а)  Į  vyrą  ji  žiūri  su  panieka,  todėl  atsisako  jam  paklūsti  ar  atsiduoti.  Agresyviai
konkuruodama su priešinga lytimi, tokia moteris atmeta savo moteriškumą ir įgyja vyriškų
bruožų. Dažniausiai ji būna frigidiška. Ištekėjusi ir pagimdžiusi sūnų, tokia moteris visomis
jėgomis bandys jį auklėti kaip mergaitę.

b) Ji neatsisako savo moteriškumo, bet nenori paklūsti vyrui ir ima linkti į lesbietiškumą.

Akivaizdu, kad Dianos komplekso kamuojama moteris negali sukurti normalių santykių
su vyru – geriausiu atveju ji gali tikėtis savotiškos simbiozės su kokiu nors moterišku tipu.
Tokiu būdu ji gali kompensuoti savo seksualinį nepilnavertiškumą. Neabejotina, kad tokios
rūšies ryšys atstovauja šėtonišką meilės pradą.

Nuo šių problemų kenčiančiai moteriai nederėtų prisiimti pralaimėtojos pozos – net jeigu
dėl jos bėdų daug kuo kalti tėvai, ji gali pati pakeisti situaciją. Pats jos dvilypės padėties
kaltininkų  žinojimas  problemos  neišsprendžia.  Jeigu  neprisiims  atsakomybės  už  savo
likimą, ji greičiausiai pavirs pasyvia,  savo kaprizams nuolaidžiaujančia asmenybe. Tokiu
atveju, lygiai kaip ir kituose neurotiniuose konfliktuose, yra tik dvi alternatyvos: apsimesti,
kad  problemų  nėra  arba  pasistengti  rasti  sprendimą.  Bėgimas  nuo  tikrų  problemų  nėra
normali  elgsena,  netgi  jei  tokia  pozicija  suteikia  laikiną  palengvėjimą.  Iš  esmės  tai  yra
asmenybės suirimą sukelianti psichologinės savižudybės forma. „Diana“ labai paprastai gali
virsti  nusivylusiu, pagiežingu, agresyviu žmogumi, kuris neturi jokios vilties išsilaisvinti
nuo savo bėdų. Pasiduoti be mūšio reiškia eiti mažiausio pasipriešinimo keliu, o jį renkasi
savigarbos  neturintys  žmonės.  Elgiantis  sveikai  ir  konstruktyviai,  reikia  suvokti  ir
skrupulingai  išsiaiškinti  problemą,  pasitelkus  kantrią  ir  dėmesingą savistabą.  Betarpiškai
stebėti  ir  analizuoti  savo  vidinio  pasaulio  žmogus  negali  –  tai  padaryti  įmanoma  tik
netiesiogiai,  analizuojant  savo  poelgius,  emocinę  būseną  ir  pasisakymus,  kurių  galimos
priežastys vėliau susiejamos su dvasine žmogaus būkle.

Sužinojęs, kodėl jam nesiseka meilėje, žmogus turėtų reikiamai pasiruošti šiam jausmui, o
ne perkelti kaltę partneriui, kaltinti jį negatyviu elgesiu ar nenoru suprasti. Žinoma, jeigu
dėmesio centre atsiduria kas nors kitas, viskas būna daug paprasčiau. Savimeilė ir puikybė –
pagrindiniai  tiesos priešai.  Šie jausmai neleidžia mums būti  savikritiškais ir  dėmesingais
sau.  Dažniausiai  sutuoktinių  santykiuose  atsitinka  taip,  kad  kokia  nors  svarbi  problema
vienam iš jų trukdo kurti pilnavertę sąjungą. Jeigu šėtoniškai meilei būdingas problemas ar
elgesio rūšis, vaizdžiai kalbant, ištrauktume į dienos šviesą, pora jau nebeveiktų aklai. Tam,
kad abu partneriai  būtų laimingi,  jie  privalo kartu atsisakyti  bandymų „perauklėti“  kitą.
Kartais  rimtais  nukrypimais  pasižymi  tik  vienas  partneris,  tačiau smulkių,  nereikšmingų
problemų,  padidėjančių  bendraujant  su  kitais,  kurių  „siela  serga“,  turi  daugybė  žmonių.
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Jeigu konflikto priežastis glūdi tik viename partneryje, tai paaiškėja iš karto jiems išsiskyrus
ir pradėjus naujus santykius su kitu partneriu. Anksčiau problemų turėjusio žmogaus ir vėl
laukia žlugimas, o kitas sugebės sukurti laimingą sąjungą.

Kiekvienas,  supratęs  svarbiausią  mintį  –  meilė  yra  mokslas,  peržengiantis  kasdienių
sampratų ribas – nebenorės apsiriboti „patenkinamais“ santykiais ir ims siekti idealo, t. y.
sąjungos, kuri atveria aukščiausią meilės formą.

1.13. Simbiozė

Simbiozinė meilės forma yra tokia sąjunga, kurioje partneriai sudaro vieną visumą, bet jų
poveikis vienas kitam yra neigiamas ir pražūtingas. Tokio tipo poroje partneriai iš santykių
siekia išgauti abipusę naudą ir apsirūpinti gyvybiškai svarbiais elementais – panašiai kaip
organizmai, kurių išgyvenimas priklauso nuo jų gyvenimo kartu.

Simbiozinėje  sąjungoje  tikrajai  meilei  vietos  nėra.  Veltui  stengdamiesi  ją  pasiekti,
partneriai praranda laisvę, savigarbos jausmą, netenka individualumo ir garbės. Simbiozinių
santykių  pagrindas  –  motinos  ir  vaisiaus  santykiai.  Tokia  sąjunga  grindžiama tam tikru
pasąmoniniu modeliu, kurį partneriai taiko vienas kitam, ir abipusiškai jaučiamu poreikiu.
Pastarasis  suaugus  nepranyksta  ir  žadina  simbiozinius  partnerių  apetitus.  Žmogus  tokį
modelį meilėje gali taikyti todėl, kad jam reikia motinos ir jis siekia grįžti tą idealią būklę,
kai visos jo reikmės būdavo nedelsiant patenkinamos.

Iš  psichikos  perspektyvos  simbiozinės  sąjungos  forma  keičiasi  –  fizinė  kūnų  sąjunga
virsta psichologine vienybe. Tokioje būklėje negali būti tikrosios meilės, nes ši įmanoma tik
tarp  nepriklausomų,  savo  laisvę  ir  individualybę  išsaugojusių  būtybių.  Meilei  būtini  du
poliai ir vienybė negali būti jos pagrindas – tokiu pagrindu gali būti tik dualizmas. Tikroji
meilė yra nevaržomas energijos srautas tarp polių, o ne jų vienovė. Simbiozė ir meilė neturi
nieko bendra.

Simbiozės formų yra daug, bet visos jos be išimčių griauna tikrą meilę arba trukdo jai
vystytis. Partnerių santykiai vystosi kaip spalvingas spektaklis, todėl dauguma simbiozinių
sąjungų primena pasakišką, romantišką filmą. Įsimylėjėliai būna visiškai  susiurbę vienas
kitą,  gyvena tik savo meile, pasaulį mato vienas kito akimis,  galvoja ir jaučia taip, kaip
kitas. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad jie sugebėjo rasti idealią meilės formą, bet iš
esmės  desperatiškai  kabinasi  vienas  kito,  bandydami  rasti  būdą  išgyventi.  Rydami  kito
partnerio gyvybinius syvus, jie nori neutralizuoti nepasitenkinimo būseną ir skausmingai
stengiasi  surinkti  draugėn  savo  liguisto  ego  palaikus.  Tokia  padėtis  niekuo  neprimena
meilės – greičiau čia kalbama apie neviltį ir dvasinį kanibalizmą.

Iš  esmės  yra  trys  simbiozės  tipai:  aktyvioji,  pasyvioji  ir  kompensacinė.  Aktyvioji
simbiozė atitinka poreikį  dominuoti  partnerio atžvilgiu ir  yra sadizmo apraiška.  Sadistas
stengiasi išsivaduoti iš vienatvės ir „padidinti“ savo Aš, kitą žmogų paversdamas savo paties
dalimi.

Pasyvioji simbiozė reiškiasi kaip poreikis visiškai paklūsti kitam žmogui ir susilieti su jo
asmenybe.  Susiradus  ištikimą  globėją  ir  užtarėją,  užsitikrinama  patikimą  apsaugą.  Šios
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simbiozės pagrindas – polinkis į mazochizmą. Pastarasis siejasi ir su tingumu: žmogus gali
pasyviai vengti spręsti, rizikuoti, prisiimti atsakomybę ir išsisukti nuo bet kokių problemų.

Norint aiškiau suprasti, kaip toli gali nueiti simbiozinio tipo santykiai, kaip pavyzdį dera
išnagrinėti  vergo ir  jo  pono santykius.  Akivaizdu,  kad vergas  praranda  savo laisvę,  bet
gilesnė analizė rodo, jog šeimininkas lygiai taip pat priklauso nuo jo. Šeimininko vaidmenį
galima apibrėžti kaip sadistinį, vergo – kaip mazochistinį. Nesvarbu, kokiais motyvais –
troškimu valdyti  ar  aklai  paklusti  –  vadovaujasi  žmogus,  abiem atvejais  rezultatas  būna
„gėdinga vergovė“.

Kompensacinė  simbiozė  yra  sąjunga,  kurią  sudaro  dvi  visiškai  priešingų  charakterių
asmenybės,  abipusiškai  kompensuojančios  viena  kitą  ir  subalansuojančios  viena  kitos
bruožus.  Tokių  santykių  pavyzdys  –  sąjunga  tarp  drovaus  vyro  ir  drąsios  moters,
nerūpestingos moters ir pedantiško, disciplinuoto vyro arba partneriuose derantys išdidumas
ir  kuklumas,  lėtumas  ir  aktyvumas,  neišprusimas  ir  išsilavinimas,  rimtumas  ir
nerūpestingumas  ir  kitos  panašios  savybės.  Pasitaiko  atvejų,  kai  tokia  sąjunga  būna
išskirtinai patogi vienai pusei ir pražūtinga kitai. Kartais pora savo galimybes veikti kartu
padidina  asmeninės  abiejų  partnerių  laisvės  kaina.  Sąjungoje,  kuri  vienija  partnerius,
savanoriškai  ant  santykių  altoriaus  atnešusius  savo  dvasinius  lobius,  kompensacinės
simbiozės nebūna. Tokią simbiozę naudojančią sąjungą greičiau galima lyginti su santykiais
tarp aklo ir kurčnebylio, kuriuos sieja jų negalia, o ne gebėjimai.

Taigi, priėjome klausimą apie meilės esmę ir apie be galo seną prieštaravimą tarp meilės
ir simbiozės. Mylėti visada reiškia duoti, o tai įmanoma tik ten, kur yra vietos vidiniam
tobulėjimui. Be to, mylėti reiškia dovanoti kitam visą savo gyvenimą. Simbiozė meilėje –
tai desperatiškos pastangos užpildyti vidinę tuštumą, kai bandant gelbėtis kaip už šiaudo
griebiamasi psichinių bei emocinių kito žmogaus bruožų ir godžiai geriami jo gyvybiniai
syvai,  kurių  trūksta  sau  pačiam.  Simbiozei  būdinga  neviltis,  pavydas,  smulkmeniškas
kabinėjimasis  ir,  galiausiai,  gili  nuoskauda ir  neapykanta.  Meilė – tai  įkūnyta gyvenimo
gausa, dosniai padovanota didžiulė kuriamoji galia, o simbiozė tėra apgailėtina drama, kurią
vaidina dvi būtybės, du liguisti, nepilnaverčiai ego, nežinantys, kas yra dosnumas, kilnumas
ir dvasinis turtingumas. Mylėti reiškia dovanoti save žmonėms.

Tik tiksliai  apibrėžus  viską,  kas  nėra  meilė,  galima iš  tikrųjų suprasti,  kas  yra  tikroji
meilė.

1.14. Fantazijų šmėkla

Sapnuoti atmerktomis akimis yra labai paplitęs ir, rodos, nekaltas įprotis. Žmonės daug
laiko praleidžia svajodami ir statydami oro pilis, bet niekam neateina į galvą analizuoti, kas
iš tikrųjų vyksta, kai žmogus būna tokioje būsenoje. Fantazuodamas jis nuolat tyrinėja savo
fizinę ir psichinę būklę, leidžia reikštis savo baimėms, užslėptiems troškimams ir slaptai
širdgėlai. Daugeliui tai tėra būdas nusigręžti nuo tikrų problemų ir jas pakeisti fantazijomis.
Paprastai fantazijos būna didžiulės, jose įmanoma viskas ir nėra nieko neįtikimo, lygiai kaip
ir  jų  sudėtingumas  gali  būti  beribis.  Fantazijų  pasaulyje  gali  įvykti  viskas,  ko  tik  nori.
Fantazuotojui nėra kliūties, kurios svajonėse jis negalėtų įveikti, nėra prarajos, per kurią jis
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negalėtų peržengti. Be to, yra ir akivaizdus pranašumas – nesvarbu, apie kokius nuotykius
svajojama, tai nereikalauja jokių pastangų ir rizikos.

Vis dėlto fantazavimo pagrindas – ne tik pramoga protui. Priežastys yra daug gilesnės ir
siejasi su tuo laiku, kai vaikas pradeda aiškiai suvokti, kuo skiriasi tai, ką jis daro, ir tai, ką
turi daryti, kad įvykdytų tėvų ir mokytojų reikalavimus. Jis pastebi, kaip stipriai skiriasi tai,
kas  jis  yra,  ir  tai,  kokį  jį  norėtų matyti  visuomenė.  Suvokdamas savo trūkumus,  vaikas
pajunta poreikį sukurti vidinį idealių reikalavimų modelį. Kai kurie iš jų grindžiami tėvų,
mokytojų  ir  kitų  žmonių  reikalavimais.  Daugelis  jų  atsiranda  dėl  pavydo  jausmo  arba
žavėjimosi kitais žmonėmis. Kai kuriuos iš jų vaikas stengiasi mėgdžioti, kad pasiektų tokią
pačią šlovę, pagarbą ar pelnyti prestižą.

Įvairiausias iliuzijas parduoda visa plejada garsenybių – čia ir garsūs sportininkai, ir kino
žvaigždės, ir istorinės asmenybės, o taip pat televizijos serialų herojai, jauni pop muzikos
stabai,  išminčiai,  garsūs  milijonieriai,  prezidentai,  valstybiniai  veikėjai,  keliautojai  ir
filosofai. Garsios asmenybės, kurių tikros ar įsivaizduojamos savybės kelia susižavėjimą,
vaikui tampa sektinu pavyzdžiu. Vaikas jas naudoja kaip medžiagą įmantrioms fantazijoms
apie pasaulį, žmones ir patį save. Vėliau jos turės transcendentinę reikšmę jo gyvenime. Šis
viliojantis užsiėmimas, kuriuo jis mėgausis iki mirties, dideliu mastu nulemia jo gyvenime
vykstančius  įvykius.  Fantazijos  tampa  modeliu,  neatsižvelgiant  į  žmogaus  norus
formuojančiu jo elgseną.

Fantazavimas – kūrybinis procesas, kurio metu formuojasi „idealus“ žmogus. „Idealus“
yra daugelio modelių derinys, primenantis Frankenšteiną – pabaisą, kuri gali sunaikinti savo
kūrėją visai kaip klasikiniame romane. „Fantazijų šmėkla“ ir yra tokia būtybė, gimusi iš
žmogaus svajonių ir prasimanymų. Fantazuotojas – tai jos gimdytojas, kuris iki paskutinio
atodūsio  maitins  savo  vaiką.  Šmėkla  sukuriama  vaikystėje,  bet  iš  esmės  nepakitusios
šmėklai  būdingos  vertybės  žmogų  veiks  ir  suaugus.  Pradinis  idealas  papildomas,  prie
esančio  modelio  prijungiant  naujus  bruožus,  bet  pradiniai  elementai  lieka  svarbiausi.
Sapnuose suaugusieji dažnai atgaivina vaikiškas fantazijas. „Šmėkla“ yra panaši į tradicinės
psichologijos sąvoką „idealizuotas vaizdinys“, bet šie terminai labai skiriasi. Psichologijoje
idealizuotas  vaizdinys  laikomas  vidiniu,  tik  asmens  mintyse  egzistuojančiu  reiškiniu.
Filosofui-hermetikui  fantazijos  yra  realios  energijų  pasaulio  būtybės,  minties  sukurti
energetiniai tvariniai. Energijų pasaulyje teks pripažinti jų realumą, nes šioje aplinkoje jos
jau  bus  ne  fantasmagorija,  o  visiškai  materialios  būtybės.  Psichologijoje  idealizuotas
vaizdinys – grynai subjektyvi samprata. Tuo tarpu hermetikui fantazijų šmėkla gyvena ir
vidinį, ir išorinį gyvenimą, tuo pačiu ir subjektyvų, ir konkretų.

Žinoma,  jauno  žmogaus  ego  yra  gana  silpnas,  todėl  vaikas  neturi  jėgų  pasipriešinti
didžiulei įtakai,  kurią daro jį  žavintys visuomenės siūlomi etalonai.  Netgi suaugę dažnai
būna per silpni nepasiduoti šitai pagundai ir aklai juos mėgdžioja.

Fantazijų  šmėkloje  glūdi  viskas,  ką  gyvenime  norėtų  pasiekti  žmogus.  Vaizdinius
mėgdžiojimui žmogus išsirenka iš tų, kuriuos jam siūlo „iliuzijų rinka“. Iš šios medžiagos
jis sukuria savąją „šmėklą“, sudarytą iš savybių,  būdingų jį  žavinčiam herojui.  Bent jau
iliuziniame  pavidale  šis  pavirsta  kažkuo,  primenančiu  tikrovėje  neegzistuojantį  super
didvyrį iš mokslinio fantastinio romano. Pats fantazavimo procesas, kai žmogus įsivaizduoja
esąs supermenas, nėra sąmoningas ar tyčinis – jis vyksta dėl nesąmoningo ir prievartinio
tokios būsenos pobūdžio. Atsiduodamas svajonėms, žmogus iš esmės bando pabėgti nuo
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rūsčios  tikrovės  ir  išsivaduoti  iš  frustracijos  būsenos.  Žvelgiant  iš  tokios  perspektyvos,
fantazijų problema neatrodo itin rimta:  dėl fantazijų mūsų gyvenimas greičiausiai  tampa
lengviau  pakeliamas  ir  malonesnis.  Kaip  ten  bebūtų,  sekdami  tūkstantmete  hermetinio
mokymo išmintimi, fantazijų šmėklą turime laikyti griaunančia jėga. Ji veikia ne atvirai, o
paslapčia,  lyg  nematomas  priešas,  kuris  smaginasi,  žaisdamas  žmogaus  silpnybėmis,
juokdamasis iš žmonių ambicijų, užslėptų baimių bei emocijų ir slapčiausių svajonių.

Kažkokios tamsios ir paslaptingos kosminės jėgos leidžia tokiam klastingam ir gudriam
priešui gyventi mūsų vidiniame pasaulyje ir slapčia įsibrauti į mūsų sąmonę, pažeidžiant
visus jos lygmenis. Šmėkla gyvuoja žmogaus sąskaita, iščiulpdama jo gyvybinę energiją,
prisidengdama  tuo,  kad  siūlo  daugybę  viena  už  kitą  patrauklesnių  iliuzinių  galimybių.
Fantazijų šmėkla – tai ne paprasčiausia metafora. Jo šėtoniškas pradas reiškiasi būtent jo
funkcijoje – jis  skatina iliuzijas.

Baisiausi dalykai šiame žaidime prasideda tą akimirką, kada žmogus praranda savo tikrąją
asmenybę ir  pradeda tikėti,  kad jis  ir  yra  tas  pats  idealizuotas  vaizdinys,  savų fantazijų
šmėkla. Tą akimirką svajotojas subjektyviai pavirsta savo fantazijų vaisiumi ir patenka į
užburtą ratą, kur viena kitą keičia euforijos ir depresijos būsenos. Jo išgalvotas gyvenimas,
kuriame jam atitenka supermeno vaidmuo, sukelia euforiją, bet dėl negailestingos tikrovės,
verčiančios jį suvokti, kokiu mažu mastu jo elgesys atitinka aukštiems įsivaizduojamiems
reikalavimams, prasideda gili depresija. Tai suvokęs, svajotojas pajunta nerimą ir kaltę –
savas nepilnavertiškumas jam tampa dar akivaizdesnis nei anksčiau, o nesėkmė sustiprina
kaltės jausmą.

Būtų logiška tarti, kad kartą nusivylęs savimi, žmogus įsisąmonins, kiek mažai kas jį sieja
su  išgalvotu  fantazijų  herojumi,  ir  nustos  tapatintis  su  supermenu.  Vis  dėlto  iš  tikrųjų
nutinka  kitaip:  užuot  pakeitęs  savo  elgesį,  žmogus  su  dar  didesniu  uolumu  stengiasi
tapatintis  su  fantazijų  šmėkla.  Tai  jam  leidžia  bent  jau  laikinai  išvengti  nusivylimo  ir
atsikratyti nepilnavertiškumo jausmo. Taip ratas užsiveria ir auka patenka į savo silpnybių
žabangus.

Šiuo atveju baisiausia,  kad žmogus sukuria  tikslus,  kurių pasiekti  negali  niekas.  Toks
procesas neišvengiamai jį verčia visą gyvenimą vaikytis iliuzijų. Fantazijų šmėkla tampa jo
nuolatiniu palydovu ir su neįveikiama jėga skatina jį stengtis įgyvendinti pernelyg didelius
reikalavimus, kurie įkandami tik išgalvotiems, jo fantazijos sukurtiems herojams. Įkliuvęs į
šiuos spąstus,  žmogus vienu metu perima daugybę vaizdinių – tai gali  būti Napoleonas,
Julijus Cezaris, Saliamonas, Kazanova, Supermenas ar Džeimsas Bondas – ir jie visi iš jo
reikalauja  tokių  pačių  didelių  žygdarbių.  Toks  poreikis  siekti  tobulybės  kelia  dideles
kančias. Kuo labiau idealizuotas yra turimas vaizdinys, tuo stipresnė vidinių reikalavimų
tironija ir  tuo mažesnės galimybės juos įgyvendinti.  Pasirinkdami mėgdžiojamus tikslus,
žmonės  seka  garsių  asmenybių  gyvenimo  kelio  pavyzdžiais  arba  įsivaizduojamais
vaizdiniais, kuriuos sukūrė poetų, rašytojų ar reklamos agentų vaizduotė.

Kaip visa tai siejasi su meile? Atsakymą į šį klausimą pateikia psichoanalitikas Teodoras
Raikas  – vienas  iš  nedaugelio mokslininkų,  meilės  temai  paskyrusių konkrečius  darbus.
Raikas  mano,  kad  šio  jausmo  šaltinis  visada  yra  vidinis  nepasitenkinimas  savimi.  Šis
atsiranda, kai žmogus suvokia, kaip skiriasi tai, kas jis yra iš tikrųjų, ir tai, ką galvoja apie
save,  bei  supranta,  kad  neįmanoma  įgyvendinti  sau  pačiam  keliamų  reikalavimų.  Tai
įsisąmoninęs žmogus ima siekti meilės, nes joje mato paskutinę viltį, kažką, kas padės tarsi
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mostelėjus  burtų  lazdele  išpildyti  visus  širdyje  slepiamus  troškimus.  Raiko  pateikta
formuluotė yra puiki ir įžvalgi: „Meilė yra idealizuotų vaizdinių permutacija“. Šiuo atveju
jis nori pasakyti, kad įsimylėjėlis savo fantazijų šmėklos esmę perkelia meilės objektui ir
atvirkščiai – taip fantazija virsta kūną ir kraują turinčia būtybe. Sykį patekęs į vaiduoklio
vergovę, žmogus tampa „realios būtybės“ belaisviu. Anot Raiko, „pradedame lyginti idealą
ir  išrinktąjį.  Vaizdinys  buvo šmėkla,  tuo  tarpu meilės  objektas  –  tikras,  gyvas  žmogus.
Meilės objektas taip pat virsta vaiduokliu, panašiu į kabliuką, ant kurio galima pakabinti
savo iliuzijas.  Tikrasis žmogus tampa tik medžiaga, iš kurios kuriama išgalvota figūra –
panašiai, kaip skulptorius skobia skulptūrą iš beformės akmens luito“. 

Raikas  tęsia,  cituodamas  kartais  girdimus  svarstymus:  „niekada  nesugebėsiu  suprasti,
kodėl ją taip myliu“. Jo atsakymas – „myli todėl, kad ji tenkina tavo slaptąjį Aš“. Jis mano,
kad meilė pakeičia troškimą pasiekti tobulą ego, įkūnyti idealizuotą vaizdinį. Jeigu meilę
vertinti tokiu matu, ji visada bus nepakankamai stipri, nenuoširdi ir galiausiai bus pasmerkta
nesėkmei.  Lygiai  taip  pat,  kaip  žmogus  apgaudinėjo  save,  už  tikrovę  priimdamas  savo
fantazijų šmėklą, dabar jo vaizdinys klaidins mylimąjį. Visai netrukus ateis akimirka, kai
žmogus pajus,  jog meilės objektas neatitinka pradinio jo įsivaizdavimo. Svarbiausia, kad
toks žmogus nesiliaus bandęs prisišaukti savo fantazijų šmėklą. Pradžioje į savo išrinktąją
jis perkelia išgalvotas savybes ir mato ją kaip jų įsikūnijimą, suteikdamas jai idealų, beveik
magišką,  jokių trūkumų neturintį pavidalą. Vėliau, kai jis vėl atgaus savo šmėklą ir iš naujo
ją įkūnys savyje, mylimoji staiga stebuklingai pavirs vulgaria,  tuščia, jokio susižavėjimo
nekeliančia  persona.  Toks  įsimylėjėlis  mano,  kad  dėl  kažkokių  nežinomų  priežasčių
mylimoji labai pasikeitė. Iš tikrųjų ji visada buvo tokia, tik maginė fantazijų šmėklos galia
suteikė jai nepaprasto žavesio.

Kodėl tam tikromis akimirkomis žmogus vėl atgaivina fantazijų šmėklą, kurios bruožus
buvo įkūnijęs mylimojoje? Priežastis – laipsniškas nusivylimas, pajuntamas suvokus, kad
išrinktoji neatitinka išgalvoto, iliuziško vaizdinio. Galima sutikti su Raiku, kad taip meilę
supranta  nepakankamai  išsivystę  žmonės  ir  jog  tai  yra  netikra  meilė,  nors  daugelis
pirmenybę teikia būtent tokiam modeliui.

Tęsdami pasakojimą, pasistengsime atskleisti tikrajai meilei būdingus bruožus. Ją pasiekti
galės tik tos poros,  kurioms pavyks sušvelninti  vidinius  vaiduoklio reikalavimus ir  juos
kontroliuoti.  Nepagailėjusios  laiko  ir  pastangų,  jos  sugebės  bent  šiek  tiek  sumažinti
idealizuoto vaizdinio primetamus reikalavimus ir galiausiai supras, kad pastarieji tikrovėje
yra neįgyvendinami ir iliuziški.

1.15. Sadomazochizmas

Visiškai  įmanoma,  kad  mums  visiems  būdingas  tam  tikras  polinkis  į  sadizmą  arba
mazochizmą  –  šios  psichikos  būklės  nesiriboja  tik  tomis  perdėtomis  ir  efektingomis
literatūroje  aprašytomis  charakteristikomis.  Sadomazochizmas  iš  tikrųjų  reiškiasi  ne  tik
plakimu botagu  ir  panašiais  kankinimais  –  pastarieji  yra  tik  kraštutinės  iškreipto  libido
apraiškos. Praktikoje ir sadizmas, ir mazochizmas sutinkami tokiomis užslėptomis ir sunkiai
pastebimomis formomis, jog žmogus dažnai nesuvokia, kad jo elgesyje esama tokių bruožų.
Sadizmas apibrėžiamas kaip mėgavimasis svetimomis kančiomis,  o mazochizmas – kaip
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pasitenkinimas savosiomis. Super ego vargiai gali leisti žmogui priskirti save mazochistų
kategorijai,  todėl  jis  stengiasi  savo  elgseną  paaiškinti  ir  pateisinti,  kad  ji  taptų  jam
morališkai priimtina. Bet kokiu atveju tai yra tik maža nematomo komplekso dalis, kaip
aisbergo  viršūnė  iškylanti  į  žmogaus  sąmonės  paviršių.  Ši  problema  iš  esmės  vystosi
pasąmonės  lygmenyje  ir  todėl  žmogus  nesupranta  tikrosios  savo  elgesio  prasmės.  Jis
paprasčiausiai jaučia neigiamą šio komplekso įtaką kasdieniame gyvenime, bet apie savo
jausmų priežastis nenutuokia.

Daugelio santuokų nesėkmė glūdi savo žmoną persekiojančio vyro elgsenoje. Jis stengiasi
moterį visiškai užvaldyti, tuo pačiu elgiasi kaip tikras sadistas ir tai jam teikia malonumą.
Rodydamas panieką, vyras ją visaip žemina, įžeidinėja ir baudžia, tačiau slepia tikruosius
tokio  elgesio  motyvus  ir  juos  priskiria  kažkokiems  įsivaizduojamiems  jos  trūkumams,
nusikaltimams santuokinei ištikimybei ir kitiems nusidėjimams. Žinoma, kad žmona puola į
neviltį ir pradeda iš tikrųjų tikėti, jog yra kalta dėl nuodėmių, kuriomis ją kaltina. Nebūtina
turėti turtingą vaizduotę, kad būtų galima įsivaizduoti daugybę nemalonių situacijų, galinčių
susiklostyti  esant  tokiems  iškreiptiems  santykiams  –  užburtame  rate,  kuriame  sukasi
abipusiai kaltinimai ir žeminimai, atgaila ir bejėgystės jausmas.

Mazochizmas  turi  gerokai  platesnę  reikšmę,  nei  priimta  manyti:  jis  nurodo  ypatingą
pasaulėžiūrą ir santykį su gyvenimu. Tai ne tik seksualinis nukrypimas, bet ir elgesio rūšis,
kuriai būdingas mėgavimasis kentėjimu ir bet kokiu įmanomu žeminimu. Be abejonės, šios
problemos  pagrindas  yra  troškimas  „kentėti“.  Pats  to  nesuvokdamas,  žmogus  leidžiasi
užvaldomas savo iracionalių polinkių ir stengiasi kurti neabejotinai nevykusius ryšius, kurie
jam  suteikia  būtino  emocinio  peno,  daugiausia  –  kančių.  Šio  komplekso  kamuojamas
žmogus amžinai ieško priežasčių savo planams sužlugdyti – tai jam leidžia tvirtinti, kad jį
nuolat persekioja „nesėkmės“.

Meilės santykiuose mazochistas viduje visada užima nevykėlio ir kentėtojo pozą. Tai iš
esmės  reiškia,  kad  jame  pačiame  glūdi  jo  žlugimo  sėklos.  Nesvarbu,  koks  tinkamas
pasirodys jo partneris – mazochistas neklysdamas ras rimčiausių priežasčių savo kančiai. Jis
nesistengs prisidėti prie santuokos sėkmės, bet specialiai padarys viską, kad ji žlugtų, tuo
pačiu metu pasinerdamas į nuolatinę jaudinančią pagiežos ir frustracijos būseną. Savigaila
užtikrina, kad jo kančios rusens nuolat ir liūdna lemtis, kurią jis pats išsirinko ir nulėmė,
būtinai išsipildys. Pašalinis stebėtojas su nuostaba pastebės, kad šio žmogaus „skauduliai“
nėra  atsitiktiniai  –  skausmą  jam  sukelia  ne  natūralios  ar  atsitiktinės  aplinkybės,  o
sąmoningas veržimasis specialiai pasirinkto tikslo link. Panašiai kaip amatininkas dirba po
aštuonias-dešimt  valandų  per  dieną,  kad  išaustų  kilimą,  mazochistas  didžiąją  dalį  savo
energijos,  emocinės  ir  instinktyvios  gyvybinės  jėgos  eikvoja  stengdamasis  sukelti  sau
skausmą bei kančias ir pasotinti užslėptą savo libido apetitą.

Akivaizdu,  kad  tokiam žmogui  meilėje  niekada  nesiseks.  Sėkmė  jį  gali  aplankyti  tik
atsitiktinai – jeigu jis ras partnerį, turintį sadistinių polinkių, kuris „penėtų“ ir įgyvendintų jo
geidulingas  fantazijas.  Sielos  gilumoje  mazochistas  amžinai  liks  nelaimingas,  nes
pasąmoningai  jaučia  savo  emocinės  painiavos  skurdą  ir  veidmainiškumą.  Jis  dažnai
nesugeba pamatyti, koks netikras ir apsimestinis jo gyvenimas, tarsi vietoje jo gyventų kas
nors kitas.

Norint  suprasti,  kokia  rimta  būna  mazochistui  tiek  kančių  sukelianti  problema,  reikia
turėti omenyje, kad jo libido yra iškreiptas, ir toks žmogus tampa sunkiai išnaikinamos ydos
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auka.  Jį  valdo  neįsisąmonintos  jėgos,  verčiančios  jį  atsisakyti  normalių  malonumų  ir
nusisukti nuo sėkmės. Jis trokšta, kad likimas ir gyvenimo aplinkybės jį nubaustų. Įstūmęs
save  į  tokią  padėtį,  mazochistas  tęsia  kankynes,  kurių  vaikystėje  sulaukdavo  iš  tėvų.
Žmogaus  super-ego,  jo  pasąmoninis  cenzorius,  pasmerkia  jį  visokioms  bausmėms.
Nepripažindamas, kad kentėti  jam patinka, žmogus jas suvokia kaip trokštamą dalyką ir
pasąmoningai jų laukia. Tokia ir yra psichologinės kategorijos „amžinas nevykėlis“ esmė –
tai tik būdas užsitraukti įvairiausias bėdas ir nelaimes.

Sunku suprasti, kaip žmogus gali gauti seksualinį pasitenkinimą, jausdamas skausmą ir
kentėdamas, bet akivaizdu, kad taip nutinka. Dramatiškos situacijos dažnai sužadina erotinį
mazochisto  apetitą.  Būtent  todėl  faktas,  kad  daugeliui  iš  mūsų  patinka  televizijos  ir
literatūros  dramos,  pasakojančios  apie  nelaimingus,  tragiškus  įvykius,  kurių veikėjai  yra
žeminami,  patiria  meilę  be  atsako ar  partnerio  išdavystę  ir  žadina  keršto  troškimą arba
pavydo  jausmą,  jokiu  būdu  nėra  atsitiktinis.  Tokios  istorijos  kutena  žiūrovų  jausmus.
Skausmą  ir  kančias  sukeliančios  neigiamos  emocijos  virsta  savotiška  psichologine
masturbacija ir žmonės tampa priklausomi nuo tokių malonumų.

Egzistuoja ir socialinis mazochizmas, darantis lemiamą įtaką konkrečių socialinių grupių
ar ištisų tautų gyvenimui. Bėgant laikui mazochistiniai impulsai tampa tokia neatskiriama
kolektyvinės pasąmonės dalimi,  kad virsta įgimtu bruožu,  kuris  neišvengiamai įsišaknija
žmogaus charakteryje ir lydi jį per visą jo raidos laikotarpį. Žmogus rimtai nesusimąsto,
kokį pavojų jam kelia nuo savos pasąmonės jį atskiriantis mazochizmas. Pasitenkinimas ir
skausmas  susilieja  į  viena  ir  veikia  kaip  vienas  mechanizmas.  Paprastai  tai  įvyksta
nepastebimai – taip, beje, veikia dauguma pasąmoninių impulsų.

Šioje knygoje neaprašinėsime ir  giliau neanalizuosime įvairių  sadizmo ir  mazochizmo
formų, nes mus domina tik tai, kas tiesiogiai siejasi su meile. Mazochizmas labai trukdo
pasiekti laimę meilėje, nes žmogus pasąmoningai siekia būtent priešingo dalyko.

Psichologo  požiūriu  nuo  mazochizmo  pagyti  labai  sunku.  Vis  dėlto  nuoširdžiai  to
norėdamas, suvokęs, kokią didelę žalą daro sau, atimdamas iš savęs laimę, kuri pasprunka
dėl  neteisingo  požiūrio  į  gyvenimą,  pacientas  gali  palaipsniui  keisti  savo  elgseną.
Psichologinės problemos tėra ramentai, leidžiantys mazochistui judėti. Jis turi suprasti, kad
netgi tada, kai jo liga yra visai reali, šiuos ramentus jis naudoja savo valia, o ne todėl, kad be
jų negali. Tokį elgesį galima paaiškinti jo troškimu išvengti kai kurių problemų sprendimo –
nors suaugęs žmogus tą padaryti turėtų. Nepaisant to, kad toks žmogus gali visai aiškiai
suprasti  savo  tikrąsias  problemas,  jis  instinktyviai  ieškos  jam  skausmingų  situacijų.
Kiekvienas  iš  mūsų  pasirenka  savo  kryžių,  ant  kurio  nori  būti  nukryžiuotas.  Tokiam
pasirinkimui būtinas savotiškas „konsensusas“ arba mūsų pasąmonės – kuri ir yra tikrasis
teisėjas mūsų gyvenime – noras. Kaip žmogus ieško kryžiaus, kurį neštų visą gyvenimą,
lygiai taip pat jis gali ir atsisakyti jo – pakanka stipriai to norėti. Stiprus troškimas žmogaus
pasąmonę veikia kaip „magiškas įsakymas“ ir giliai pajaustas, tvirtas jo širdies sprendimas
gali prilygti tam tikėjimui, apie kurį Jėzus pasakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios
grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ,Persikelk iš čia į tenai!‘, ir jis persikeltų. Ir nieko jums
nebūtų neįmanomo“.

Vidinis sąmoningas sprendimas keistis iš tikrųjų yra magiška formulė, kuri gali žmogui
padėti atsikratyti visų savo psichologinių negalavimų. Nėra blogesnio paciento nei tas, kuris
nenori pasveikti. Nurodę neteisingus požiūrius į meilę, padėsime žmogui rasti teisingą kelią
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į laimę. Jam tereikia suprasti, kad tariama problemų teikiama nauda yra niekinga, palyginus
su didelėmis galimybėmis, kurių jis netenka dėl neteisingo, negatyvaus elgesio.

Pusiausvyra  žmogaus  gyvenime  atspindi  jo  psichologinės  pusiausvyros  lygmenį.
Įvertinęs, ką įgijo ir ką prarado, ir padaręs išvadas, jis gali spręsti apie savo išsivystymą ir
pasisekimą.

1.16. Įkyrus seksualinio pasitenkinimo troškimas

Žmonės siaubingai neišmano visų su meile ir seksu susijusių dalykų ir dažnai seksualinį
patrauklumą painioja su meilės potraukiu. Kuo ugningesnė aistra tarp partnerių, tuo labiau
jie  būna  įsitikinę,  kad  yra  vienas  kitą  įsimylėję.  Bėgant  laikui  iškreipiamas  pats  meilės
esmės  supratimas.  Tai  nuskurdina  romantiškus  jausmus  ir  santykiai  susitraukia  iki
utilitarinio  fizinio  kontakto.  Plati  meilės  santykių  gama  ima  ribotis  fiziologinėmis
funkcijomis, atmetant aukštesnio lygmens bendravimą. Toks požiūris į meilę lygiai taip pat
ribotas,  koks  nepakankamas  yra  žmogaus  apibrėžimas  „dvikojis  tiesiai  vaikščiojantis  ir
apsiginti galintis gyvūnas“.

Seksas nėra meilė, nors ir yra ją sudaranti dalis. Skrandis juk irgi nėra visas žmogus, o tik
jo dalis.  Nesiekiame įrodyti,  kad meilė  ir  seksas  yra  visiškai  skirtingi  dalykai  –  tiesiog
norėtume išnagrinėti gana įdomų reiškinį, susijusį su įkyriu tam tikrų seksualinio troškimo
formų pobūdžiu ir žalingomis jo pasekmėmis.

Sutinkant su tuo,  kad fiziologinis santykiavimo aktas sumažina biologinę įtampą, o jo
teikiamas  pasitenkinimas  yra  palengvėjimo  rezultatas,  tokį  potraukį  galima  pavadinti
„biologiniu seksualiniu apetitu“. Vis dėlto seksualinis žmogaus troškimas nesiriboja tik šia
sritimi – jis gerokai stipresnis ir reiklesnis. Ši biologinio sekso aspekto ribas peržengianti
jėga ir  yra „psichologinis seksualinis apetitas“.  Kol žmogus tenkina tik savo biologinius
seksualinius poreikius, net ir aktyviai dalyvaujant jo psichikai, problemos negresia, nes jis
skiria  meilę  ir  seksą.  Tačiau  kai  vienintelis  stimulas  yra  nepasotinamas  „psichologinis
seksualinis apetitas“, žmogus nepajėgia kontroliuoti ar netgi numatyti, kas gali atsitikti jo
gyvenime, ir jam bus sunku arba iš viso neįmanoma iš tikrųjų pamilti. Priežastis paprasta –
psichologinis seksualumas nėra prigimtinis žmogaus poreikis. Jis yra kultūros produktas,
priklausantis  seksualiniam  žmonių  rasės  modeliui.  Psichologinis  seksas  –  tai  sekso
mistifikacija,  tyriausių  ir  galingiausių  žmoguje  esančių  jėgų  deformacija.  Toliau  šioje
knygoje paaiškinsime, kas yra meilės ir sekso esmė. O dabar dėmesį sutelksime į įkyrius
seksualinius troškimus.

Kinas, reklama, mada ir visuomenės vartojimo etika nuolat apdoroja žmogaus pasąmonę,
dirbtinai  kurdami  visokius  poreikius.  Šio  proceso  dalis  –  sekso  naudojimas  reklamos
tikslais. Ji stengiasi įbrukti pirkėjui pačias įvairiausias prekes, kurias gundančiomis pozomis
siūlo  prašmatnios  gražuolės,  demonstruojančios  kuklius,  jų  moteriškų  formų  beveik
neslepiančius drabužėlius arba iššaukiančius lūpų dažus, šešėlius akių vokams ar avalynę.
Čia  naudojamas  „super  moters“  vaizdinys,  kuris  ypatingai  patrauklus  tampa  būtent  dėl
stebuklingo  reklamos  poveikio.  Dailiosios  lyties  atstovės  nepraleidžia  galimybės
pasinaudoti  šia  tendencija ir  įsigyti  prekes,  dėl  kurių taps patrauklesnėmis vyrams.  Taip
vienos ar kitos pėdkelnės, ypatingo sukirpimo sijonai arba visokios kosmetinės priemonės
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sutapatinamos  su  erotiniu  vaizdiniu.  Hormoninis  vyrų  aktyvumas  tampa  manipuliacijų,
kurios  juos  verčia  reaguoti  į  tam  tikrus  stimulus,  objektu,  o  visas  šis  „šou“  žadina
seksualinius  troškimus ir  sukelia  prigimčiai  priešingus seksualinius  apetitus.  Pavyzdžiui,
tokį apetitą jaučia žmogus, kuris neturėdamas lėšų galvoja tik apie tai, kaip numalšinti alkį,
bet vos gavęs pinigų, perka gardėsius, kad pasisotintų emociškai. Taip nuolaidžiaudamas
skrandžio  kaprizams,  jis  glosto  savo  pasipūtimą  ir  tenkina  dirbtinius  psichologinius
poreikius. Tokio žmogaus mityba gali netikėtai suprastėti. Tik nedaugelis supranta, kad tam
tikra prasme pilvapenystę grindžia dirbtinai sukurtas (t. y., peržengiantis natūralios tvarkos
ribas) psichologinis alkis.

„Psichologinio  seksualinį  apetito  “  atveju  susiduriama  su  šia  dirbtinio  alkio  forma.
Erotinis susiliejimo aktas ne tik numalšina biologinį seksualinį apetitą, bet ir patenkina įkyrų
lytinio akto kaip tokio poreikį, apeidamas natūralius poreikius. Gamtinis aktas iškreipiamas
ir fizinių malonumų trokštantis žmogus pradeda vaikytis „seksualines šmėklas“. Jis netgi
nesusimąsto apie tai, kad tokia reakcija yra tik dirbtinai sukurto apetito ženklas. Ši problema
yra rimta, nes taip jau nulemta, jog normalus lytinis aktas niekada negali numalšinti tokio
apetito: juk troškimą sukėlė ne seksualinis,  o psichologinis poreikis.  Tai ir  yra užslėpta,
nepripažįstama  daugybės  lytinių  iškrypimų  priežastis,  nes  žmogus  beviltiškai  siekia  bet
kokiu  būdu  patenkinti  jį  užvaldžiusius  neįveikiamus  troškimus.  Siūlant  sekso  ir  prekės
„rinkinį“, griaunant „psichologinio apetito“ pusiausvyrą, skelbiant ir liaupsinant lytinio akto
„būtinybę“,  erotinių  vaizdinių  naudojimas  reklamoje  iškreipia  žmogaus  prigimtį.
Daugumoje atvejų išprievartavimo ir kitų seksualinių nusikaltimų priežastis yra būtent tokie
erotiniai motyvai, iš kurių žmogus negali išsilaisvinti.

Santuokinei  porai  psichologinis  „seksualinis  nerimas“  gali  tapti  rimtų  problemų
priežastimi. Tam tikromis akimirkomis partneriai nuoširdžiai tiki savo artumu ir jaučia tarsi
tikrą meilę vienas kitam, bet  iš  esmės tik siekia išlaisvinti  perteklinę energiją.  Prievarta
grindžiamas meilės ryšys yra pasmerktas nesėkmei, nes netrukus partneriai pradeda erzinti
vienas  kitą,  atsibosta  ir  vidinis  nepasitenkinimas  ima  viršų.  Daugybėje  atvejų  įvairias
impotencijos  ir  frigidiškumo  formas  sukelia  būtent  frustracija,  kurios  pagrindas  –
neatitikimas tarp įkyrių seksualinių „vilčių“ ir  tikro lytinio akto teikiamo pasitenkinimo.
Vaizduotės įkvėptas žmogus, kalbant simboliškai, tikisi gauti šimtaprocentinį pasitenkinimą,
bet patenkinti bus tik trisdešimt procentų jo seksualinių troškimų. Jausdamas, jog negavo
pasitenkinimo, kurio iš  esmės  niekada ir  negalėjo gauti,  jis  nusivilia  ir  galvoja,  kad iš
tikrųjų kažką svarbaus padarė ne taip, kaip reikia. Pasitenkinimą sugadino įkyrus jo geidulių
pobūdis – juk tikrą pasitenkinimą galima rasti tik įveikus įkyrius troškimus. Būtent todėl
žmogus gali pajusti pasąmoninį pojūtį, kad seksu užsiimti neverta. Taip moteris gali tapti
frigidiška, o vyras – impotentu. Kiekvienam iš šių dviejų seksualinio apetito tipų būdingas
skirtingas požiūris į seksą ir akto kulminaciją. Natūralus požiūris tampa pagrindu tvirtiems
santykiams, kurie būna ramūs, nes pasižymi stabilumu ir jų nevargina nerimo ir sunkumų
našta.  Įkyrūs  troškimai  visada  lemia  kankinančius  santykius,  pasižyminčius  noru  kuo
greičiau  pasiekti  orgazmą.  Pirmasis  santykių  tipas  užtikrina  pasitenkinimą,  antrasis  –
įaudrina aistras ir tampa nusivylimo priežastimi.

Vienas įdomiausių bruožų, būdingų psichologiškai nulemtiems seksualiniams troškimams
– jų gebėjimas suklaidinti  žmogų,  orientyrų trūkumą interpretuojantį  kaip tikrąją  meilę.
Žmogui dažnai prireikia daugybės metų, kol jis supranta, kad „tai buvo netikra meilė“. Per
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tą laiką sugriūna du gyvenimai, praleidžiamos svarbios galimybės, o kartais pasaulį išvysta
ir vaikai, kurie būna pasmerkti mėgdžioti nenuoširdžius tėvų santykius. 

Mylėti nereiškia „plaukti pasroviui“, „paleisti vadeles“ arba pasyviai sutikti su bet kokia
padėtimi. Meilė negali būti pasyvi, nes pačioje jos prigimtyje slypi gyvybingumas ir valios
aktyvumas. Meilei gyvybę teikianti ir maitinanti jėga turi kilti iš paties žmogaus ir nedera
vadovautis  populiariausiomis  meilės  sampratomis.  Jos  pagrindas  turi  būti  sąmoninga  ir
savanoriška  kūryba,  o  ne  pasyvus  mėgdžiojimas.  Deja,  dauguma  iš  mūsų  klaidžioja
vaiduokliškų miražų paieškose. Sykį sutikęs vaizdinį iš savo sapnų ir pažinęs jį artimiau,
žmogus  nustoja  jo  troškęs,  mano,  kad  padarė  klaidą,  ir  išsirenka  naują  malonių,  bet
pražūtingų haliucinacijų objektą, kuris pakeičia ankstesnį miražą. Toks ciklas gali kartotis
iki begalybės.

Kažkas panašaus vyksta ir su moterimis. Jei vyras svajoja apie „super moterį“, moterys
nuo ankstyvos vaikystės kliedi „nuostabiojo princo“ vaizdiniu. Peno svajonėms joms duoda
romanai, filmai ir žurnalai. „Nuostabiojo princo“ paieškoms moteris ne tik tuščiai išeikvoja
gyvenimą  –  vaikydamosis  savo  mitinį  idealą,  jos  nusirita  iki  prostitutės  lygio.  Pajutusi
trauką kokiam nors vyrui, moteris būna pasirengusi prisiekti, kad galų gale rado savo idealą,
bet patyrusi nusivylimą, pradeda tikėti, jog suklydo, ir nusprendžia paieškas pradėti iš naujo.
Netrukus pasirodo koks nors ankstesnį vyrą pakeičiantis „pavaduotojas“ ir ji vėl leidžiasi
užvaldoma jo kerų.  Senatvėje  ar  baigiantis  gyvenimui  moteris  kartais  suvokia,  kad visą
gyvenimą išeikvojo vaikydamasi šmėklas ir šios bevaisės paieškos sutrukdė jai rasti tikrą
palydovą iš kūno ir kraujo. Pati to nenorėdama, ji tapo įkyrių seksualinių troškimų auka. Jos
nieko neperspėjo apie tykantį pavojų – juk tik labai nedaugelis žino šių problemų prigimtį ir
giluminę  esmę.  Vertindami  seksualinį  pasitenkinimą  kaip  tikslą,  o  ne  kaip  vieną  iš
priemonių, padedančių pasiekti laimę  meilėje, žmonės iš esmės maišo tikslą ir jo siekimo
priemones.

1.17. Vyriškas viešpatavimas ir matriarchalinis elgesys

Svarbiausia kliūtis meilei ir didžiausias sunkumų šaltinis yra silpnas, neišsivystęs ego.
Neturėdamas  stipraus,  brandaus  ir  susiformavusio  „Aš“,  žmogus  griebiasi  įvairiausių
emocinių gudrybių, kad apsaugotų savo įsivaizdavimą apie savo asmenybę, kuriai, kaip jam
atrodo, gresia pavojus dėl meilėje priimtų žaidimo taisyklių. Panašiai, kaip silpnas žmogus
gali pavirsti į žiaurų despotą, kad nuslėptų savo silpnumą, įsimylėjėliai pasirenka tam tikras
psichologines pozas, padedančias išsaugoti savigarbą.

Šioje knygoje kalbama ne apie teorijas. Jos tikslas – kaip įrodymus skaitytojui pateikti
konkrečių ir svarių tikrų faktų, kuriuos kiekvienas galėtų patikrinti savo ar kitų santykių
kontekste.  Nesiekiame  skaitytojo  paversti  meilės  teoretiku  –  norime  jam  padėti  tapti
partneriu, gebančiu atrasti tikrąją laimę ir save, praktiškai taikant žinias apie meilę. Tokios
praktikos pagrindas turi būti mokslas apie meilę ir pirmiausia reikia suprasti jo teorinius
aspektus.  Savo  gelme  šios  žinios  gerokai  skiriasi  nuo  visuotinai  priimtos  išminties  ir
ortodoksinių sampratų: šias žinias taikant praktiškai naudojami tam tikri techniniai metodai,
kurie pradžioje daro poveikį stebėtojui, o po to ir išoriniam pasauliui.
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Vyrai ir moterys – tai instrumentai, naudojami meilei kurti, o mokslas apie meilę visų
pirma turi daryti jiems esminį poveikį visais lygmenimis. Neįmanoma dirbti tik su jausmais,
nes  žmogus  yra  meilę  kuriantis  instrumentas,  sudarytas  iš  daug  dalių,  ir  nė  vienos  jų
negalima nepaisyti, jeigu norime pasiekti tikrąją meilę. Meilės problema paliečia vientisą
visuomenės struktūrą ir verčia abejoti homo sapiens žmogiškų savybių tikrumu: jos užkerta
tikros meilės tarp dviejų mąstančių gyvūnų buvimo galimybę ir leidžia daryti išvadą, kad
tikra  meilė  prieinama tik  tada,  jeigu abu partneriai  tobulėdami pasiekė humaniškumo ir
inteligencijos viršūnę. Jeigu partneriai nesugebės sukurti tikros meilės, jų santykiai apsiribos
gyvulišku lytiniu aktu, fizinis jų ryšys bus mechaniškas ir be turinio. Iš tokios sąjungos
pasaulį išvysta tėvų elgesio modelį pasmerkti mėgdžioti jaunikliai.

„Mačizmas“  ir  matriarchalinis  elgesys  yra  labai  senas  su  meile  susijusios  žmogaus
elgsenos  elementas.  Kaip  ir  bet  kokios  kitos  iškreiptų  meilės  sampratų  apraiškos  jis
neišvengiamai  trukdo  tikrai  meilei.  Savo  psichologiniuose  žaidimuose  „mačo“  rizikuoja
pasiklysti slaptų pranešimų džiunglėse ir susipainioti tiek, kad nebegalės pamatyti šviesos.
Tokia būna daugybės porų istorija: suvienyti gražios idėjos, partneriai sukuria sąjungą ir
regi saulėtą miražą, žadantį amžiną abipusę meilę, bet vis tiek galų gale jų santykiai tampa
bevaisiai  ir  monotoniški ir  tęsiasi  tik  iš  įpročio.  Partneriai  paskęsta su vaikų auklėjimu,
ekonomine gerove, apmaudu, nerimo būsena ir sunkiu su darbu susijusių problemų liūne.

Gana populiarus terminas „mačo“ reiškia vyriškos elgsenos rūšį, kuriai būdinga vyriška
puikybė ir išdidumas, viršenybės virš moterį jausmas, įsitikinimas, kad ji turi paklūsti vyrui
ir priklausyti nuo jo ir jog moterims nėra skirta turėti lygių teisių su vyrais. Toks vyras taiko
skirtingus  kriterijus  vyrų  ir  moterų  elgesiui  vertinti.  Jis  yra  įsitikinęs,  kad  moteris  tėra
seksualinis  objektas,  skirtas  vyrų  malonumams  tenkinti,  ir  todėl  stengiasi  ją  padaryti
pavaldžią sau bei joje mato žemesnę būtybę.

„Mačizmas“ kaip elgesio rūšis  yra  psichologinės  deformacijos  apraiška,  būdinga labai
silpniems vyrams. Suvokdami savo vyriškų savybių trūkumą, jie stengiasi jį kompensuoti
pernelyg maskulizuota elgsena, pavirsdami vyro vaizdinio parodija. „Vyras šovinistas“ dėvi
vyro kaukę, bet ji neleidžia atsikratyti užslėpto vidinio silpnumo.

Kiekviename  „vyriško  šovinisto“  atvejyje  slypi  būtybė,  pasižyminti  pabrėžtinai
moteriškais charakterio bruožais. Toks elgesys neturi nieko bendra su vyriškumu – iš esmės
ši elgsena yra visiška vyriškumo priešingybė. Žmogus yra viena energetinė visuma, todėl
vienos  srities  trūkumas  kompensuojamas  jos  priešingybe.  Taip  „patinas“  iš  tikrųjų  yra
moteriškas vyras, kuris tai pasąmoningai supranta, todėl metasi į kitą kraštutinybę ir bando
vaidinti  supermeną.  Vis  dėlto  jis  nesuvokia,  kad  toks  elgesys  visiškai  jį  išduoda  ir
atskleidžia tikrą jo esmę.  Iš tiesų „mačizmas“ nurodo moterišką vyrą,  o matriarchaliniai
polinkiai – „vyrišką moterį“.

Matriarchalinė  moterų  elgsena  žinoma  ir  kitais  pavadinimais  –  „Dianos  kompleksas“,
„falinis tipas“ ar „amazonė“. Ji gali įgyti įvairias formas: panieką vyrams ir poreikį su jais
konkuruoti, siekį jais manipuliuoti ir dominuoti, troškimą vadovauti santuokoje, įsakinėti
vyrui  ir  kontroliuoti  jo  elgesį,  paverčiant  jį  psichologiniu  ir  fiziniu  tarnu,  pastangas  jį
priversti  dievinti  ją  kaip  karalienę,  pasąmoningą  pavydą,  instinktyvų  vidinį  stimulą  jį
kastruoti,  troškimą turėti  penį,  autoritariškumą, despotizmą.  Ši  elgsena gali  pasireikšti  ir
kaip  pernelyg  didelis  įžeidumas  arba  užsispyrimas  ir  priešingai  lyčiai  jaučiamas
priešiškumas.
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Kaip  ir  pernelyg  pabrėžiamas  vyrų  vyriškumas,  matriarchalinio  tipo  elgesys  būdingas
tokioms moterims, kurioms nepavyko išsiugdyti moteriškų savybių ir kurių moteriškumas
išreikštas silpnai. Matriarchalinės savybės stiprėja naudojant vyrišką energiją. Reikia turėti
omenyje, kad ir vyrai, ir moterys, iš esmės yra biseksualūs – ta prasme, kad savyje turi 25
procentus priešingos lyties energijos. Pas įvairius žmones šis procentas gali skirtis, ir kai
kuriais atvejais pasiekia patologiškas kraštutinybes.

Tikrovėje šiame skyriuje nagrinėjama problema siejasi su deformacijomis, kurios verčia
„vyrą-šovinistą“ ir matriarchalinių polinkių turinčią moterį neteisingai suvokti save ir savo
partnerį. Jie negali bendrauti su kitu žmogumi ir patenka į „fiktyvaus bendravimo“ spąstus,
neteisingai  įvertindami  savo  įsivaizdavimą  apie  partnerį  ir  apie  save  patį.  Jeigu  jiems
nepavyks atskleisti tikrosios vienas kito esmės, galimybė bendrauti bus nulinė, o bet koks
bandymas pasiekti meilę nepavyks.

Kai kuriose porose vyras elgiasi kaip „šovinistas“, o jo žmona užima aukos padėtį. Yra ir
tokių  porų,  kuriose  vyras  virsta  paslaugiu  įrankiu  matriarchalinio  tipo  moters  rankose.
Pasitaiko ir visiškai neįmanomų santuokų, kuriose abu partneriai kenčia nuo vienos ir tos
pačios problemos ir  jų meilės santykiai primena partizaninį  karą, kuris baigiasi tuo, kad
vienas iš jų (arba abu) kenčia fiziškai, emociškai ir dvasiškai.

Tenka pripažinti liūdną faktą, kad gyvename tokiu metu, kai aplinkui yra daugybė netikrų
vyrų  ir  netikrų  moterų.  Nedžiugina  ir  tai,  kad  pati  visuomenė,  pasitelkusi  masinio
informavimo priemones, modeliuoja ir tiek atvirai, tiek pasąmoninio suvokimo lygmeniu
skatina tokią elgseną, pasitelkusi kiną, televiziją, spaudą ir žodžio galią. Nesunku atpažinti
isteriškas veikėjas ir moteriškus veikėjus. Medijos sukūrė keistas ir ekscentriškas sampratas
apie  moteriškumą  ir  vyriškumą,  o  žmonės  juos  imituoja  ir  įkūnija  gyvenime.  Daugelis
trokšta mėgdžioti „aistringos“ moters ir „nesutramdomo“ vyro stereotipus ir nenori suprasti,
kad pernelyg didelė aistra yra susvetimėjimo sinonimas, o nesivaldymas – inteligentiškumo
ir gebėjimo protingai mąstyti trūkumo ženklas. Tokios situacijos atsiradimą dideliu mastu
nulėmė  žodžio  „seksas“  naudojimas  derinyje  su  „nuodėmės“  samprata:  kai  libido
slopinamas  dirbtinai,  pasitelkus  visokiausius  draudimus,  žemi  instinktai  sustiprėja,  o
liguistumas  imamas  aiškinti  kaip  tyrumo ženklas.  Daugybę  moterų  vyriškomis  paverčia
iškreipta  joms  siunčiama  moralinė  žinia,  tvirtinanti,  kad  „seksas  yra  kažkas  purvina  ir
nuodėminga“, ir verčianti jas atmesti savo moteriškumą. Dėl tų pačių priežasčių kai kurie
vyrai įgyja moteriškų bruožų.

Mūsų dienomis labai įdomų reiškinį galima stebėti ir žmonių tarpusavio santykių srityje:
moterys skundžiasi, kad vyrai elgiasi kaip „šovinistai“ ir negeba kurti laimingų santykių.
Savo  ruožtu  vyrai  tvirtina,  kad  „moterims  akivaizdžiai  trūksta  moteriškumo“  ir  „jos
pernelyg valdingos“. Tokie skundai nėra tiesiog teoriniai svarstymai, nes dažniausiai būtent
dominuoti siekiantiems vyrams ir moterims meilės žaidime pasiseka labiausiai. Į tuos, kurie
neužima dominuojančios padėties, jie žiūri iš aukšto ir laiko juos „ištižėliais“.

Žmonija  privalo  suprasti,  koks  svarbus  yra  toks  kvaziseksualinę  inversiją  pamažu
sukeliantis prieštaravimas. Netrukus ateis laikas, kada „mačizmas“ ir matriarchalinis elgesys
pavirs  pagrindiniu  žmogaus  charakterio  elementu  ir,  jam  tapus  įgimtu,  jį  paveldės
kolektyvinė pasąmonė.
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1.18. Socialiniai meilės pakaitalai

Į visuomenines prievoles įeina pareiga organizuoti visuomenę taip, kad būtų užtikrinta jos
narių  gerovė  ir  saugumas.  Vyras  ir  moteris  kuria  visuomenės  kertinį  akmenį  –  šeimą.
Išsaugoti  santuokinės  poros  vienybę  –  vienas  svarbiausių  visuomenės  uždavinių,  nes
priešingu atveju ji negalės išlikti. Šis esminis teiginys padeda suprasti kai kuriuos reiškinius,
sudarančius slaptą audeklą, kurį visuomenė vadina meile. Žmonija seniai įsisąmonino, kad
santuoka iš meilės yra gana trapi ir pažeidžiama struktūra. Meilė – hipotetinė sąvoka ir apie
ją žinoma labai mažai. Be to, vien meilės nepakanka, kad vyro ir moters sąjunga būtų tvirta.
Painūs seksualiniai santykiai yra kupini pavojų ir gali sukelti ligas, raidos atsilikimą ar netgi
palikuonių – būtinos rūšies išlikimo sąlygos – mirtį.

Todėl sukuriamos tam tikros priemonės, skirtos apsaugoti porą. Jos verčia partnerius likti
kartu ir trukdo sąjungos iširimui. Iš esmės tai reiškia savotiškos „jungties“ sukūrimą, kuri
vienytų porą netgi tada, kai meilės nebėra, kai aiškiai suvokiama, kad ateis laikas ir meilė
atvės ir galiausiai išnyks. Tokios sąlygos užtikrina apsaugą ir maistą palikuonims. Siekdama
savo  naudos,  visuomenė  pasistengė  rasti  tinkamiausius  būdus  „gaminti“  paklusnius
vartotojus,  be  kurių  ji  paprasčiausiai  negalėtų egzistuoti.  Vartotojas  būtinas  visuomenei,
todėl ji jam siūlo išsilavinimą, teisingumą, pramogas ir kitus produktus. Jai reikalingi gerai
išdresuoti nariai, kurie paklusniai eitų paskui politinius ir religinius vedlius, vienu žodžiu –
vartotojai, kurie pasirūpintų, kad „suktųsi visuomenės mechanizmo krumpliaračiai“. Būtent
todėl santuoka buvo sukurta kaip socialiai nulemtas paprotys, vėliau ištobulintas pasitelkus
teisėtą santuokinę sutartį. Tikrasis jos tikslas – ne viešai ir įstatymais palaiminti poros fizinį
ryšį, o priversti ją kuo ilgiau išlikti kartu. Bažnyčia paprastai žengia toliau nei įstatymas ir
skelbia,  kad santuokinių saitų apskritai negalima nutraukti.  Tai skyrybas paverčia sunkia
arba beveik neišsprendžiama problema.  Tai  akivaizdžiai  naudinga socialinei  visuomenės
organizacijai, bet yra ir kitų elementų, tebūnie ir labai teigiamų, tačiau neištobulintų – dėl jų
žmonija kartais susiduria su dar gilesnėmis ir delikatesnėmis problemomis nei tos, kurioms
spręsti ji yra skirta.

Visuomeninius  santuokos  užkraunamus  apribojimus  grindžia  siekis  rasti  meilės
pakaitalus, galinčius vyrą ir moterį surišti tokiais ar dar stipresniais saitais, nei pati meilė.
Deja,  šis  sprendimas  pasižymi  trūkumais,  kurių  turi  bet  koks  pakaitalas.  Jį  naudojant
pakankamai ilgai, žmonės linksta pamiršti pradinę jo paskirtį, o tai kartais atneša priešingų
nei laukta rezultatų. Santuokiniai saitai dažnai tampa nepakeliami, nes trūkta svarbiausio
komponento – meilės. Šis jausmas nepaklūsta įsakymams ir negali egzistuoti dėl priimtų
įsipareigojimų.  Deja,  dauguma  santuokų  virsta  būtent  į  prievartinę  meilę.  Šiuo  atveju
visuomenė atlieka įstatymų leidėjo vaidmenį ir reikalauja, kad susituokę partneriai mylėtų
vienas kitą.  Natūralus procesas apsiverčia aukštyn kojomis. Gamtos dėsniai pažeidžiami:
dviejų širdžių sąjunga turi atsirasti ir laikytis tik remdamasi jų abipusiu noru – jokių sutarčių
čia  nereikia.  Santuoka  turi  padėti  meilei  augti,  o  ne  pavergti  ją.  Meilė,  o  ne  įstatymo
nurodymas  turėtų  būti  ta  gija,  kuri  tvirtai  suriša  partnerius.  Žmogui  nederėtų  patekti  į
žabangus, paspęstus nusitrynusių, be galo besikartojančių vaizdinių, kurių pradinė prasmė ir
reikšmė  seniai  yra  užmirštos.  Santuoka  negali  būti  meilės  tikslu  –  santuoka  ją  tegali
papildyti. Ji turi būti logiška jausmo pasekmė, o ne priemonė, kuri įpareigoja jį patirti.
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Šis skyrius skirtas ne santuokai analizuoti, o išsiaiškinti,  kaip ir kodėl nuvertėja meilė,
kada ji naudojamai kaip pančiai, neleidžiant jai atlikti jos amžinosios paskirties. Tikra meilė
partnerius  suvienija;  visuomenės  įstatymai  juos  suriša,  bet  nesuvienija  meilės  pagrindu.
Bendras  įstatymo  prievarta  suvienytos  poros  gyvenimas  iš  esmės  skiriasi  nuo  to,  kaip
gyvena  žmonės,  kurių  natūrali  ir  spontaniška  sąjunga  yra  grindžiama  tikra  meile.
Visuomenės pašventinta sąjunga veda į susvetimėjimą, o tikra meilė žmogų išlaisvina. Kai
žmones sieja tikra meilė ir jie susituokia patys to norėdami, o ne priversti, jų sąjunga liaujasi
būti prievartine ir tampa savanoriška. Tikra meilė yra laisva ir nepavaldi jokiems įsakymams
– ji gimsta išimtinai kaip natūrali meilės akto pasekmė.

Visuomenė poras suvienyti siekia dėl savo interesų. Ji meilę palieka nuošalyje ir asmens
interesams skiria antraeilį vaidmenį. Negalima sakyti, kad žmonės tuokiasi savanoriškai, nes
jų  elgesys  paklūsta  griežtam  visuomenės  modelių  diktatui.  Žmogus  gimsta,  gauna
išsilavinimą,  gyvena  ir  miršta,  ribojamas  visiškai  užprogramuotos  struktūros.  Jai
pasipriešinti jis pajėgs tik tada, jeigu tik neperpras hermetinio mokymo išmintį, kuri leidžia
tapti savo proto šeimininku ir išsilaisvinti iš žalingų išorinių jėgų poveikio.

Įstatymais nustatytos santuokinės pareigos – tai tik vienas iš daugelio elementų, skirtų
sutvirtinti ir palaikyti meilės ryšį. Visuomenės nuomonė – slaptas teisėjas, drąsinantis arba
baudžiantis  žmones  už  jų  poelgius.  Jis  turi  ilgas  rankas  ir  labai  dažnai  jas  naudoja
nepaklusniesiems bausti. Visuomenės nuomonė, ši pasislėpusi pabaisa, gali pasmerkti arba
apdovanoti žmogų, bet jos veidas visada lieka paslėptas – ji neturi savo „smegenų centro“,
kuris nukreiptų jos veiksmus ir juos valdytų. Ji pasmerkia gėdai gyvenančius kartu iš meilės
be įstatymo palaiminimo. Niekada nesuprasime, kodėl daugumos nuomonė tapatinama su
teisėtumu ir kodėl dauguma turi spręsti, kas yra teisėta ir teisinga. Jos nuomonė yra nėra itin
protinga, nes masės niekada pasižymėjo išmintimi, kaip tik priešingai – išmintis visada buvo
nedaugelio aukščiausiąjį žinojimą perpratusių išrinktųjų rūšies atstovų privilegija.

Daugybė sutuoktinių nemyli vienas kito. Nepaisydami to, žmonės siekia santuokos kaip
patikimiausios  priemonės,  leidžiančios  pelnyti  visuotinį  pripažinimą bei pritarimą  ir
pasidžiaugti  „visuomenės  gerove“ –  aukščiausiu visuomenės  apdovanojimu  paklusniam
vartotojui.

Santuokinei sąjungai skatinti skirta ir daugybė kitų priemonių. Gali būti, kad seksualinis
potraukis  priklauso svarbiausiems biologiniams žmogaus poreikiams ir  patenkindamas šį
poreikį jis išsilaisvina nuo stiprios vidinės įtampos. Visuomenė nepritaria nesantuokiniams
ryšiams,  todėl  norėdami  išvengti  visuomenės  persekiojimo,  žmonės  verčiau  renkasi
susituokti. Religija, kaip ir visos moralinių vertybių sistemos, iš visų jėgų stengiasi įteigti
žmogui,  kad nesantuokinis  seksas  yra „nuodėmingas“ ir  taip netiesiogiai  perkelia  ant  jo
pečių  savo išgalvotų normų naštą.  Dėl  garsiai  neminimo ir  neteisingo susitarimo,  kurio
tikslas  –  nuslopinti  seksualinį  žmogaus  potraukį,  nuo  vaikystės  žmonėms  diegiamas
supratimas,  kad seksas  yra kažkas  smerktina.  Žmonėms į  galvas  įkalta  idėja apie  sekso
„nuodėmingumą“ atsirado ne dėl siekio ugdyti dorovę, o dėl noro nuslopinti libido. Be to,
kaip paaiškinimas netgi pateikiamas pavyzdys, kad Dievas žmogų išvarė iš rojaus būtent dėl
seksualinio nusidėjimo ir jog dėl vyro sugundymo kalta moteris. Dar priduriama, kad visa
tai – velnio rankų darbas. Nenuostabu, kad yra tiek daug nelaimingų žmonių, kamuojamų
sunkių  kaltės  kompleksų,  libido  slopinimo  pasekmių,  neišvengiamų  atsirandančių  dėl
„seksualinių  nusidėjimų“  arba  nesugebėjimo  išsaugoti  tyrumą.  Žinoma,  žmonėms  tenka
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patirti  sunkių  akimirkų,  susiklostančių  kaip  logiška  susikaupusios  biologinės  įtampos
pasekmė. Siekiant apriboti libido galią ir sutrukdyti jo natūraliam vystymuisi, sukuriamos
didžiulės kliūtys. Dėl to žmogui lemta arba pražūti, paskęstant savo potraukių sraute, arba
nuolankiai paklusti visuotinai galiojančioms normoms. Tačiau ištvirkimas būtų dar labiau
nepageidaujamas,  nes  sugriautų  visuomenės  tvarką,  kuri  nepaisant  visų  savo  trūkumų
tarnauja tam tikram visuomenės tikslui.

Vienintelis  galimas  sprendimas  –  po  truputį  išmokyti  žmogų  sublimuoti  savo  libido,
naudojant mokslą apie meilę ir pasiekiant tikrąją meilę. Priešingu atveju žmogui lieka tik
trys galimybės: nuslopinti savo libido, susituokti arba tapti paleistuviu. Nė viena jų nebus
geras sprendimas, nes visos trys tėra nesėkmingas bandymas išspręsti problemą, iš kurios
yra vienintelė išeitis – tikroji meilė.

Dauguma žmonių tuokiasi tiktai tam, kad patirtų romantišką įvykį, susijusį su vestuvių
ceremonija, pajustų, kad juos supa pagarbos aureolė, jog jie tapo suaugusiais — visa tai yra
dalykai, kurie mūsų laikais užtikrina šeimos žmogaus statusą. Turėti žmoną, savo namą,
susilaukti  palikuonių – štai  kas,  žmogaus nuomone,  bus geriausias pasisekimo įrodymas
visuomenėje. Tik vienetai pajėgs išvengti įtakos, kurią daro visuotinai paplitęs kultūrinis
santuokos modelis ir neišvengiamas jo papildymas – tėvystės ir motinystės modeliai.

1.19. Giminės pratęsimo instinkto žabangai

Vaikai  yra  logiška  santuokos  pasekmė.  Jiems  pasirodžius  niekas  nesistebi,  o  jeigu  to
nenutinka, šeimoje įsiviešpatauja liūdesys. Priimta manyti, kad palikuonių gimdymas ir yra
meilės  tikslas,  o  tie,  kam  jo  pasiekti  nepavyksta,  jaučiasi  labai  nelaimingi.  Pagal
įsitvirtinusią nuomonę, būti motina – vienintelis moters tikslas ir nėra kitos priežasties, kuri
pateisintų jos egzistavimą. Rūšis turi daugintis, o tam būtina, kad žmogus ir vėl paklustų
visuomenės  nurodymams  ir  gamtos  diktatui.  Atsižvelgus  į  natūralius  kriterijus,  būtinus
homo sapiens rūšiai išlikti, iš pirmo žvilgsnio tokia situacija gali pasirodyti visiškai logiška.
Vis dėlto šiuo atveju mūsų tikslas – perprasti meilės paslaptis, o ne analizuoti ir tyrinėti
žmonių rūšies išlikimo sąlygas. Todėl pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas nėra meilė, su kuo
dauguma žmonių yra linkę ją painioti ir kas pristatoma kaip meilė, nors tėra apgailėtina jos
parodija.

Vaikus  dažnai  vadina  „meilės  vaisiais“.  Tie,  kurie  geba  pažvelgti  į  tikrovę  iš  kitos
perspektyvos, supranta,  kad „meilės vaisiais“ jie būna labai retai  ir dažniausiai į  pasaulį
ateina  dėl  gryno  atsitiktinumo,  nuobodulio,  vidinio  nepasitenkinimo  jausmo  arba  kaip
socialinio konformizmo ir egoizmo pasekmė. Tai ir yra labiausiai paplitusių, santuokines
poras  turėti  vaikų  verčiančių  priežasčių  sąrašas.  Kaip  bebūtų  keista,  nė  viena  iš  šių
priežasčių neturi nieko bendra su meile.

1. Moteriškas smalsumas
Galbūt kartais moteriai norisi patirti  motinystės jausmą, kad suprastų, ką jis reiškia,  ir

„realizuotų  save  kaip  moterį“.  Dažnai  jauna  motina  staiga  suvokia,  kad  motinystė  nėra
saviraiškos būdas, kad ji neatnešė jai jokios naudos ar kokių nors ypatingų transcendentinių
patirčių. Kartais, kai žaidimas jau būna pažengęs per toli, ji suvokia, kad tapo „motinystės
mito“  auka.  Šiuo  mitu  bandoma  išaukštinti  visiškai  natūralų,  jokiu  nepaprastumu
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nepasižymintį  procesą  –  visi  gyvūnai  geba  daryti  tai  daug natūraliau  ir  sėkmingiau  nei
žmogus. Visi gyvūnai gimdo palikuonis.

Motinos vaizdinys visada buvo apsuptas šventumo aureole ir siejosi su gerumu, beribe
meile  ir  atsidavimu.  Žinoma,  daugumoje  atveju  kalbant  apie  jos  pačios  vaikus  tai  yra
teisinga. Žmonės sukūrė motinos kaip beveik dieviško tyrumo įsikūnijimo vaizdinį. Visos
moterys neišvengiamai mano, jog norėdamos susitapatinti su šiuo „dievišku vaizdiniu“ ir
susilaukti visuomenės pripažinimo, privalo priimti motinystės vargus. Todėl jos taip stipriai
trokšta tapti motinomis. Kokiu mastu vaiko gimimą lemia motiniškas instinktas ar įtvirtintas
socialinis modelis? Būtų labai naudinga rasti teisingą atsakymą į šį klausimą. Vis dėlto šiuo
atveju mūsų užduotis – parodyti,  kad šiame žmonių porai  gyvybiškai svarbiame procese
meilės nėra.

2. Nesėkmė ir nevilties jausmas
Kai žmonėms atrodo, kad gyvenimas nesusiklostė ir jiems vargiai pavyks jį pagerinti, jie

pajunta poreikį susilaukti vaikų. Tikimasi, kad šie leis pasidžiaugti sėkme, kurios patys tėvai
nesugeba  pasiekti.  Labai  neturtingos  motinos  kasdien  meldžiasi,  kad  Dievas  suteiktų  jų
vaikams laimės ir turto, ir, jeigu tai nutinka, jaučia, kad išsipildė jų slapčiausios svajonės.
Tokį reiškinį galima stebėti „fantazijų šmėklos“ atveju – motina savo fantazijas perkelia į
savo vaiką tikėdamasi, kad jis gyvenime pasieks tai, ką norėtų pasiekti ji pati.

3. Nuobodulys ir apmaudo jausmas
Iš tikrųjų dauguma vaikų pasaulį išvysta kaip nuobodulio pasekmė. Daugybė santuokinių

porų nusprendžia susilaukti vaikų, nes juos slegia kasdienio gyvenimo nuobodulys, ir jie
tikisi,  kad  vaikai  padės  kaip  nors  užpildyti  laiką.  Pats  didžiausias  gimstamumas
registruojamas  kaimiškose  srityse,  kur  gyvenimas  būna  monotoniškas  ir  beveik  nėra
galimybių pramogauti.

4. Lytinis instinktas
Nepaisant to, nori turėti  vaikų ar ne, dėl seksualinio troškimo žmogus jaučia palyginti

reguliaraus  lytinio  santykiavimo  poreikį.  Nepriklausomai  nuo  reprodukcinių  žmogaus
ketinimų, daugybė vaikų gimsta būtent kaip tokių kontaktų pasekmė, t. y., ne kaip apgalvoto
ir sąmoningo veiksmo rezultatas, o greičiau dėl atsitiktinumo.

5. Vyriška puikybė
Daugumoje atvejų vaikai tampa tarsi gyvu tėvo vyriško pajėgumo įrodymu – tėvas gauna

nemažą pasitenkinimą, išstatydamas vaikus parodai ir tokiu solidžiu ir įtikinamu įrodymu
patvirtindamas savo kaip patino vardą.  Labai  dažnai  tėvystės  patirtis  naudojama ieškant
galimybių pakilti  savo akyse ir pasitikrinti,  ką gali padaryti. Tėvas žiūri į savo produktą
didžiuodamasis, tarsi kalbėdamas apie save: „Tai aš jį padariau!“.

6. Moteriška puikybė
Motinystėje būna akimirka, kada motina iš tiesų būna verta šlovės ir kai vyksta jos tikrojo

moteriškumo egzaminas. Tai didinga akimirka, kada praėjus šiek tiek laiko po gimdymo jai
atneša parodyti jos vaiką. Ji su susižavėjimu žiūri į jį ir mėgaujasi, kartodama sau: „Tai aš,
aš jį sukūriau, tai aš, būtent aš sugebėjau sukurti kažką tokio nuostabaus ir tobulo. Ach,
kokia aš moteris!“.

7. Motinystės ir moteriškumo sampratų supainiojimas
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Šis punktas yra labai panašus į ankstesnįjį, bet norėtųsi jį išskirti, kad tema taptų aiškesnė.
Dažnai pasitaiko, kad daugelis moterų suabejoja savo moteriškumu. Būdamos frigidiškomis
ir nepasitikėdamos savo patrauklumu, jos nori savo moteriško pašaukimo patvirtinimo. Šiuo
atveju motinyste tarsi patvirtinama pati moteriškumo esmė.

8. Visuomeninė užduotis
Šiam punktui nereikia išsamių paaiškinimų. Čia paliesime tuos,  kurie susilaukia vaikų

tam,  kad gautų  šeimos  ar  visuomenės  pritarimą  ir  įgyvendintų  socio-kultūrinį  žmonijos
užsakymą. „Taip priimta – turėti vaikų, visi turi vaikų ir aš privalau turėti vaikų“.

9. Siekis „pririšti“ sutuoktinį
Gana dažna vaiko pasirodymo tam tikru metu priežastis – moters troškimas gauti patikimą

vyro ištikimybės garantiją, užsitikrinti jo globą ir prieraišumą. Priimta manyti, kad vaikai
gali sutelkti šeimą. Jeigu vyras paliktų moterį, įstatymas garantuoja jos apsaugą. Nemažai
moterų pasinaudoja privilegijuotų motinos statusu ir, pasitelkusios vaikus, bando užsitikrinti
nepriklausomybę ir  visiškai  valdyti  vyrą.  Kai  kurios  vaikus  iš  tiesų  paverčia  „įkaitais“.
Praktikoje  siekį  gimdyti  palikuonis  gana retai  grindžia  tik  viena iš  paminėtų priežasčių.
Paprastai pasitelkiami keli norimą rezultatą pasiekti leidžiantys motyvai.

Praeityje šiame žaidime buvo naudojami ir kiti, daugiausia ekonominio pobūdžio būdai.
Žmonės,  kurie  pragyvenimui  užsidirbdavo  kokiu  nors  amatu,  apdirbdami  žemę  arba
augindami gyvulius, suvokė, kad apsirūpinti maistu yra lengviau turint vaikų – juos galima
išnaudoti kaip nemokamą darbo jėgą ir taip padidinti šeimos gerovę.

Ne itin malonu išsamiai nagrinėti šią problemą: peršasi išvada, kad žmonės vaikus gimdo,
vadovaudamiesi nepasitenkinimo bei stokos jausmu arba stengdamiesi kompensuoti kokius
nors  asmeninius  trūkumus.  Labai  retai  vaikai  gimsta  kaip  sutuoktinių  emocinės  ir
intelektualinės  gerovės  rezultatas.  Tai  ir  yra  viena  iš  svarbiausių  tik  siekiu  kaupti
besivadovaujančios ir į savo programos spąstus įkliuvusios žmonijos nuopuolio priežastis.

Neišvengiamai  į  akis  krinta dvi problemos: pirmiausia,  gimstant  vaikams meilės  visai
nepaisoma ir,  antra,  žmonėms nebūdinga vaikų gimdymo imtis  su atsakomybės jausmu.
Vaikai ne tik pradedami be meilės, bet ir yra grynai instinktyvaus, jokio žmogaus intelekto
ar emocijų dalyvavimo neįtraukiančio veiksmo rezultatas. Žmonės dauginasi kaip gyvūnai –
visai ne taip, kaip tą turėtų daryti žmonės. Fiziškai jie bendrauja kaip gyvūnai, nežinodami ir
nemokėdami taikyti nė vieno techninio metodo, sukurto tobulėjant protui ir dvasiai – šis
jiems  užtikrintų  galimybę  duoti  gyvybę  aukščiausioms  būtybėms.  Žmonės  dauginasi
atlikdami  „gyvulišką aktą“,  o  ne  kaip protingos būtybės.  Faktas,  kad žmogus  yra  tokio
„gyvuliško  akto“  produktas,  kelia  drauge  ir  smalsumą,  ir  nerimą.  Netgi  kvailiausias
ūkininkas taip nesielgs su sėjimui skirtomis sėklomis. Pradžioje jis paruoš dirvą, sulauks
tinkamo meto ir tik tada pradės sėti pagal gerą derlių užtikrinančias taisykles. Kaip matome,
šiame procese svarbiausi yra pasirengimas, žinios, tinkami metodai ir noras pasiekti gerų
rezultatų. Žmonės paprastai dauginasi be jokio pasirengimo – patinas pajunta lytinio akto
poreikį ir imasi veiksmų. Gyvūnų pasaulyje lytinis aktas iš esmės yra tobulesnis nei pas
žmones,  nes  nuo  nepamenamų  laikų  gyvūnai  paklusdavo  išmintingam Gamtos  dėsniui.
Gyvūnas neimprovizuoja, o įgimtas instinktas jam užtikrina tikslingiausią metodą.

Homo sapiens problema –  jo  negalima  laikyti  nei  gyvūnu,  nei  žmogumi.  Jis  prarado
prigimtinę išmintį ir neturi  aukščiausiųjų žinių. Būtent todėl žmogui tenka improvizuoti;
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jam netgi nepavyksta pasiekti aukštesnio sąmonės lygio. Dabartinė žmonija – improvizacijų
reprodukcinių ritualų srityje rezultatas.  Akivaizdu,  jog žmogiškos būtybės gimimui visai
pakanka, kad spermatozoidas apvaisintų kiaušialąstę. Bet ar taip nesukuriamas „nevykėlių
pasaulis“,  kuriame  gyvena  dirbtinės,  valios  ir  dvasios  neturinčios  ir  tikrų  žmonių  vietą
užimančios būtybės?

Troškimas patenkinti  poreikį  turėti  vaikų yra visai  suprantamas,  bet  kurti  neva meilių
situacijų dekoraciją, siekiant gimdyti palikuonis, yra labai rimta klaida.

Vienintelis tikslas turėtų būti meilė, ir tik ją pasiekęs žmogus gali nuspręsti, ar nori turėti
palikuonių. Tuo tarpu praktikoje tokioje situacijoje viskas apsiverčia aukštyn kojomis, nes
dauguma žmonių meilę bando pasiekti pasitelkę santuoką ir vaikus.

Yra keli svarbūs klausimai. Ar gali žmogus pranokti save ir pasiekti nemirtingumo tik
savo  fizinių  vaikų  dėka?  Ar  mūsų  kūnas  yra  vienintelė  žmonių  giminės  reprodukcijos
galimybė?  Ar  nėra  ir  kitų  būdų?  Iš  tikrųjų  fizinis  aspektas  siejasi  su  primityviausia
dauginimosi forma; yra ir kitų, aukštesnių galimybių, nors žmonės jų ir nežino. Galvoje
turime galimybę kurti „dvasinius palikuonis“ – tiesa, ji suteikta tik aukščiausia inteligentija
ir sąmone pasižyminčioms būtybėms. Dvasinis palikuonis visai gali būti ir fizinis žmogaus
vaikas – skirtumas tik toks, kad jis bus tobula būtybė, kūno ir dvasios tvarinys. Paprasti
žmonės yra sutverti tik iš kūno, kadangi tokius juos pagimdė jų tėvai. Kai kalbame apie
„dvasinius vaikus“, omenyje turime būtent dvasinės energijos ir aukščiausio žmogaus proto
vaisių.  Talentingo  mokytojo  mokiniai  tam  tikra  prasme  bus  ir  jo  „dvasiniai  vaikai“.
„Dvasiniu“ jaunikliu gali būti tiek žmogus, tiek ir koks nors kūrinys. Vis dėlto rezultatas
visada toks pats – gimdytojas duoda gyvybę būtybei, kuri peržengia erdvės ir laiko ribas,
skirtingai nuo „fizinio vaiko“,  kurio gyvavimą riboja jo trumpas buvimas nuodėmingoje
žemėje. Kaip pavyzdžius galima paminėti Leonardą da Vinči, Mikelandželą ir Benvenutą
Čelinį – įžymius hermetizmo mokyklos, kurioje mokytasi ir dvasinio giminės pratęsimo,
mokinius. Pavyzdžiui, da Vinčio kūriniai yra jam nemirtingumą užtikrinę jo dvasiniai vaikai
– į juos jis suprojektavo savo asmenybę. Jis suteikė gyvybę nemirtingoms, grynų energijų
pasaulyje gyvenančioms būtybėms.

Materiali transformacija, kuri įvyksta kaip mirties pasekmė, prasmę turi tik materialiame
pasaulyje – grynų energijų srityje ji bereikšmė. Pagal hermetizmo tradicijas, yra pirminė
energija, iš kurios atsiranda viskas: tai vienintelė galia,  esmių esmė. Šią energiją galima
vadinti  ir  dvasia,  ir  dovana  –  tai  kažkas,  ką  Dievas  įkvėpė  mums  kartu  su  Dieviška
kibirkštimi.  Sugebėjęs  savyje  išugdyti  šiuos  gebėjimus,  žmogus  tampa  dvasine  būtybe.
Dvasiškai  turtingi  žmonės  gali  suteikti  gyvybę  dvasiniams  palikuonims.  Šio  lygmens
nepasiekę žmonės to padaryti negali. Tiesa, derėtų žinoti, kad ir jiems tai įmanoma – durys
visuomet atvertos tiems, kuriuos veda vidinis troškimas plėsti ir peržengti savo dabartinio
išsivystymo lygmens ribas.

Pakilti dvasiškai reiškia suteikti savo asmenybei galimybę vystytis ir augti, pasitelkiant
psichologinius ir protinius procesus – juk į palaimingą dirvą patekusi sėkla duoda vaisių. Su
dvasinių palikuonių gimdymu susijusi  tema slepia  daug gilesnes paslaptis  nei  tie  lobiai,
kuriuos  visuomenei  atskleidžia  ši  knyga  –  ši  tema  ir  yra  nemirtingumo  slėpinys.  Tai
priemonė, hermetikui leidžianti sukurti „avatarą“ ir sąmoningai persikūnyti, taip išsaugant
savo sąmonę po mirties, nepaisant, kad materiali plėvelė nustojo egzistuoti.
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1.20. Nenatūralūs įsipareigojimai

Kai pora suvokia savo sąjungos trumpalaikiškumą, partneriai pajunta baimę, kad neteks
patirti laimės, kurią neva turėtų užtikrinti jų ryšys. Jie abu bando visokiais būdais įkalinti
vienas  kitą  nematomame kalėjime,  pastatytame iš  pažadų,  priesaikų,  nutylimų taisyklių,
įsipareigojimų ir draudimų. Šio proceso tikslas – pasitelkus materialinius įsipareigojimus
sutvirtinti  santuokinius saitus. Akivaizdu, kad tai yra neįmanoma, nes jeigu meilė galėtų
vystytis  pagal  gamtinį  laisvos  abiejų  partnerių  valios  dėsnį,  toks  ryšys  būtų  per  daug
ydingas.

Bėgant laikui abu įsimylėjėliai ima tikėti, kad mylimasis kasdien vis daugiau priklauso
jam.  Jie  stengiasi  nepastebėti,  kad jų artumas greičiau primena santykius  tarp kalinio ir
kalėjimo  prižiūrėtojo  nei  tarp  „mylimojo  ir  mylimosios“.  Iš  esmės  abu  partnerius  supa
nematomo,  jų  pačių  drauge  pastatyto  kalėjimo sienos.  Kaip  stipriai  benorėtų,  jie  negali
paklusti  vidiniam  balsui,  nes  santuokiniai  draudimai  atmeta  tokią  galimybę.  Pažeidus
žaidimo taisykles, viena pusė paprastai ima kaltinti „išdavyste“ – vienas iš partnerių leido
sau kažką, ką uždraudė kitam. Kaltinimai „išdavyste“ tampa dar rūstesni, jeigu vienas iš
partnerių  pasirodo  toks  „niekšiškas  ir  netikęs“,  kad  įsimyli  kokį  nors  kitą  žmogų.  Tai
sunkiausias įmanomas nusikaltimas, kuris kaip akivaizdus blogis turi užtraukti gėdą. Naiviai
ir aklai savo emociniams impulsams paklūstantis žmogus pasijus esąs apgailėtina ir niekinga
būtybė. Dėl nerašyto visuomeninio susitarimo „išdavikas“ tampa savotišku atstumtuoju. Tuo
pačiu  metu  „apgautajai  pusei“  jos  atliekamas  aukos  vaidmuo  yra  naudingas  –  jis  tarsi
išlaisvina ją nuo bet kokios kaltės.

Vis dėlto greičiausiai  kaltos abi pusės,  o rimčiausia jų klaida yra ta,  kad jie susisiejo
prievarta  grindžiamos  meilės  sąjungos  saitais.  Supratę,  kad  meilė,  kuria  jie  abu  tikėjo,
pasibaigė,  partneriai  būna  priversti  ją  atkurti  dirbtinai,  imituodami  įsimylėjusiai  porai
būdingą elgesį. Jie pradeda elgtis taip, tarsi tarp jų būtų švelniausia ir ištikimiausia meilė,
galvoja,  jaučia,  gimdo  palikuonis,  tarsi  jų  prasimanymas  būtų  tikrovė.  Siekdami  šiai
komedijai suteikti dar daugiau patikimumo, jie privalo gyventi kartu, bendrauti vienas su
kitu ir apskritai elgtis taip, kaip elgtųsi iš tikrųjų įsimylėjusi pora. Ir kadangi iš esmės niekas
nežino,  kas  yra meilė,  jų  apgaulę atskleisti  labai  sunku.  Pora  imituoja meilę,  maskuotei
naudodama jos išorinius ženklus.

Lygiai  taip  pat  kai  kurie  skaistaus  tyrumo  siekiantys  žmonės  mėgdžioja  šventaisiais
laikomų žmonių  gyvenseną.  Kristaus  sekėjai  niekuo  nesiskiria  nuo  meilės  mėgdžiotojų.
Deja,  jie  išsamiai  nesupranta,  ką  ir  kaip  reikėtų  daryti.  Mėgdžiotojas  nepasižymi  sava
inteligencija, nes pati imitacija yra tik veidrodinis originalo atspindys. Tad žmonės atkuria
kažkokį meilės vaizdinį įsitikinę, kad įsigijo originalą. Jie elgiasi taip, tarsi iš tiesų būtų
pažinę  tikrąją  meilę,  ir  palenkia  savo  gyvenimą  šiai  klaidingai  idėjai.  Jie  kuria  bendrą
gyvenimą taip, kaip, pagal jų manymą, tai darytų iš tikrųjų mylinti pora, ir aklai mėgdžioja
bruožus, kurie neva gali užtikrinti jų santykių sėkmę.

Štai kokie tie bruožai: 1) ištikimybė partneriui; 2) abipusė pagarba; 3) laimė; 4) abipusis
švelnumo rodymas; 5) tobulas bendravimas; 6) siekis susilieti į vieną būtybę; 7) troškimas
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dalintis žiniomis ir turėti bendrą pasaulėžiūrą; 8) palikuonių gimdymas; 9) bendras likimas;
10) siekis santykiuose kurti tradicijas ir įgūdžius.

Niekas neprieštarautų, kad visi išvardyti punktai būtų iš tikrųjų taikomi praktikoje. Deja,
visa  tai  yra  tiesiog  imitacija,  svetimo  proto  vaisius.  Aklas  mėgdžiojimas  negali  būti
geriausias  būdas,  leidžiantis  įgyvendinti  didžiausias  žmogaus  galimybes.  Žmogus  savo
poelgiuose turi vadovautis protingu mąstymu, o ne paklusti išorinėms sąlygoms – ypač jeigu
trokšta tapti laisvu ir nepriklausyti nuo nepajudinamų socialinės elgsenos normų. Santuoka-
pusgaminis,  tiksli  visuotinai  priimto  modelio  kopija,  negali  tapti  dinamiška,  pati  save
kuriančia  struktūra.  Tokia  santuoka  tampa  negyvu  skeletu,  turinčiu  maitinti  sutuoktinių
iliuzijas ir viltis. Beprasmė imitacija paprastai būna įžanga į protinio aklumo būseną, nes
aklai  mėgdžioti  visuomet  yra  lengviau  nei  dėti  pastangas,  planuoti,  analizuoti  ir  veikti
protingai.

Kaip bebūtų liūdna, santuoka pavirto į kažkokį „meilės mechanizmą“. Tai paaiškina vieną
iš  liūdnos  žmonijos  padėties  priežasčių:  tikra  meilė  nepasiduoda  mechaniškam
programavimui ir  jos pagrindas  gali  būti  tik  įkvėpimas,  romantiški  jausmai  ir  emocijos.
Meilė užgimsta tik kaip dviejų, ego evoliuciją patyrusių būtybių brandžių ir rimtų santykių
pasekmė. Tikra meilė yra visaapimančios iš tikrųjų brandžių, inteligentiškų žmonių sąmonės
apraiška.  Šis  jausmas  neturi  nieko  bendra  su  instinktų  nulemtais  psichologiškai
neišsivysčiusių  ir  liguistų  būtybių  santykiais.  Tokiems  žmonėms  meilė  gali  būti  tik
bandymas rasti gelbėjimosi priemonę ar iliuzišką kelią į idealią situaciją.

Pora, kurios santykiuose meilė tik imituojama, paprastai į dešimt tikros meilės elementų
žvelgia taip:

1. Ištikimybė
Ištikimybė paprastai suvokiama kaip „išimtinė teisė“ į fizinį kūną – abu poros partneriai

vienas  kitam suteikia  išskirtines  teises  į  seksualinį  valdymą.  Tuo  pačiu  metu  užslėptas
nepasitenkinimas išlaisvina užslėptus seksualinius troškimus ir partneriai tampa neištikimi –
tebūnie  tik  mintyse.  Kertinis  netikros  meilės  akmuo – viskas,  ką  galima kontroliuoti  ar
pamatyti  fiziškai; joje neatsižvelgiama į vidinį  žmogaus pasaulį.  Ko verta formali  fizinė
ištikimybė,  jeigu  santykiuose  nėra  dvasinės  ištikimybės?  Ar  galima  laikyti  priimtina
situaciją, kai sutuoktiniai būna ištikimi fiziškai, bet jų mintys ir troškimai atskleidžia visai
ką kita? Socialiniame poros modelyje pats svarbiausias dalykas – išimtinė teisė į fizinį kūną.
Kviestiniai aukštuomenės vakarai, į kuriuos susirenka daugybė vyrų ir moterų, dažniausiai
būna  ne  kas  kita  kaip  dingstis  tokiam psichologiniam svetimavimui  –  bet  jis  kažkodėl
niekam nekelia įtarimų ir neužgauna niekieno jausmų.

2. Abipusė pagarba
Praktikoje  abipusę  pagarbą  galima  interpretuoti  taip:  „aš  neprivalau  kelti  partnerio

nepasitenkinimo ar elgtis taip, kaip jam nepatiktų“. Toks požiūris atrodo pagrįstas, bet iš
esmės  gali  tapti  klastingais  spąstais.  Tokia  loginė  žinutė  yra  skirta  suaugusiam,
inteligentiškam,  psichologiškai  sveikam  žmogui.  Kas  įvyks,  savo  likimą  susiejus  su
žmogumi,  kenčiančiu  nuo  psichikos  sutrikimo  arba  kitų  rimtų  trūkumų?  Tokiu  atveju
žmogus papuola į savotišką kabalą ir būna priverstas nuolaidžiauti netgi absurdiškiausiems
partnerio kaprizams. Jeigu partneris mano, jo išrinktasis turi kasdien pusę valandos klūpėti
ant kelių,  kad įrodytų savo meilę,  išrinktajam reikia paklusti  iš  baimės,  kad jo partneris
nepagalvotų,  jog  mylimajam  nerodo  pakankamai  dėmesio  ir  prieraišumo  ženklų.
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Reikalavimai  gali  būti  patys  įvairiausi  –  nuo  visiškai  logiškų  ir  natūralių  iki  be  galo
iškreiptų.  Ar  gali  vienas  partneris  nustatyti,  kas  yra  harmoningas  elgesys,  o  kas  ne?  Iš
principo į šį klausimą turi gebėti atsakyti abu partneriai, bet tam reikia, kad abu būtų visiškai
psichiškai  sveiki.  O  tai  būtų  greičiau  išimtis  nei  taisyklė.  Nereikia  pamiršti,  kad
reikalavimus keliantis partneris juos laiko visiškai pagrįstais ir jaučiasi apgautas, jeigu jo
troškimas  nebūna  išpildytas.  Savo  ruožtu  antrasis  partneris  turi  pasirinkti,  ar  „būti
neištikimu sau“,  ar „būti  neištikimu partneriui“.  Iš  esmės savo iracionaliems polinkiams
žmogus paklūsta viduje tikėdamas, kad yra priverstas vykdyti absurdiškus, iškreiptus arba
tiesiog negarbingus reikalavimus, ir jeigu jis to nepadarys, visa kaltė kris jam. Iš tikrųjų
tokia nežmogiška varomoji jėga sukuria dusinančią atmosferą – rimtą išbandymą daugumos
porų santykiams. Dilemą galima suformuluoti taip: „Jeigu aš neišpildysiu jo (jos) troškimų,
jis (ji) nustos mane mylėti, o aš būsiu neištikimas savo meilės objektui; bet jeigu paklusiu jo
(jos) troškimui, nustosiu gerbti save“. Tokioje situacijoje kaupiasi priešiškos nuotaikos ar
net neapykanta, kurios proporcingai priklauso nuo to, kaip dažnai žmogui tenka prieš savo
valią  nusileisti  partnerio  troškimams.  Situacija  gali  skirtis  atsižvelgiant  į  tai,  kuris  iš
partnerių  pasižymi  stipresne  sveikata,  racionalesne  mąstysena,  aukštesnio  lygmens
inteligencija ir silpnesniu egoizmu.

Visiškai įmanoma, kad žmogus pajus partnerio troškimą priversti jį prieš savo valią atlikti
kokį nors jo principams prieštaraujantį dalyką. Taip pat gali būti, kad jo paties principai tėra
užgaida ar  klaida – tokiu atveju reikalavimus keliantis  partneris  neabejotinai  yra  teisus.
Būtent todėl paprastai santuokoje kaltę už traumas turi pasidalinti abu partneriai. Traumą
patirs  ir  tas,  kuris  kelia  iracionalius,  pernelyg  didelius  ir  partnerio  nevykdomus
reikalavimus,  ir  tas,  kurį  neteisingai kaltina už visai  protingus ir  pagrįstus reikalavimus.
Iracionaliai besielgiantis žmogus yra visiškai įsitikinęs, kad jį išdavė ir nebemyli. Būdamas
tuo įsitikinęs,  jis perkelia atsakomybę ant niekuo nekalto partnerio ir netenka galimybės
pakeisti savo patologišką ir iš esmės neteisingą vaidmenį.

3. Laimė
Apsigyvenę kartu, partneriai pradeda žaisti laimingą santuoką. Pagal šio žaidimo taisykles

jie  turi  bet  kokiomis  priemonėmis  išsaugoti  šeimyninės  laimės  idealą.  Norėdami  rasti
pakaitą tam, kas ir  taip niekada neegzistavo,  jie  stengsis  pajusti  pasitenkinimą,  sekdami
visuotinai priimtais laimės vaizdiniais. Pora mano, kad yra visiškai laiminga: jie kartu eina į
kiną, žiūri televizorių, perka įvairius daiktus ir gauna pasitenkinimą iš sekso. Jų ekonominė
gerovė yra reikiamame lygmenyje – tai  didina jų prestižą ir  gerina nuomonę apie save.
Vertybinė dezorientacija ir dvasinis nebrandumas juos verčia išorinius dalykus painioti su
vidiniais.  Jausdamas  vidinio  laimės  elemento  stoką,  žmogus  stengiasi  sukurti
stimuliuojančias ir malonias situacijas, kuriose svarbiausia yra užvaldymas. Tai tam tikru
mastu užpildo jo vidinio pasaulio tuštumą.

Žmogaus jaučia, kad gyvena baisioje tuštumoje, ir yra pasąmoningai įsitikinęs, jog negali
pasiekti laimės. Tada, vadovaudamasis klaidingu įsitikinimu, kad „malonus laiko leidimas“
ir  yra  laimė,  jis  pradeda  ieškoti  kelių,  leidžiančių  pasiekti  juslinę  intoksikaciją.  Įkyriai
siekdamas visuomet nuo jo pasprunkančios laimės, žmogus jaučia dvejones: kartais mano,
kad tarsi  yra  laimingas,  bet  tuo  pačiu  metu  sielos  gelmėse  glūdi  pojūtis,  kad  yra  labai
nelaimingas. Šiame laimės paieškų žaidime žmonės renkasi nuodėmingus kelius – siekia
malonumų, komforto, jaučia tuščiagarbį troškimą pelnyti aukštą visuomeninę padėtį arba
gimdyti palikuonis. Visa tai iš poros atima galimybę pasiekti tikrąją laimę, grindžiamą tikra
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meile.  Galutinai susipainioję,  nusiminę dėl  savo intelektualinės vienybės,  jie meile laiko
malonumus,  o  vietoje  meilės  naudoja  „amūrines“  klišes.  Visuomeninės  ir  ekonominės
padėties sulyginimas, vartojimo galimybių didinimas, siekis pasitikėjimą savimi užsitikrinti
materialiniu turtu virsta apgaulingais tikslais.  Jų besivaikantis  žmogus nutolsta nuo savo
instinktyvių intelektualinių ir  emocinių gyvenimiškų vertybių ir ritasi žemyn, palaipsniui
tapdamas nuolankiu, žmogišką veidą praradusiu vartotoju.

Tokiomis aplinkybėmis meilės sėklos sudygti ir duoti vaisių negali ir po daugybės metų
partneriai suvokia, kad laimė nuo jų paspruko. Nepaisant to, laimės „iliuzija“ saugoma visą
gyvenimą ir  žmogus gyvena nuolat  laukdamas  ir  tikėdamas,  kad  laimė ateis  mostelėjus
burtų lazdele. Žinoma, tai neįvyksta. Vos tik gavęs tai, kas jo sąmonėje siejasi su laime, nors
jos ir neatneša, žmogus pradeda norėti ko nors kito.

4. Abipusės glamonės
„Pareigą“ būti švelniais vienas kitam galima paaiškinti klaidingu įsivaizdavimu, kad toks

būdas rodyti dėmesį partneriui liudija meilės stiprumą. Tylus susitarimas nulemia giminės
pratęsimui būtinų meilės stimulų kokybę ir dažnumą. Dažniausiai tai vyksta mechaniškai,
nedalyvaujant  jokiai  vidinei  varomajai  jėgai,  paprasčiausiai  kaip  kažkoks  ritualas,  kurį
reikia  atlikti  negalvojant  apie  tai,  kad  jo  kilmė  ir  reikšmė seniai  pamirštos.  Šios  nieko
bendra  su  tikru  ir  nuoširdžiu  troškimu  neturinčios  ritualinės  glamonės  sieloje  palieka
nepasitenkinimo  nuosėdas  –  beje,  nepasitenkinimas  būdingas  bet  kokiems  veiksmams,
kuriuose nėra  vietos  vidiniam impulsui.  Žmogaus asmenybė susidvejina:  viena jos  dalis
mechaniškai atlieka seksualinį aktą, o kita siekia savo sieloje rasti kampelį, kuriame galėtų
pasislėpti.  Žmogaus  vidus  tokiame  akte  visai  nedalyvauja,  nes  netikros  meilės  nulemta
žmogaus  motyvacija  glaudžiai  siejasi  su  jo  fantazijomis,  slaptais  troškimais,  baimėmis,
nerimu ir nepasitenkinimo jausmu. Ritualinės glamonės niekuo nesiskiria nuo meilės akto,
kurio partneris yra automatas arba robotas su mechaniškai tobulais lytiniais organais, bet be
sielos ir vidinio turinio. Šis pavyzdys padės suprasti, kuo tikras meilės aktas skiriasi nuo
siekio tiesiog patirti orgazmą. Negrabus, rutininis švelnumas greitai ima kelti apmaudo ir
nepasitenkinimo jausmą. Jeigu partneriai neišmoks mylėti vienas kito, iš tikrųjų tą darydami
visa  savo siela,  jeigu  jie  nejaus  būtinybės  nuolat  ir  kūrybiškai  atnaujinti  savo santykių,
tuomet pastarųjų negalima lyginti netgi su gyvūnų santykiavimu – tai bus tiesiog bedvasių
automatų sueitis.

5. Tobulas bendravimas
Mitas, kad nepaisant atsitiktinių ginčų partneriai neva visiškai supranta vienas kitą, yra

klastingi žabangai, į kuriuos patekę partneriai rizikuoja prarasti vienas kitą. Nekreipdami
dėmesio į santykiuose pasitaikančius atsitiktinius vaidus ar laikinus nesutarimus, partneriai
būna įsitikinę, kad kažkokiu mistiniu būdu jiems visiškai pavyksta palaikyti tarpusavio ryšį.
Vis dėlto tiesa yra tokia, kad kiekvienas iš jų bendrauja su savo pasąmone, ją pasitelkdami
savo fantazijoms įkūnyti. Kalbėdamasis su mylimuoju, žmogus iš esmės kalbasi su savimi.
Savo  ruožtu  kitas  nesiklauso  –  jis  tik  girdi,  kad  kažkas  į  jį  kreipiasi,  ir  atsakydamas
atitinkamai kreipiasi tik į savo pasąmonę. Dėl to jiems abiem susidaro iliuziškas įspūdis, kad
jų bendravimas yra tobulas, kad sielos gelmėje jie visada vienas su kitu sutaria, visada yra
kartu ir sudaro vieną visumą. Žinoma, toks iliuzinis bendravimas įmanomas tik tiek, kiek jie
geba apgaudinėti patys save. Dažnai nutinka taip, kad praėjus keleriems bendro gyvenimo
metams  saviapgaulės  gebėjimas  staiga  išnyksta,  ir  partneriai  pirmą  kartą  supranta,  jog
bendravimo kaip tokio ir nebuvo, kad jie kalba skirtingomis kalbomis ir tikrovėje niekada
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vienas kito nesuprato. Toks atradimas paprastai priimamas labai skausmingai ir kiekvienas
iš visų jėgų stengiasi kaltę suversti kitam.

Tikrasis  bendravimas  įmanomas  tik  tada,  kai  partneriai  yra  visiškai  nuoširdūs.  Toks
atvirumas  santykiuose  prieinamas  tik  tiems,  kas  sugebėjo  įveikti  veidmainiškumą.
Veidmainiauti reiškia slėpti savo tikrąjį veidą, taip stengiantis išsaugoti aukštą savigarbos
jausmą. Kol partneriai nenuspręs nusiimti kaukių, bendravimas bus vargiai įmanomas, net
jeigu jie nuolat keisis kokia nors informacija. Nuoširdžiuose santykiuose negali būti jokios
baimės.  Būtent  ji  paprastai  skatina  melą  –  gali  būti  bijoma,  kad  partneris  sureaguos
neigiamai ar nesuvaldomai. Tik būdamas visiškai įsitikinęs, kad partneris elgsis brandžiai ir
racionaliai,  žmogus  gali  ramiai  atverti  savo  sielą  ir  padėti  pagrindą  tikrai  nuoširdžiam
bendravimui.

6. Siekis susilieti į vieną esybę

Troškimas  tapti  viena  asmenybe,  susilieti  į  vieną  būtybę  laikomas  sąjungos
neišardomumo įrodymu. Priimta manyti, kad tokie idealūs santykiai įrodo reikšmingiausią
partnerių pasiekimą. Ši mintis sustiprina jų sąjungą ir jie stengiasi vienodai galvoti ir jausti,
būti  visame  kame  vieningais,  turėti  bendras  vertybes  ir  vienodai  elgtis.  Nepaisant  to,
rezultatas beveik niekada neturi nieko bendra su išsikeltu tikslu, nes taip elgdamasis žmogus
galiausiai  praranda  savo  veidą.  Tokia  susiliejimo kaina  yra  pernelyg didelė  –  ji  reiškia
saviraiškos galimybių praradimą. Ištirpimas vienas kitame iš tikrųjų negali būti laikomas
sėkminga santuokine sąjunga – tai tik turinio netekusi, sterili partnerystė. Užuot suteikus
galimybę kiekvienam partneriui išvystyti savo potencialius gebėjimus ir realizuoti save kaip
protingas ir inteligentiškas būtybes, tokiuose santykiuose abiejų silpnybės ir trūkumai tampa
bendra nepakeliama našta.

Kai dvi priešingos jėgos skatina viena kitą ir kiekviena iš jų stengiasi duoti kuo daugiau,
jos pernelyg suvienodėja ir nebebūna stimulu viena kitai, nes pavirsta tokia pačia energija.
Būtent  taip  galima  apibūdinti  neigiamą  susiliejimo  meilėje  poveikį  –  kraštutinis  dviejų
priešingų jėgų poliškumas yra tinkamiausia priemonė, norint nutraukti meilę ir seksualinę
trauką. Be to, būtina išsaugoti priešingą šių jėgų poliškumą – jos privalo jungtis darniai, nes
priešingu atveju jų poveikis bus žalingas. Jeigu tokios priešingos jėgos yra pusiausvyroje ir
jų atoveiksmis neutralizuojamas, gyvybinė energija užgesta. Tai ir yra pagrindinė daugumos
„mirusių“ (energiniu požiūriu) santuokų problema. Siekdama palaikyti netikrą darną, pora
sunaikina savo gyvybinę dinamiką ir mechaniškai kartoja turinį praradusias formules, kurių
vienintelis tikslas – išsaugoti idealios sąjungos iliuziją. Individualiame poliškume slypi ne
tik  meilės  paslaptis,  bet  dėl  priešingų  jėgų  sąveikos  užgimstančio  ir  egzistuojančio
gyvenimo slėpinys. Vis dėlto meilėje nepakanka tik išsaugoti individualų poliškumą – reikia
gerokai daugiau. Pavyzdžiui,  įsivaizduokite,  kas įvyks, jeigu du psichologiškai liguisti  ir
susvetimėję  partneriai  bandys  išsaugoti  savo  individualų  poliškumą  –  pasekmės  bus
pražūtingos. Taip nutiks, nes yra skirtingų asmenybės tipų, pradedant sunkiai atpažįstamu
egoistiniu tipu ir baigiant aukščiausio tipo asmenybe.

7. Siekis suprasti vienas kitą ir pažinti partnerį
Kitą žmogų suprasti galime tik tada, jeigu jį pakankamai pažįstame. Jeigu nepažįstame

savęs, negalėsime protingai nukreipti ir kontroliuoti santykių – sielos gelmėje nežinosime,
ko norime. Netgi daugybę metų gyvuojančiose santuokose vienas iš sutuoktinių gali visiškai
neišmanyti kito partnerio troškimų, minčių, poreikių, teigiamų savybių ar trūkumų. Dažnai
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tikrasis sutuoktinio ar sutuoktinės charakteris lieka visiška mįsle. Stebint tokios poros elgesį,
paaiškėja,  kad  netgi  po  daugelio  bendro  gyvenimo  metų  vyras  ir  žmona  vienas  kitą
įsivaizduoja paviršutiniškai ir pernelyg elementariai.

Dėl tokio apsimestinio gyvenimo dažnai susiklosto situacija, kada sutuoktinis nuoširdžiai
tiki, kad padarė savo žmoną laimingą, o save laiko pavyzdiniu partneriu. Jis be galo nustebs,
jeigu  staiga  sužinos,  kokia  nelaiminga  ir  nusivylusi  daugelį  metų  jautėsi  jo  žmona.
Konkurencinis mūsų visuomenės pobūdis,  atsakomybė už vaikų likimą ir rūpinimąsi jais
paaiškina, kodėl mums beveik nelieka laiko tam, kad artimiau pažintumėme vienas kitą.
Vyras  gali  būti  įsitikinęs,  kad jeigu  jo  „puselė“  yra  materialiai  aprūpinta,  ji  turi  jaustis
patenkinta  ir  laiminga.  Jam net  į  galvą  neateina  pabandyti  sužinoti  apie  vidinį  žmonos
pasaulį,  kad padarytų ją  laimingą ir  užsitikrintų laimę.  Egoistiniai  žmogaus jausmai yra
tokie stiprūs, kad jis savo išrinktąją vertina kaip daiktą ir priskiria jai savo dvasines savybes.
Pagal  jo  žaidimo taisykles,  „ji  tiesiog  negali  būti  nelaiminga“,  „ji  turi  viską,  ko  reikia
laimei“. Toks žmogus lieka aklas, nes tiki, kad jo partneris yra tik jo priedas, negalintis
turėti savo dvasinio pasaulio. Jis net neįsivaizduoja, kad jo sutuoktinė gali turėti savo, nuo jo
besiskiriančią nuomonę, kad pas ją kitokia vertybių skalė, o jos intelektualiniai ar emociniai
poreikiai gali skirtis nuo jo reikmių. Tokiu atveju trūksta aiškaus supratimo, kad kiekvienas
žmogus turi teisę į nuomonę, gali laikytis tokių kriterijų, kokius diktuoja jo vidinis balsas, ir
niekas  negali  priversti  jo  tapti  aklu  įrankiu  kitų  rankose.  Labai  svarbu  suprasti,  koks
reikšmingas kito žmogaus vidinis pasaulis, ir besąlygiškai nepasiduoti paplitusiai nuomonei,
kad norint gerai pažinti ir teisingai suprasti kitą žmogų, visiškai užtenka  gyventi kartu. Tai
gali sukelti įspūdį, kad tikrąją meilę jau pavyko pasiekti.

8. Giminės pratęsimas
Vaikai yra svarbiausias veiksnys, kuris padeda palaikyti meilės iliuziją. Pats jų buvimas

tarsi kalba apie tai, kokie laimingi ir vaisingi turi būti sutuoktinių santykiai. Vaikai laikomi
tarsi daiktiniu įrodymu, kad meilė iš tikrųjų egzistuoja. Šį klausimą nagrinėjome ir anksčiau.
Čia gi būtina pabrėžti, kad nereikia meilės iliuzijos perkelti savo vaikams ir žiūrėti į juos
kaip į neginčytiną sėkmingos santuokos įrodymą. Dažnai dėl vaikų tėvai būna priversti savo
laiką paskirstyti taip, kad jiems nelieka laisvo laiko tarpusavio santykiams analizuoti. Be to,
vaikai yra dirbtinė kliūtis bet kokiems ketinimams skirtis, dėl jų tėvams reikia likti kartu –
ne iš meilės, o iš pareigos.

9. Bendras likimas
Likimo bendrumas reiškia, kad greičiausiai yra kažkoks bendras tikslas, o ne galimybė

rinktis  savo  kelią.  Bendras  likimas  –  visų  pirma  tikslai,  kuriuos  sau  kelia  partneriai,
norėdami  įgyvendinti  savo troškimus  ir  ambicijas.  Abu mintyse  sukuria  savo gyvenimo
scenarijų, kokį jie norėtų tą gyvenimą matyti ir tiesiog stengiasi įgyvendinti savo troškimus.
Šiuo atveju svarbiausia yra santuokos „siužetinė linija“, t. y., istorija, kurią jie kartu kuria,
kad įtikintų save, jog viskas vyksta taip, kaip reikia. Nesvarbu, kad kartais pasitaiko ginčų,
abu partneriai yra įsitikinę – su retomis išimtimis problemos kyla dėl „partnerio charakterio
pokyčių“. Nepaisant to, jie tikisi, kad santykiai pasitaisys, ir bijo keisti gyvenseną – veikia
stipri motyvacija išsaugoti šeimyninę padėtį. Supratimas, kad kartu jie priklauso bendram
gyvybiškai svarbiam modeliui,  dažnai yra ne daugiau nei priedanga, už kurios įmanoma
paslėpti tikrąjį susvetimėjimo arba partnerių atsiskyrimo mastą ar netgi tai, kad faktiškai
tarp jų ryšio nėra. Stengdamiesi susidoroti su nesuskaičiuojamomis rutininėmis pareigomis,
susijusiomis su namų ūkio vedimu, ir tuo užsiimdami kartu, partneriai pradeda vis daugiau

63



tapatintis vienas su kitu. Tai jiems suteikia pasitikėjimo, kad nepaisant tam tikrų nesėkmių,
tarp jų iš tiesų yra abipusė meilė. Kai vienas iš jų kaltina kitą, kad šis jo nemyli, kaltintojas
vargu ar susimąsto, kad problemų priežastis slypi abiejų elgesyje.

10. Įgūdžiai ir įpročiai
Daugumai partnerių pasitaiko susipykti. Dažnai vienas iš jų arba abu jaučiasi nelaimingi ir

pradeda galvoti apie skyrybas. Vis dėlto įprotis gyventi kartu yra toks įsišaknijęs, kad netgi
tada, kai jų gyvenimas akivaizdžiai  nesusiklostė,  kai jų santykiuose nėra nei meilės,  nei
prisirišimo, partneriai mieliau viską išsaugo taip, kaip yra. Bendras gyvenimas abiem yra
psichologinis  sunkio  centras,  kažkas  panašaus  į  prieglobstį,  užtikrinantį  apsaugą  nuo
priešiško išorinio pasaulio. Jam (arba jai) dažnai gali tekti klausytis partnerio priekaištų, bet
jis  (arba  ji)  vis  tiek  renkasi  gyventi  būtent  taip,  o  ne  prisiimti  sunkią  naujo,  nežinomo
gyvenimo kelio paieškų naštą.

Labiausiai  tikėtina,  kad  įprotis  yra  ir  svarbiausias  barjeras,  kurį  turi  įveikti  žmogus,
norintis  suprasti,  kuo  „sąjunga  iš  meilės“  skiriasi  nuo  paprasčiausios  „santuokinės
sąjungos“.  Laikydamiesi  įpročio  ir  paklusdami  papročio  galiai,  netgi  nusprendusieji
išsiskirti ir nekenčiantys vienas kito ir toliau tiek vienas kito ilgisi, kad yra pasirengę vėl
susieiti ir viską pradėti iš naujo. Tuo tarpu kiti sutinka kentėti viską, ką tik reikia, kad tik
liktų drauge. Be to, santuokinių saitų neardyti liepia ir religija: pagal bažnyčią, pora privalo
iki gyvenimo galo likti drauge.

Galiausiai meilė įgauna labai skirtingas formas – tai gali būti abipusiai pažadai, sutartys ir
susitarimai – bet gimsta ir užgesta nepriklausomai nuo išorinių įtakų, kurios yra tolimos
tikriems žmogaus interesams. Meilė niekada negimsta spontaniškai ir neegzistuoja savaime.
Abu partneriai  privalo pademonstruoti  valią ir  rūpintis  savo abipusiu jausmu.  Meilė yra
sudėtingas  potraukis,  mišinys,  kurį  kuria  dvi  būtybės,  turinčios  panašius  charakterius,
intelektą ir gebėjimą dvasiškai bendrauti. Meilė – tai pirmiausiai susivaldymas, kuklumas,
abipusė pagarba, žavėjimasis ir atsidavimas. Be to, tai yra ir pagarba, kurią vienas kitam
jaučia du brandūs Aš, besistengiantys perprasti vienas kito esmę. 

1.21. Vienatvė ir nerimo jausmas

Kartais  meilės  siekti  nereikia  –  ypač  kaip  būdo  problemoms  atsikratyti.  Kai  meilė
palenkiama egoistiniams interesams ir  tikslams,  kada ji  kuriama dirbtinai  kaip priemonė
konfliktams  spręsti,  iškreipiama  pati  šio  jausmo  esmė,  nes  panaikinama  svarbiausia,  jo
egzistavimui būtina sąlyga. Vienas svarbiausių šios knygos teiginių skelbia, kad „meilė ne
visada yra būtent meilė“, kad dauguma formų, kurias ji įgyja žmonių visuomenėje, turi labai
mažai ką bendra su tikrąja meile. Kas gi tokiu atveju yra meilė? Šis klausimas nuodugniau
bus svarstomas toliau. Dabar mus vis dar domina klausimas apie tai, kas meilė nėra.

Meilė negali būti improvizacija, gailestingumo apraiška, įprotis ar pagrindas iliuzijoms.
Meilė  –  jeigu  tai  tikras  jausmas  –  privalo  būti  aukščiau  viso  to.  Ją  realizuoti  reikia
aukštesniame lygmenyje.  Jeigu  dėl  natūralaus  santykių  su  partneriu  poveikio  žmogui  iš
tikrųjų pavyksta patenkinti savo asmeninius poreikius – ar galima norėti ko nors geriau? Vis
dėlto  žmogus  turi  sukurti  tam  tikrą  vertybinę  savo  motyvų  hierarchiją  ir  suprasti,  kad
negalima naudotis meile kaip vaistu nuo visų problemų. Kaip tik priešingai – jeigu meilė
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ateis tą akimirką, kai yra tokių problemų, ji turi padėti jam su jomis susidoroti. Tikrai meilei
egoizmas  nebūdingas  –  kitaip  ji  taptų  manipuliacijos  priemone  ir  būtų  naudojama  tik
asmeniniam malonumui kito žmogaus sąskaita pajusti. Tokiu atveju žmogus tik apsimeta,
užsidėjęs  įsimylėjėlio  kaukę,  ir  naudoja  tai  savo  interesams,  nė  kiek  nesirūpindamas
partnerio jausmais.

Ieškodamas partnerio, vyras ar moteris dažnai vadovaujasi ne meilės siekiu, o viltimi rasti
ištikimą atramą, žmogų, su kuriuo įmanoma „išdirbti“ meilės santykius. Kaip ten bebūtų,
žmogus tokį ryšį  vertina nepaisydamas meilės reikšmės ir  vaikosi tik naudos, kurią gali
gauti  iš  tokių santykių.  Siektis  gauti  seksualinį pasitenkinimą,  išsivaduoti  iš  vienatvės ir
nerimo  jausmo,  lygiai  kaip  ir  troškimas  pasirūpinti  savo  materialine  gerove  yra  bene
labiausiai paplitę motyvai, būdingi ir vyrams, ir moterims. Žinoma, pasitaiko, kad žmonės
stengiasi pamilti pačios meilės vardan, įgyvendinti savo svajones apie romantišką jausmą,
tuo pačiu nesivaikydami praktinių tikslų ir realiai neįsivaizduodami, kaip plėtosis įvykiai
praėjus  pradinei  romantiškai  santykių  fazei.  Jie  galvoja  tik  apie  tai,  kad  patiria  meilės
iliuziją ir aiškiai jos nesupranta.

Svarbiausia  tai,  kad meilė negali  būti  įkyrus  jausmas,  neurotinių dvasinių konfliktų ir
nekontroliuojamų potraukių pasekmė. Įkyri meilės forma gamtoje yra nežinoma. Tokios jos
apraiškos – žmogaus išsigalvojimas.  Žmogus savo vaidmenį atlieka bijodamas bausmės,
kuri gali būti gana skausminga. Žmogus, kurio veiksmus nulemia vidinė prievarta,  būna
linkęs griebtis saviapgaulės ir tikėti, kad iš tikrųjų žino vaidmenį, kurį turi atlikti, ir kad šis
yra jam priimtinas. Jo susvetimėjimas yra toks didelis, kad visiškai pamirštami įkyrūs savo
elgesio motyvai ir patikima, kad veikiama paklūstant vien tik savo valiai.

Vienatvės  našta  gali  būti  galingas  impulsas,  priverčiantis  žmogų  dalyvauti  netikruose
santykiuose: jis tiki, kad tai palengvins jo naštą. Šis tikėjimas verčia naujajam savo meilės
objektui pasišvęsti su tokia aistra,  kuri  gali jį  įtikinti,  kad jis įsimylėjo iki ausų, nors iš
tikrųjų jis tiesiog ieško būdų numalšinti nerimo jausmą.

Meilės ir vienatvės problema apima kelis elementus: nepilnavertiškumo kompleksą, silpną
ego ir dėl jų atsirandančią nerimo būseną. Pojūtis, kad niekam nepriklausai ir esi atskirtas
nuo kitų, žmogų verčia ieškoti meilės – jis ją suvokia kaip priemonę atsiduoti bei priklausyti
ir taip išsivaduoti iš izoliacijos.  Yra dvi vienatvės rūšys – natūrali ir neurotinė. Natūrali
vienatvė harmoningą ir psichiškai sveiką žmogų skatina savo išgyvenimais dalintis su kitais.
Neurotinė vienatvė yra polinkio į narcisizmą, susivaržymo, nepilnavertiškumo komplekso ar
vaikystėje patirtų psichinių traumų pasekmė. Šią vienatvę žmogus sukuria pats. Jis atsiriboja
nuo viso pasaulio, nenori bendrauti su žmonėmis ir leidžia jiems laikyti jį ekscentriku ir
keistuoliu, atitrūkusiu nuo savo emocinės tikrovės. Radus porą, tokiam žmogui partnerio
dėka pavyksta užmegzti  ryšį  su išoriniu pasauliu ir  džiaugtis,  kad sugebėjo įveikti  savo
baisią vienatvę.

Meilė  negali  nei  sukurti,  nei  sustiprinti  tokios  sąjungos  –  ši  atsiranda  išimtinai  dėl
neurotinio poreikio. Šis jausmas negali išspręsti realių vienišo neurotiko problemų – meilė
jam tėra priedanga. Naudodamas gyvybines kito žmogaus jėgas, žmogus savo egzistencinių
problemų išspręsti negali. Jo būseną galima palyginti su būkle sunkiai sergančio ligonio,
kurio  gyvenimas  visiškai  priklauso  nuo  jo  gyvybę  palaikančios  medicininės  aparatūros.
Toks  ryšys  atsiranda  dėl  šėtoniškos  meilės,  t.  y.,  netikro  bendravimo  formų,  kuriose
pusiausvyros trūkumas pasireiškia savimeile ir polinkiu manipuliuoti partneriu.
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Paprastai  tokioje  padėtyje  atsiduria  žmonės,  kuriuos  persekioja  nerimo  ir  vienatvės
jausmas,  visi  tie,  kurie  kenčia  nuo dvasinės  pusiausvyros  stokos  ir  psichinių  sutrikimų.
Tokie  žmonės  iš  tikrųjų  myli  tik  save  ir  panašiai  kaip  parazitai  nežino,  ką  reiškia
atsidavimas. Jie moka tik kelti reikalavimas. Yra du klasikiniai vienišų neurastenikų tipai.
Pirmieji yra tie, kuriuos vaikystėje pernelyg išlepino vienas ar abu tėvai ir kurie jaučiasi
palikti,  kai  nebegauna  ankstesnių  dėmesio  ženklų.  Kiti  vaikystėje  nepatyrė  švelnumo ir
saugumo jausmo ir nuo tada dėl vienatvės junta pavojaus jausmą. Nė vienas nesugeba iš
tikrųjų mylėti – jie naudojasi  partneriu kaip priemone ryšiui su išoriniu pasauliu užmegzti.
Tokie žmonės būna įsitikinę, kad jų domėjimąsi partneriu nulemia būtent meilė. Sveikam
žmogui toks ryšys yra ypatingai žalingas, nes dėl savo dorumo ir naivumo jis nesuvokia,
kad juo naudojasi. Jeigu galiausiai jis tai suvoks, greičiausiai stengsis dar daugiau padėti
partneriui  – jo motyvas bus partneriui  jaučiami švelnūs jausmai.  Kartais šis  aukojimasis
pasiekia  tokį  mastą,  kad  sveikas  žmogus  būna  pasirengęs  atsižadėti  savo  asmenybės  ir
besąlygiškai  siūlo savo paslaugas,  kad patenkintų  kito  poreikius.  Čia  nedera  ieškoti  dėl
vienatvės  atsiradusių  problemų  sprendimo  –  labiau  norime  įspėti  apie  santykius,  kurie
naudojami kaip priemonė užmegzti ryšį su išoriniu pasauliu.

Kas gi  nutinka,  kai  tokie santykiai  susiklosto tarp dviejų žmonių,  turinčių tokią pačią
tuščią  ir  vienišą  sielą?  Iš  esmės  tokia  padėtis  beveik  niekuo  nesiskiria  nuo  aprašytos
anksčiau, išskyrus tai, „kad šiuo atveju dar sunkiau palaikyti meilės buvimo iliuziją. Abu
partneriai siekia meilės, draugiško prisirišimo ir rasti saviraiškos būdą, bet nė vienas iš jų
negali duoti nė vieno iš šių dalykų. Du alkani be duonos kriaukšlio arba du verslininkai su
tuščiomis kišenėmis gali būti tokių santykių pavyzdžiu.

Kadangi  nė  vienas  iš  partnerių  negali  patenkinti  kito  poreikių,  partneriai  greičiausiai
pasirinks lengviausią kelią – nenumalšinamus seksualinius malonumus. Nors tai ir atneša
laikiną pasitenkinimą, galiausiai neišvengiamai atsiranda apmaudo jausmas ir pojūtis, kad
vienam iš jų kitas visai nerūpi, kai tik praeina pasitenkinimo akimirka. Jie abu pasmerkti
jausti  tai  viltį,  tai  nusivylimą.  Jie  tikisi,  kad  santykiai  pasitaisys  ir  viskas  bus  gerai,  ir
nusivilia, kai supranta, kaip tai toli nuo tiesos.

Tokia  situacija  gali  trukti  neapibrėžtai  ilgai  arba  tampa  nuolatiniu  veiksniu  poros
santykiuose.  Vienatvės  traumuoti  žmonės  savo  partneriams  kels  pernelyg  didelius
reikalavimus, ieškodami jų prisirišimo ir švelnumo, ir reikalaus, kad jiems nuolat rodytų
dėmesio ženklus, įrodančius pasiaukojančią meilę.  Partneriui  tokie reikalavimai gali  būti
tokie kankinantys ir baisūs, kad jį apims jausmas, jog jį nuolat persekioja. Tokių problemų
kamuojama pora galbūt pabandys rasti ir kitokį būdą įtampai pašalinti – pavyzdžiui, viešus
pasilinksminimus, padedančius paslėpti sunkią vienatvės naštą. Vis dėlto paprastai dirbtinis
sprendimas nepatenkina nė vieno. Tai tik būdas nusopinti vidines problemas, naudojantis
išorinius  veiksnius,  kai  pagrindinis  konfliktas  vyksta  ir  vyks  neapibrėžtai  ilgai.  Jeigu
vienumoje  su  savimi  žmogus  negali  jaustis  jaukiai,  jis  neras  paguodos  kitų  žmonių
draugijoje.  Vidinės  tuštumos  jausmo  išsklaidyti  negali  padėti  aplinkiniai  –  problemos
sprendimą įmanoma rasti tik teisingai vystantis ir bręstant ego.

1.22. Moteris kaip seksualinis objektas
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Nuo  neatmenamų  laikų  vyras  moterį  vertina  kaip  priemonę  pasitenkinimui  gauti.
Pirmykštėse visuomenėse moteris taip pat buvo vertinga kaip „seksualinis objektas“. Kai
kurios aborigenų gentys jaunų moterų kainą matuoja tam tikru galvijų galvų skaičiumi arba
grūdų  matais.  Šiuolaikinėje  urbanizuotoje  visuomenėje  tokie  sandėriai  būna  daug
sudėtingesni, veidmainiškesni ir užslėpti, bet vis dėlto niekam ne paslaptis, kad turtingiausi
vyrai paprastai gauna „geriausias“ moteris – tas, kurios laikomos geidžiamiausiomis pagal
estetinius ir visuomeninius kanonus. Vyrai, kurių finansinė padėtis neblizga, turi tenkintis
moterimis, kurių kaina erotinių ir estetinių kanonų požiūriu yra ne tokia didelė, išskyrus tuos
atvejus,  kai  jiems pasiseka rasti  tauresnę moterį,  kuriai  meilė  yra  svarbesnė už pinigus.
Primityvių genčių nariai  privalo dirbti  po dvidešimt-trisdešimt metų,  kad išmokėtų savo
sutuoktinės kainą jos šeimai. Tuo tarpu civilizuotas žmogus priverstas triūsti visą gyvenimą,
kad aprūpintų savo žmoną, kuri  paprastai  nedirba,  priešingai nei  pirmykštės visuomenės
moterys.

Į vyrą taip pat žvelgiama kaip į mainų prekę prekybiniame sandėryje, nes jeigu moteris jo
pagalba negali nusipirkti valdžios, ji pasistengs rasti vertingesnius pakaitalus – pavyzdžiui,
nepriekaištingą kilmę,  aristokratišką titulą,  prestižą ir garsumą. Šiandien nieko nestebina
atvejai, kai moteris parsiduoda tam, kuris pasiūlo didžiausią kainą.

Gali būti,  kad vyrui nuo gimimo būdingas polinkis į vyrišką šovinizmą, verčiantis jį į
moterį  žiūrėti  kaip  į  nepilnavertę  būtybę,  nevertą  užimti  su  juo  lygią  padėtį.  Todėl
pasąmoningai moterį jis vertina visų pirma kaip „žaisliuką, galintį suteikti malonumą“, kurį
jis įsigyja tam, kad pasotintų savo seksualinius apetitus. Pavirtusi preke, moteris praranda
savo taurias žmogiškas ir moteriškas savybes. Situacija dar labiau pablogėja, jeigu moteris
besąlygiškai ją priima, nes netgi tada, kai ji ryžtingai protestuoja prieš tokį santykį, jis vis
tiek  dalyvauja  žaidime,  paverčiančiame  meilė  į  prekybinį  sandėrį.  Nepaisant  to,  kad  ji
sukyla  prieš  vyrų  viešpatavimą,  ji  vis  tiek  paslapčia  niekina  vyrus,  kuriems  svetimas
polinkis  į  vyrišką  šovinizmą,  laikydama  juos  nepakankamai  stipriais.  Toks  santykis  tik
sustiprina vyrų tendenciją siekti valdyti moteris.

Moterys siekia greičiau pasirūpinti savo gerove nei pasiekti tinkamą meilę santykiuose
tarp dviejų lygių partnerių. Feministiniai judėjimai nesiekia spręsti meilės problemų – juos
visų pirma domina lyčių lygybė jų individualių teisių atžvilgiu, jie kovoja, kad būtų atšaukti
įstatymai, žeminantys moteris vyrų valdomame pasaulyje. Šiame meilės žaidime moterims
visiškai aiškus jų kaip mainų prekės vaidmuo. Ypač joms rūpi, kaip surišti vyro rankas ir
kojas naudojant teisėtas priemones, nes laikui bėgant moteris praranda fizinį patrauklumą,
jos kaina krinta ir vyras gali ją palikti. Moterys nori amžiams kam nors priklausyti ir turėti
finansinį  paramą.  Mūsų  laikais  kūniškai  meilei  klaidingai  skiriamas  pernelyg  didelis
dėmesys  ir  tai  trukdo partnerių  santykiams peržengti  grynai  fizinius  kontaktus.  Moteris
vyrui pateikia savo kūną, o jis, savo ruožtu, aprūpina ją materialiai. Kuo brangesnė prekė, t.
y., kuo gražesnis moters kūnas, tuo didesnę naudą gauna moteris šiame meilės-finansiniame
žaidime. Tai dar viena šėtoniškos įtakos meilei forma, kuri trukdo tikrai žmogiškų savybių
raidai.

Kai daiktu virtusi moteris išteka, ji mano, kad atiduodama vyrui savo kūną, turi teisę į
lygiavertį atlygį. Kuo geriau ji mano apie save, tuo didesni bus jos finansiniai reikalavimai.
Dėl  to  moteris  atsiduria  gana  sudėtingoje  situacijoje,  nes  iš  esmės  jos  priklauso  dviem
pagrindinėms grupėms: tos,  kurias gamta apdovanojo grožiu, ir tos,  kurioms nepasisekė.
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Gražios moterys problemų turi mažai, joms pakanka ribotos inteligencijos, kad pasirūpintų
savo  interesais.  Joms  ir  vaikystėje  nėra  būtinybės  dėti  ypatingas  pastangas  ir  ugdyti
intelektualinius gebėjimus, nes jau tada jos būna visiškai tikros dėl savo ateitimi. Kokia ši
ateitis? Pateikti save tinkamam vyrui, kuris bus pasirengęs sumokėti atitinkamą kainą. Nuo
santuokos sudarymo akimirkos jos nustoja buvusios protu apdovanotomis moteriškos lyties
atstovėmis ir tampa daiktais, priklausantiems jų savininkams, su kuriais dera elgtis deramai
pagarbiai  ir  paklusniai.  Tuo  tarpu  savininkai  būna  be  galo  skirtingi  –  ir  labai  geri,  ir
patologiškai  iškrypę.  Kai  moteriai  netyčia  supranta,  kad  jos  sutuoktinis  ir  savininkas  iš
esmės yra iškrypėlis, vienintelė jai prieinama apsaugos priemonė – atimti iš jo teisę naudotis
jos  kūnu  arba  nutraukti  santuoką,  pareikalavus  atitinkamos  materialinės  kompensacijos.
Jeigu jai vis dėlto pavyktų rasti  gerą vyrą,  tai poreikis apsisaugoti  pradingsta,  bet ji  bet
kokiu atveju neišvengiamai praras savo tapatybę.

Būtent dėl tokio klaidingo požiūrio į  meilę gražios moterys dažniausiai nespinduliuoja
protu, lyginant su mažiau patraukliomis. Iš esmės intelekto stoką jos bando kompensuoti
karšta išore. Suprantama, pasitaiko ir išskirtinių moterų, apdovanotų ir protu, ir grožiu, ir
aukščiausiomis  žmogiškomis  savybėmis.  Tuo tarpu tos,  kurioms gamta pagailėjo fizinio
patrauklumo, turi dėti didžiules pastangas, kad išsiugdytų protinius ar kūrybinius gebėjimus
ir įgytų vienintelį tikrą grožį – sielos grožį, kuriame dera inteligencija, protas, žavesys ir
grynai žmogiškos savybės. Vis dėlto šiuolaikiniame pasaulyje, kur labiau už viską vertinami
pinigai,  dvasines  tokių  moterų  savybes  gali  įvertinti  tik  išskirtiniai  vyrai,  pasižymintis
tikrąja  inteligencija.  Žvelgiant  į  tikrovę  iš  tokios  perspektyvos,  negražiai  moteriai  yra
gerokai daugiau galimybių nei gražuolei rasti vyrą, kuris ją pranoktų ją intelektualiniam ir
dvasiniame  lygmenyje.  Deja,  tokie  vyrai  sutinkami  labai  retai,  todėl  negražiai  moteriai
dažniausiai  tenka  nešti  vienatvės  naštą.  Fiziškai  negraži  moteris  netampa  seksualiniu
objektu,  kuriuo  vyrai  žavisi  tik  dėl  jo  išorinių  bruožų.  Taip  žmonijos  vertybių  sistema
vystosi  nuo gilios senovės. Žmonės vis  dar nesukūrė savos vertybių skalės,  kuri  apimtų
aukščiausio  dvasingumo  elementus.  Labai  vertinami  tik  valdžia,  turtas  ir  panašūs
materialiniai veiksniai.

Graži  moteris,  kuri  dažnai  nebūna  įgijusi  profesijos,  priversta  būti  ją  išlaikančio
sutuoktinio  nuosavybe.  Negražiai  moteriai  su tokiomis  problemomis  susidurti  netenka –
reali  padėtis  rinkoje,  kurioje  parduodama  ir  perkama  meilė,  o  santuokos  sudaromos  iš
apskaičiavimo, priverčia ją įgyti profesiją, rasti gerai apmokamą darbą arba svarstyti apie
savo pajamų šaltinį.

Kai graži moteris išteka, jos vyras paprastai mano, kad sunkus darbas yra ne jai – gražuolę
dera ginti ir saugoti nuo bet kokių sunkumų ir jos gyvenimas turėtų būti vienas malonumas.
Nepaisant to, jis nebando palengvinti jos gyvenimo nesavanaudiškai, kaip draugas ar brolis,
kaip vienas žmogus padeda kitam. Jis įsitikinęs, kad saugo savo privačią nuosavybę.

Svetimavimą smerkiantys įstatymai numato įvairias priemones vyrams ir moterims bausti,
o moterims paprastai tenka gerokai griežtesnės bausmės. Akivaizdu, kad šeimos kodeksas
yra skirtas saugoti „privačią nuosavybę“. Nors pats įstatymas suformuluotas kitokia dvasia,
praktinis rezultatas lieka toks pats. Tik tada, kai vyras ir moteris turės lygias teises, jie galės
atitinkamai bendrauti vienas su kitu. Jeigu viena iš pusių laiko kitą prastesne, jie vargiai
galės santuokoje dalintis atsakomybe ir turėti bendrus idealus. Tokiuose santykiuose vienas
iš  jų  visada  būna  užtarėjas,  o  kitam  tenka  globotinio  vaidmuo,  t.  .y.,  jie  visada  bus
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skirtinguose lygmenyse ir negalės įveikti susvetimėjimo. Jų sąjunga bus grindžiama abipuse
nauda, o jų santykiai bus santykiais tarp vartotojo ir vartojamo daikto.

Užuot bandžius visomis išgalėmis varžytis su vyrais, moterims derėtų kovoti už tikrąjį
lygiateisiškumą.  Jos  turėtų  tiksliai  apsibrėžti  tai,  kokia  turėtų  būti  tikra  vyro  ir  moters
sąjunga. Tikra meilė moterims privalo tapti tikslu, svarbesniu nei materialiniai patogumai,
giminės  pratęsimas,  prestižas  ir  visuomenės  pripažinimas.  Jos  turi  kovoti  už  meilės
įtvirtinimą, organizuoti judėjimą, kuris išvalytų šį jausmą nuo jam svetimų elementų ir leistų
meilei vėl atlikti jos tikrąjį vaidmenį formuojantis abu partnerius praturtinantiems vyro ir
moters santykiams, šiame amžiname romanse, paklūstančiame abipusio bendradarbiavimo
melodijai. Jeigu moteris nori tapti lygia su vyru, ji tai turi užsitarnauti, ir čia jai padės ne
įstatymai, o tik ta moralinė jėga, kuri atsiranda vystantis ir bręstant jos ego.

Dvi  inteligentiškos  būtybės,  kurios  pasižymi panašiu išsivystymo lygmeniu,  pažįsta  ir
supranta  viena kitą  ir  kurias  vienija  meile  ir  abipuse pagarba  grindžiama santuoka,  turi
didžiausias  galimybes saviraiškai,  nes abu gyvena turtingą dvasinį  gyvenimą.  Tai  ir  yra
trumpas santuokos apibrėžimas – tokios santuokos, kokia ji turi būti, kai jos pagrindas yra
meilė, o ne prietarai, išskaičiavimas ar pareiga visuomenei. Vis dėlto norint sukurti tokią
sąjungą, vyrui reikia bent šiek tiek išsivaduoti iš įtampos, susijusios su jo karjera, pareiga
kuo daugiau gaminti, kad galėtų kuo daugiau vartoti. Jis turi gauti galimybę pažvelgti į savo
sielą, įsižiūrėti į savo vidinį pasaulį – vienintelį tikros laimės ar nelaimės šaltinį.

Vargu ar įmanoma sakyti, kad meilė tarp žmonių atsiranda spontaniškai, kaip tai būna pas
gyvūnus, vabzdžius ir gėles. Tik sąmoningai perpratę tikrąjį mokslą apie meilę, žmonės gali
susisieti  natūraliais  saitais,  o  ne  būti  kartu  priverstinai  –  pastaruoju atveju įmanoma tik
apgailėtina meilės teikiamos laimės imitacija. Žmogus privalo suvokti gyvybiškai svarbią
ryšio su kitu žmogumi reikšmę ir didžiulį poros vaidmenį tolesnėje rūšies evoliucijoje ar
išnykime. Kaip jau minėta, vaikai retai būna meilės vaisius, lygiai kaip ir žmonija, esanti
„bendras vaikas“,  gimęs iš  žmonių poros sąjungos, negali būti  laikoma meilės vaisiumi.
Jeigu žmonija apskritai yra godi ir egoistiška, jeigu ji vadovaujasi gyvuliškais instinktais ir
aistra pasipelnymui, jeigu ji nuolat yra karo būsenoje ir siekia naikinti, tai visa tai vyksta dėl
to, kad ji nenori pažinti mokslo apie meilę, kuri galėtų žmones suvienyti tikrai dvasiškoje ir
humaniškoje sąjungoje.

1.23. Neteisingas romantizmas

Žodynas,  kaip  jam  ir  dera,  „romantizmą“  apibrėžia  labai  šaltai:  „sentimentalumas,
polinkis  fantazuoti  ir  praktiškumo  nebuvimas“.  Vis  dėlto  kai  šis  terminas  naudojamas
meilės  atžvilgiu,  paprastai  jis  reiškia  specifinę  dvasinę  būseną  ar  ypatingus  jausmus  –
sentimentalūs ir su meile susiję partnerių išgyvenimai, susižavėjimu grindžiamas santykis su
riteriška dvasia, dvasiniu dosnumu, altruizmu ir idealizmu. Meilės muzika sukelia virpulį
romantiškai  nusiteikusio  žmogaus  sieloje;  jis  ypač  švelnus,  jausmingas  ir  meilus.  Toks
žmogus  itin  vertina  derinį  žmogiškų ir  gamtinių  elementų,  kurie  padeda  kurti  malonius
pojūčius, unikalius ir „idealiai grynus“. Šie bruožai siejasi ne tik su meile – jie yra romantinį
charakterį ar elgsenos rūšį sudarantys elementai. Romantikas aistringai garbina ir vertina
viską,  kas  yra  gražu,  kas  išaukština  žmogų  ir  leidžia  jam  pasiekti  gerumo,  dvasinio
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turtingumo ir darnos idealą.  Tokį savybių derinį galima pavadinti romantiškumu, nors ši
sielos  būsena  yra  labai  permaininga  ir  greitai  praeina,  neatsilaikiusi  materialių  dalykų
spaudimo  mūsų  gyvenime,  dėl  ko  progresyviai  sumažėja  žmogaus  gebėjimas  suvokti
pasaulio grožį ir darną.

Sveikas  romantizmas yra  elgesio forma,  kurią  moterys  paprastai  laiko  patrauklia  vyrų
savybe, o šie, suklaidinti savo klaidingų vyriškumo sampratų, dažniausiai jos vengia. Meilės
santykiuose  visada  turi  būti  vietos  tam  tikrai  romantikos  daliai  –  ji  veikia  kaip
sublimuojantis libido elementas ir suteikia jam taurią kryptį. Vis dėlto, kaip bebūtų liūdna,
yra ir aklas romantiškumas – viena svarbiausių priežasčių, dėl kurių nesiseka meilėje.

Nemirtingame romane „Don Kichotas“ Servantesas pabandė aprašyti  aklo romantizmo
pasekmes. Kaip pagrindą jis pasitelkė tuo metu vyravusią romantiškumo sampratą, kurioje
svarbiausios buvo riterių ordinų narių elgesio taisyklės.  Be abejo, šios taisyklės kažkada
buvo ypatingai  svarbios  patiems riteriams,  bet  jų  mėgdžiotojams neteikė jokios  naudos.
Atlikti  kilnius  žygdarbius,  mosuoti  ietimi  gražiosios  širdies  damos  vardan,  ginti
nuskriaustuosius – visa tai yra tikrųjų riterių elgesio taisyklės. Nors nuo to meto prabėgo
daug laiko, su vėjo malūnais kovojantis Don Kichotas ir tie, kurių nepalieka fantazijos apie
jokiai logikai nepaklūstančią, jokių ribų ir materialinių sunkumų nepaisančią tyrą, idealią
meilę, iš esmės nesiskiria.

Tikėjimas,  kad  meilę  galima  pasiekti  be  pastangų,  kad  jos  dėka  įmanomi  bet  kokie
intelekto ir dvasios pokyčiai, „donchikotiškumas“. Kaip ir minėta „fantazijų šmėkla“ netikra
romantika  irgi  verčia  įsimylėjėlį  meilės  objektui  priskirti  bruožus,  kurie  egzistuoja  jo
svajonėse. Norint tai suprasti, pakanka išnagrinėti vieną pavyzdį: kas įvyksta, kai moteris
pirmą kartą pajunta trauką vyriškiui. Tokioje traukoje visuomet yra šiek tiek „geranoriško
troškimo  įsimylėti“.  Moteris  mano,  kad  jos  išrinktasis  panašus  į  tą  idealų  vyrą,  kurio
vaizdinys  glūdi  jos  pasąmonėje.  Visiškai  įmanoma,  kad jis  neturi  nieko bendra  su  šiuo
idealu, bet kadangi jis yra prieinamas ir dėl kažkokios priežasties atrodo lengvu laimikiu,
pati to nesuvokdama, moteris įteigia sau, kad jis iš tiesų labai patrauklus ir ne toks, kaip kiti.
Netgi tada, kai šis žmogus iš tikrųjų yra labai vidutiniškas ir ribotas, ji jame linksta matyti
Nuostabųjį princą – taip įvyksta dėl saviapgaulės burtų. Ši istorija yra gana populiari ir jos
pabaiga yra visai  nuspėjama,  nes sunku maitinti  iliuzijas,  kurios nuolat  kertasi  su realia
tikrove.  Ateis  neišvengiama akimirka,  kai  moteris  staiga  nuspręs,  kad jos partneris  tapo
visiškai kitu žmogumi (žinoma, pasikeitė į bloga), kai tik jai neužteks drąsos pripažinti, kad
ji klydo ir jis tiesiog yra toks, koks iš esmės buvo visada. Nežiūrint į tai, kad žmonėms
nuolat  atrodo,  jog  jie  pasimokė  iš  to,  kas  įvyko,  jie  yra  linkę  laikytis  šio  modelio
tikėdamiesi,  kad  jau  šį  kartą  tikrai  sutiks  tikrąją  meilę.  Vieniša  ir  liūdna  senatvė  bus
vienintelis  įrodymas,  priversiantis  romantiškai  nusiteikusią  svajotoją  suvokti,  kad ji  visą
gyvenimą klydo ir  kad,  apgaudinėdama save,  atstūmė tuos,  kurie ją iš  tikrųjų mylėjo ir
turėjo būtinus privalumus, bet neatitiko jos išgalvotų kriterijų.

Toks  reiškinys  daug  dažniau  sutinkamas  tarp  moterų,  nes  jos  yra  nepataisomos
„romantikės“, kai kalbama apie saviapgaulę. Jų atviras sentimentalumas veda būtent į tokį
kvailą romantizmą ir verčia jas nuolat lakioti padebesiais, atimdamas galimybę rasti tikrą
meilę.  Tikras gyvenimas išmainomas į  fantazijas ir,  visiškai  jų užvaldytas,  žmogus tarsi
gyvena  tai  viename,  tai  kitame  sapne,  iš  tikrovės  išsirinkdamas  tik  tai,  kas  atitinka  jo
fantazijas,  nepaisydama  tikrosios  aplinkinio  pasaulio  esmės  ir  jį  niekindama.  Moteriai
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dažnai pasitaiko iki ausų įsimylėti į netikusius vyrus – ji vienintelė to nesupranta ir savo
išrinktąjį  laiko išskirtinai  patraukliu.  Šalia to ji  puikiai  įsisavina meną „įsisūnyti“ vyrus,
kurių charakteryje yra rimtų psichinių ir protinių ydų. Paklusdama motiniškam instinktui, ji
stengiasi apsaugoti silpnesnį žmogų, kaip saugotų savo vaiką. Kai kalbama apie meilę, kai
kurių žmonių elgsenos dažnai neįmanoma paaiškinti – jie tiek apnarplioti savo svajonių ir
fantazijų voratinkliu, kad racionali mintis negali prasiskverbti pro jo tankią uždangą.

Jokiu  būdu  nebandome  skleisti  abejingumo  ar  nejautrumo,  kai  kalbama  apie  meilę.
Vienintelis  mūsų noras – priversti  žmones kritiškai  vertinti  tokį ekstremalų elgesį,  kuris
nepastebimai  ir  klastingai  atima  iš  žmogaus  galimybę  patirti  tikrąją  meilę.  Nei
karštakošiškumas,  nei  abejingumas  negali  užtikrinti  sėkmės  meilėje  –  tam  būtinas
paprasčiausias proto šviesumas. Meilėje nėra vietos improvizacijoms, ji negali išaugti mūsų
fantazijų dirvoje, pamojus stebuklinga lazdele. Meilė prasideda nuo sąmoningo planavimo,
nuo praktinio aukščiausių meilės mokslo principų taikymo.

Akivaizdu,  kad  daugumai  žmonių  pati  „meilės  planavimo“  idėja  atrodo  absurdiška  ir
prieštarauja pačiai šio jausmo esmei. Jie mano, kad meilės planavimas primena programos
įvedimą  į  kompiuterį.  Meilės  mokslas  stengiasi  pasiekti  būtent  priešingą  tikslą  –
„perprogramuoti“  meilę,  suteikti  jai  galimybę  išvengti  poveikio,  kurį  daro  ją  nesėkmei
pasmerkiančios varomosios jėgos. Dauguma tiki, kad meilė tarp dviejų žmonių užgimsta
paprastai,  nes  jie  yra  „sukurti  vienas  kitam“ – pakanka sutikti  tinkamą žmogų ir  meilė
užsiliepsnos skaisčia liepsna. Pati mintis apie tai, kad būtina suprasti teorinius ir praktinius
kažkokio mokslo apie meilę pagrindus, neprieinama pusiau miego būsenoje gyvenančios
žmonių masės supratimui. Būtent todėl dauguma žmonių kaip ir anksčiau tenkinasi be galo
apgailėtinomis  tikros  meilės  imitacijomis.  Jie  visada  bandys sau įteigti,  kad  kentėjimas,
nemalonumai ir nusivylimas yra neatsiejami nuo meilės. Jie ir toliau tiki, kad nėra meilės be
kančių,  kad  mylėti  reiškia  kentėti.  Būtent  todėl  meilės  dramos  nieko  nestebina.  Tokie
reiškiniai mūsų gyvenime laikomi ne išimtimi, o greičiau norma. Kol žmogus nesupras, kas
yra  tikroji  meilė  ir  neperpras  dėsnių,  leidžiančių  sėkmingai  ją  įgyvendinti,  jis  bus
pasmerktas tenkintis išgalvotomis jos imitacijomis. Galiausiai žmonės susitaiko, kad tikra
laimė ir pasitenkinimas pilnaverte vyro ir moters sąjunga tiesiog yra neįmanomi, kad nėra
galios, kuri galėtų juos pakylėti iki vis dar žmonijai nežinomo lygmens, kur įmanoma tiek
individuali, tiek ir bendra asmenybės realizacija.

Tokia  sąjunga  reiškia  Dievo palaimintos  poros  sukūrimą.  Tokia  pora,  išsilaisvinusi  iš
žiauraus prakeiksmo, dėl kurio žmonės buvo išvaryti iš Rojaus, sugebės jį atgauti, apsivalę
ir  išsiugdę  tauresnę  sielą.  Čia  kalbama  ne  apie  mitines  mūsų  sapnų  Rojaus  ganyklas,
hipotetiškai egzistuojančias kažkur septintame danguje, o apie visiškai realų žemišką rojų,
kur įmanoma ir materiali, ir dvasinė laimė.

Akivaizdu, kad tiems, kurie nenori stengtis ir bent jau pabandyti pasiekti šį tikslą, visa tai
pasirodys  utopija.  Mokymas  apie  meilę  skirtas  ne  intelektualams  ar  baikštiems
mokslininkams, ieškantiems prieglobsčio ankštame savo idėjų kiaute, nes sutartas kultūros
ribas peržengiančios tiesos jiems atrodo pavojingos. Jie jaučia poreikį pasislėpti už širmos,
sudarytos  iš  prietarų,  kuriuos  sukuria  griežtai  užprogramuotas  mokslas,  pretenduojantis
kontroliuoti  tiesą  kaip aukščiausia instancija.  Tokie  žmonės pirmenybę teikia  užsimerkti
prieš jų pačių evoliucijos įrodymus, prieš tą nenuginčijamą faktą, kad visos jų žinios tėra
lašas jūroje, o tai, ką dar teks atrasti, negali būti laikoma mokslininkų nuopelnu, nes nuo
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neatmenamų laikų egzistavo Gamtoje. Atomas nėra šiuolaikinis atradimas – jis egzistavo
seniai  iki  tol,  kai  pirmieji  proto spinduliai  apšvietė pirmykštį  žmogų.  Tokiu pačiu būdu
galima manyti, kad žmonija neabejotinai yra tik ant elementariausio gerokai sudėtingesnių
koncepcijų supratimo slenksčio.

Šiuo atveju mūsų tikslas nėra įtikinti ar įrodyti, kad egzistuoja aukščiausia meilės forma,
nežinoma didžiajai žmonijos daliai; vienintelis mūsų troškimas – atskleisti trūkumus, kuriais
pasižymi meilė visuotinai paplitusia žodžio prasme. Mūsų žinia skirta išrinktiesiems, bet ne
tiems, kurie yra socialinis ar ekonominis elitas,  o tiems, kurių elitiškumą lemia dvasinis
paveldas, nes tiesa prieinama ne kiekvienam – juk žmonės būna skirtinguose evoliucijos
etapuose. Čia galbūt derėtų šiek tiek nukrypti: žmonių išsivystymo lygiai yra labai įvairūs –
nuo ypatingai inteligentiškų iki itin kvailų. Lygiai taip pat, kaip yra visuomenės klasės, yra
ir evoliucinės klasės, kur kvailumas ir inteligentiškumas išsidėstęs labai skirtingais lygiais.
Kai bebūtų paradoksalu, pasitaiko ir „kvailų genijų“, tipinio mūsų laikų produkto – kitomis
prasmėmis  inteligentiški  žmonės,  visiškai  netekę  bet  kokių  gerų  žmogiškų  savybių  ir
moralinių principų, pusiausvyrą praradusios būtybės, kurie išsiskiria tiktai mokėjimu tobulai
naudotis tam tikrais techniniais būdais. Daugumą jų galima palyginti su kompiuteriu, kuris,
būdamas tam tikru būdu užprogramuotas, nesugeba pakeisti programos pagal pasikeitusias
aplinkybes ir lyg kalbantis automatas tik kartoja išmoktus dalykus. Deja, visuomenė skatina
būtent tokius robotus ir dauguma žmonių galvoja, kad tokio lygmens pasiekimas yra viskas,
apie ką galima svajoti. Ši knyga skirta tiems, kas yra ne tik inteligentiškas, bet ir geba bent
šiek tiek peržengti  ankštas,  žmogų ribojančias programos ribas.  Ji  skirta  tiems,  kas  gali
įveikti  visuomeninių ir  kultūrinių  modelių valdžią  ir  diktatą  ir,  pasitelkus  protą,  atmesti
prietarus.  Būtent  jiems  siunčiama mūsų žinia,  lygiai  kaip  ir  tiems,  kuriems meilė  buvo
didžiulių kančių šaltiniu ir kurie dėl to praktiškai patyrė, kokią galią turi mūsų skelbiamos
idėjos.  Jie  taip  pat  galės  suprasti  mūsų  žodžius.  Tie,  kurie  sugeba  ir  toliau  mąstyti
objektyviai, kas nesiekia aklai mėgdžioti, kas nori mąstyti savarankiškai ir kurio asmenybės
nepažeidė  garbės  vaikymasis,  kas  siekia  tikros  meilės,  sugebės  iš  šios  knygos  išgauti
didžiausią naudą. Tuo tarpu tiems, kas nežino dvasinio nušvitimo pojūčio, nelemta suprasti
filosofijos, aiškinančios, kas yra tikra meilė, nes jie nuoširdžiai arba su tam tikru išankstiniu
nusistatymu tiki,  kad „filosofija  – tai  ne mokslas“,  kadangi ji  neturi  praktinės vertės.  Iš
tikrųjų filosofija visuomet reikšmingai lenkia mokslą – filosofija ir yra mokslo įkvėpimo
šaltinis.  Kitoje  mūsų  knygoje  kalbama  apie  tai,  kad  hermetinė  filosofija  yra  toks  pats
mokslas, kaip ir chemija, fizika ar matematika, bet ji skirta ne plačiosioms masėms, nes
tokios pobūdžio žinios negali būti perduodamos žmonių civilizacijai įprastai kanalais.

Tikroji  filosofija  nėra  kažkas  panašaus  į  „mankštą  protui“.  Joje  glūdi  veiksmingas
objektyvios tiesos pažinimas. Hermetizmas – tai mokslas apie tai, kaip naudoti sąmonę. Šis
mokslas pakelia žmogaus intelektą iki dvasingumo lygmens, apie kurio egzistavimą žmonės
net neįtarė. Šio mokslo dėka dvasingumas gali pasiekti aukštesnio sąmoningumo slenkstį,
kurį peržengus netgi nenušvitusiam bus suteikta galimybė naudotis aukščiausiais biologinės
rūšies  gebėjimais.  Filosofiją  ignoruojantys  žmonės  žino  tik  jos  tradicinius,  teorinius
aspektus. Jie nėra girdėję, kad yra daugiausia praktinio pobūdžio filosofinės žinios, kurių
tikslas – pakelti žmogaus sąmonę iki lygmens, kuriame jis sugebės tobulai naudotis savo
protu ir galės pasiekti aukščiausią tiesą. Jie užsimerkia prieš tą nenuginčijamą faktą, kad
intelektas ir yra tikroji kelrodė žvaigždė mūsų gyvenime, ir jeigu jo nulemti gebėjimai nebus
išlaisvinti nuo išorinių įtakų, jeigu nebus ištobulinti iki lygmens, kur intelektas įgyja tokias
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savybes kaip aiškumas, veiksmingumas ir dvasingumas, žmonės neturės patikimo kompaso,
kuris jiems nurodys kelią aukščiausio tikslo link. Pagrindinė hermetinės filosofijos paskirtis
–  įveikti  susvetimėjimą  ir  po  to  suteikti  žmogui  galimybę  visiškai  įveikti  savo
„užprogramavimą“. Čia kalbama apie dvasinę žmogaus saviraišką, kas iš esmės labai netoli
tikros meilės pasiekimo. Šios dvi temos neatsiejamai persipynusios, nes meilė įmanoma tik
tuomet, jeigu žmogaus protas, kurį reikia gludinti ir tobulinti, yra naudojamas teisingai.

Meilės egzistavimui neužtenka vien tik romantiškumo, nors be jo ji pasmerkta užgesti.
Būtina  išmokti  atpažinti  tikrąją  romantiką  ir  atskirti  ją  nuo  apgaulingos  ir  rasti  „aukso
vidurį“. Deja, šių žinių negalima taikyti praeičiai. Skaudu pralošti vienintelę galimybę savo
gyvenime, juk tokios klaidos ištaisyti neįmanoma. Jeigu žmogui pakaks jėgų pripažinti savo
klaidą,  tai  bus  reikšminga tik tuo atveju,  jei  ateityje jis  iš  tikrųjų sugebės  pakeisti  savo
elgesį.

1.24. Frigidiškumas ir impotencija

Pačių savaime frigidiškumo ir impotencijos negalima laikyti šėtoniškos meilės formomis,
nes jie yra psichikos pažeidimų ar fizinių trūkumų pasekmė. Vietoje to juos galima vadinti
„natūraliai“ meilei pasireikšti trukdančios šėtoniškos meilės priežastimi. Terminas „normali
meilė“ čia būtų netinkamas, nes žmonės norma laiko visokiausių psichologinių konfliktų
patyrimą.  Žodis „natūrali“ reiškia viską,  kas telpa į  Gamtos normas.  Nenatūralumas yra
natūralumo iškreipimas, kuris atsiranda dėl žmonių neišmanymo ir sugedimo. Tarp moterų
negebėjimas patirti pilnavertį lytinį aktą sutinkamas dažniau nei tarp vyrų: statistika rodo,
kad  maždaug  30-40  proc.  moterų  yra  frigidiškos.  Toks  skaičius  kelia  nerimą.  Tokia
anomalija yra didžiulė kliūtis moterims, bandančioms rasti laimę, nes šalia to, kad dėl šio
trūkumo  ji  netenka  gebėjimo  pasiekti  orgazmą,  šis  trūkumas  tuo  pačiu  sukelia
nepilnavertiškumo kompleksą ir frustracijos jausmą, kenkiantį jos moteriškumui.

Siekiant visiškai perprasti problemas, susijusias su frigidiškumu ir impotencija, visų pirma
reikia  nurodyti  labiausiai  paplitusias  jų  priežastis.  Problemą  sukeliančių  priežasčių
supratimas padės kai kurias iracionalaus elgesio formas pamatyti aiškiau.

Kalbant apie frigidiškumą, paprastai turima galvoje moterų gebėjimas pasiekti orgazmą.
Vis  dėlto  būna  įvairių  frigidiškumo  tipų,  besiskiriančių  pagal  nukrypimo  nuo  normos
laipsnį.

Paprastai priimta išskirti penkis tipinius frigidiškumo laipsnius:

1. Moterys, kurios kartais negali pasiekti pilnaverčio vaginalinio orgazmo.
2. Moterys, kurios patiria susijaudinimą, bet niekada nepasiekia orgazmo.
3. Moterys, galinčios pasiekti klitorinį orgazmą.
4. Moterys, kurios kartais negali patirti seksualinio susijaudinimą.
5.  Moterys,  pas  kurias  visiškai  užblokuotos  genitalinės  reakcijos  –  jos  kenčia  nuo

absoliutaus frigidiškumo.

Frigidiškumą iš esmės sukelia psichologinio pobūdžio veiksniai, nors neretai pasitaiko ir
vaginalinės nejautros ar organinių nervinės sistemos susirgimų atvejai – pavyzdžiai, išsėtinė
sklerozė, mielitas, poliomielitas, nugaros smegenų džiūtis ir pan. – kurie tampa frigidiškumo
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priežastimi. Susirgus šiomis ligomis, galimybė atsikratyti frigidiškumo tiesiogiai priklauso
nuo gydymo sėkmės.

Toliau išvardintos labiausiai paplitusios psichologiškai nulemtos frigidiškumo priežastys:

1. Lytinio auklėjimo trūkumai vaikystėje ir jaunystėje dėl tėvų neišmanymo, aplaidumo ar
dėl to, kad seksas vertinamas kaip nedorovingas ir nuodėmingas dalykas.

2. Sekso asociacija su pavojumi.
3. Gailėjimasis dėl penio neturėjimo ir dėl to kylantis pavydas vyrui.
4. Masturbacija.
5. Pasąmoningas homoseksualumas.
6. Psichinės traumos vaikystėje.
7. Per trumpas meilės žaidimas.
8. Pirmalaikė partnerio ejakuliacija.
9. Kokios nors priežasties nulemtas bjaurėjimasis fiziniu partnerio artumu.

1. Lytinio ugdymo trūkumai jaunystėje

Dažnai pasitaiko, kad moteris gauna klaidingą supratimą apie lytinį gyvenimą, ypač tada,
kai  jos  auklėjimas  grindžiamas  klaidingai  suprantamu  puritoniškumu.  Vaikystėje  ją
paprastai moko,  kaip būti  išsilavinusia šeimininke, visuomenės požiūriu gera sutuoktine,
patyrusia virėja ir gera motina, bet savo vaidmeniui meilės santykiuose ji pasirodo visiškai
nepasirengusi. Greičiau priešingai – jai dažnai įteigia, jog ji turi specialiai padaryti, kad  jai
„nepasisektų“, kada kalbama apie kūnišką santuokinių santykių pusę, likti nepatenkinta ar
tiesiog  susitaikyti  su  lytiniu  aktu  kaip  neišvengiamu  blogiu.  Taip  elgiamasi  ne  dėl
piktavališkumo, o dėl elementaraus neišmanymo. Būsimoji sutuoktinė žino visas subtilybes,
kaip  skaniai  gaminti  valgį,  kaip palaikyti  švarą  namie,  ji  žino beveik visus  jos  tikėtino
būsimo motinos vaidmens aspektus, bet apie seksą jai kalba arba labai mažai, arba beveik
nieko,  o  jeigu  jai  ir  pavyksta  gauti  kokios  nors  informacijos,  ji  paprastai  pasirodo
tendencinga  ir  neteisinga.  Dažniausiai  motina,  kuri  pati  visą  gyvenimą  buvo  frigidiška,
įteigia  savo dukrai,  kad tokia būklė  yra  normali  ir  neišvengiama, kad tai  yra  moteriško
likimo dalis. Tikėtina, kad taip pat svarstė ir jos senelė ir prosenelė.

Tokia  neišmananti  ir  prietarų  kamuojama  motina  moko  savo  dukrą  būti  išdidžia  ir
neprieinama, įtikinėdama ją puritoniško elgesio ir apsimestinio kuklumo pranašumu. Neva
jos pačios labui jai bando paaiškinti, kad negali būti nieko baisiau nei netekti skaistybės iki
vestuvių.  Be  to,  dukrai  dera  žinoti,  kad  jos  būsimas  vaidmuo  santuokoje  apsiriboja
pareigomis gerbti vyrą, paklūsti jo valiai, rūpintis namais, gimdyti sveikus vaikus ir pastatyti
juos ant kojų. Netgi trumpas užsiminimus apie seksualinius santykius sukelia nepatogumo ir
sutrikimo jausmą ir todėl paprastai šios temos vengiama. Mergaitei įteigia, kad seksas – tai
kažkas, su kuo reikia susitaikyti, norint išsaugoti vyrą.

Jeigu atmosfera namuose buvo ypač griežta ir mergaitei vaikystei bet kokiu atveju grėsė
griežta  bausmė,  kai  ji  susidomėdavo  seksu  apskritai  arba  konkrečiai  savo  bundančiu
seksualumu, tai ji tiesiog pasmerkta tapti frigidiška. Dažniausiai moteris susituokia visiškai
nepasirengusi, nežinodama apie lytinius santykius nieko, išskyrus tai, ką jai pasakė draugės.
Gali būti, kad ir jos buvo negeriau informuotos ir papasakojo jai „baisių istorijų“, išgirstų iš
svetimų žmonių.
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2. Sekso asociacija su pavojumi
3.

Toks reiškinys priklauso normaliam procesui,  dėl  kurio moteris  nuo pat  vaikystės yra
linkusi seksą sieti su kažkokiu pavojumi. Tai nulemia daug priežasčių; čia nurodysime tik
svarbiausias:

а) Pirmojo seksualinio kontakto baimė
Gerokai anksčiau nei įvyksta pirmasis seksualinis kontaktas, dauguma moterų žino, kad

„mergystės plėvės suplėšymo“ aktas yra kažkas baisaus, šokiruojančio ir „kruvino“. Skaisti
mergina bijo seksualinio kontakto. Kai ateina jos seksualinės iniciacijos akimirka, ši baimė
nustelbia bet kokį kitą įspūdį apie pasitenkinimą, ypač jeigu jos partneris yra nekantrus,
nepatyręs ar nepakankamai taktiškas. Pirmasis seksualinis kontaktas daugeliu aspektu yra
lemiamas, nes gali tapti sunkiai gydomo frigidiškumo priežastimi.

b) Nėštumo baimė
Dauguma  moterų  yra  įsitikinusios,  kad  gimdymas  –  labai  traumuojantis  veiksmas,

pažeminantis jas iki gyvulio būklės. Gali būti, kad joms iš kitų teko girdėti šokiruojančius ar
vulgarius gimdymo proceso apibūdinimus, kurie privertė jas bijoti  lytinio akto ir galimų
neigiamų jo pasekmių.

c) Seksualinio susijaudinimo baimė
Lytinio akto metu moteris gali patirti pojūtį, kad jos kūną valdo kažkokios svetimos jėgos,

verčiančios ją daryti kažkokius nežinomus dalykus – tai jau atrodo grėsminga ir pavojinga.

d) Neigiamas kai kurių religijų skelbiamas požiūris į seksą
Deja, bažnyčia paprastai aplink seksą sukuria nesveiką atmosferą,  sutapatindama ją su

nuodėme ir  ydomis,  tuo pačiu  pabrėždama,  kad  Dievas  vyrą  ir  moterį  iš  Rojaus  išvarė
bausdamas už „pirmapradę nuodėmę“. Libido slopinimas įteigiant idėjas apie lytinio akto
nuodėmingumą  yra  veiksnys,  kuris  sukuria  palankią  dirvą  be  tik  frigidiškumui,  bet  ir
visokiausiems kompleksams, psichinėms ligoms ir frustracijos jausmui vystytis. Sekso kaip
kažko  purvino  ir  žemo,  giliai  ydingas  ir  nedoras  vaizdinys  kolektyvinėje  žmonijos
pasąmonėje įleido tokias gilias šaknis, kad tapo atskiro žmogaus sąmonės dalimi. Būtent
todėl, sekdamas paskui savo seksualinius troškimus, žmogus jaučiasi lyg būtų tarp Scilės ir
Charibdės, atsidūręs siaubingoje vienam kitam prieštaraujančių potraukių, besivaržančių jo
asmenybės  elementų  –  „tai“  ir  super  ego –  nelaisvėje.  „Tai“  –  ta  mūsų dalis,  su  kuria
atsirandame  pasaulyje  ir  kurią  galima  apibrėžti  kaip  energijos  atsargas,  skirtas
instinktyviems  poreikiams  patenkinti  neatsižvelgiant  į  galimas  pasekmes.  „Tai“  veikia
impulsyviai ir chaotiškai, jam nepažįstama logika ir moralės taisyklės, leidžiančios žmogui
skirti gėrį ir blogį. Jo priešingybė super ego – tai dorovinė žmogaus sąmonė, kurią nulemia
kultūros ir elgsenos normos.

Didelė super ego dalis lieka „neįsisąmoninta“ ta prasme, kad jo įtaka žmogaus elgesiui yra
nepastebima. Super ego taip pat  galima vadinti „cenzūra“.  Dėl to,  viena vertus,  žmogus
jaučia nuolatinę ir stiprią savo „tai“ įtaką, o kita vertus – moralinį  super ego spaudimą.
Dažnai nutinka taip, kad ši įtampa sukelia kažką panašaus į trumpą sujungimą ir tarp „tai“ ir
super  ego  kyla  konfliktas.  Pats  žmogus  atsiduria  suspaustas  tarp  jų  ir  kenčia  nuo
nepakeliamo moralinio ir emocinio susidvejinimo. Sekso srityje šis konfliktas reiškiasi ypač
stipriai, nes būtent koncepcija seksas-religija-kultūra ir yra aktyviausia super ego dalis. Kita
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vertus, jeigu nebūtų cenzūruojančio super ego poveikio, žmogui tektų susidurti su gerokai
rimtesnėmis problemomis. Nuolatinis konfliktas tarp „tai“ ir super ego gali būti panaudotas
geram tikslui tik tada, jeigu žmogaus sąmonė pakils į gerokai aukštesnį lygmenį – tai leis
jam sublimuoti „tai“ ir išugdyti super ego gebėjimą mąstyti.

e) Baimė pavirsti vyro valdomu daiktu
Tokį jausmą grindžia nepilnavertiškumo vyro atžvilgiu kompleksas. Moteris mano, jog

privalo  apsisaugoti,  kad  ja  negalėtų  naudotis.  Vis  dėlto  šis  punktas  tiesiogiai  siejasi  su
nurodytu toliau.

3. Gailėjimasis dėl penio neturėjimo ir dėl to kylantis pavydas

Kastracija  –  tai  vyro  lytinių  organų  amputacija.  Kastracijos  kompleksas  grindžiamas
natūralia baime, kurią pajunta berniukai, pagalvoję apie kastraciją. Iš pirmo žvilgsnio tai
gali pasirodyti taip pat absurdiška, kaip ir baimė, kad tau ant galvos iš dangaus kas nors
nukris, bet kastracijos baimė turi visai konkretų biologinį pagrindą. Berniuko raidos procese
ateina  akimirka,  kai  jis  suvokia,  kad  gali  kontroliuoti  šlaplės  sutraukiamojo  raumens
funkciją ir, vadinasi, ir šlapinimąsi. Pojūtis, kad jis gali sulaikyti šlapimą ar ištuštinti savo
šlapimo pūslę, suteikia jam galios pojūtį – tai dažnai reiškiasi berniukų „kas apšlapins toliau
už kitus“ ir panašaus pobūdžio varžybose. Tai ir yra pirmoji įsisąmoninta penio ir jėgos
asociacija.  Berniukas  palaipsniui  supranta:  pats  faktas,  kad  jis  turi  penį,  užtikrina  jam
valdžią, prestižą ir savigarbos jausmą.

Ateina ir tokia akimirka, kai berniukas susiduria su kitu faktu: kad kai kurie vaikai penio
neturi (jam teko matyti nuogų mergaičių, bet jis vis dar nesuvokia, kad žmogaus lytis gali
būti  skirtinga;  jam  mergaitė  yra  tiesiog  kitas  berniukas).  Stebėdamas  tokius  penio
neturinčius  vaikus,  berniukas  prieina  išvadą,  kad  baudžiant  už  kažkokį  dalyką  jie  buvo
kastruoti. Tai jam sukelia nerimą ir verčia bijoti, kad jo tėvas gali jį nubausti tokiu pačiu
būdu.  Ši  baimė tiesiogiai  siejasi  su Edipo kompleksu.  Tėvas suvokiamas kaip varžovas,
ginčijantis  berniuko  meilę  motinai,  ir  tuo  pačiu  metu  jis  jaučia,  kad  tai  yra  „negerai“,
draudžiama ir užtraukia bausmę. Čia derėtų išnagrinėti, kad tas pats vyksta su mergaitėmis,
nes ir joms kyla mintis, kad jos buvo iškastruotos, kai jos mato, kad vyrai turi penį, o jos –
ne.  Vyras  jai  atrodo  privilegijuota  būtybe  ir  mergaitė  jaučia  pavydą,  kuris  skatina  ją
savotiškai varžytis. Bėgant laikui ji gali virsti į „falinio tipo“ moterį – t. y., tokią moterį, kuri
siekia visur mėgdžioti vyrus ir svajoja, kad ir pas ją bus (ar yra) penis.

Šios srities specialistai tvirtina, kad yra dvi penio neturėjimo sukeliamo pavydo rūšys:

а) Norimo dalyko įgyvendinimas
Šiuo atveju kalbama apie moteris, kurios norėtų visame kame būti geresnėmis už vyrus ir

stengiasi  su  jais  varžytis,  prisiimdamos  vyrišką  elgseną  ir  bandydamos  nugalėti  vyrus
konkrečioje  srityje.  Įvairių  feministinių  judėjimų  dalyvės,  moterys,  užsiimančios  kai
kuriomis  sporto  rūšimis,  arba  tos,  kurios  užsiima  „vyriškomis“  profesijomis,  dažnai
pasireiškia tokie „faliniai“ polinkiai. Jos nesuvokia giluminės savo elgesio motyvacijos ir
paprastai bando jį paaiškinti noru išsivaduoti iš vyrų viešpatavimo ir nepasiduoti vyriškai
agresijai. Moters maskulinizacija kenkia jos moteriškumui. Ji nesąmoningai atstumia jį ir
dėl to ji dažnai tampa lesbiete. Visiškai suprantama, kad moteriai įgijus vyriškų bruožų ir
savybių,  jos „falinėms“ ambicijoms ją pavertus valdinga ir  autoritariška būtybe,  moteris
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negali patirti orgazmo. Visai gali būti, kad ji niekada negalės patirti seksualinės traukos ar
pasitenkinimo seksualiniu kontaktu su vyru.

Lygiai  taip pat,  kaip Edipo kompleksą,  kastracijos  kompleksą tam tikromis  gyvenimo
akimirkomis patiria visi žmonės. Tolesnės raidos metu kai kuriems pavyksta išspręsti šiuos
konfliktus, o kiti taip ir nesugeba prisitaikyti. Jeigu moteris negali įveikti kastracijos baimės,
ji  pradeda  pasąmoningai  nekęsti  savo  lyties  ir  pajunta  deginantį  pavydą  vyrams.  Toks
santykis  ją  pavers  amžinai  nepatenkinta,  nepasotinama  būtybe,  nes  ji  prisiėmė  elgesį,
būdingą vyriškai lyčiai.

b) Kerštingas tipas
Tokiu atveju pavydas,  kurį  moteris  jaučia  tiems,  kurie  turi  penį,  žadina joje  troškimą

atkeršyti vyrui, nes ji mano, kad jam pasisekė labiau. Kastraciją ji laiko keršto priemone. Jos
tikslas – pažeminti vyrą prieš jam pažeminant ją. Kai kuriomis aplinkybėmis lytinis aktas
laikomas žeminančiu ir šlykščiu aktu vienam iš dalyvių. Kerštas gali įgyti moterišką arba
vyrišką formą:  „Aš tau įrodysiu,  kad galiu  būti  nemažiau vyriška,  nei  tu“  (vyriško tipo
reakcija) arba „Jeigu tu mane niekini, priversiu tave žavėtis tuo, ką tu niekini, bet neleisiu
tau to gauti“ (moteriško tipo reakcija).

Vaginizmas  arba  konvulsinis  makšties  raumenų  susitraukimas  neleidžia  vyro  lytiniam
organui  įsiskverbti  į  makštį  ir  sukelia  aštrų  skausmą.  Tai  ir  yra  viena  iš  ryškiausių
kastracijos  komplekso  moterims  būdingų  apraiškų.  Moteris  pasąmoningai  renkasi  savo
keršto būdą. Ji priverčia vyrą ja žavėtis, bet baudžia jį, atimdama galimybę atlikti lytinį aktą.
Visa, ką išdėstėme, apibendrinti galima taip: jausdamasi kastruota, moteris arba stengiasi
visame kame varžytis su vyrais jo teritorijoje ir jį nugalėti, arba keršija jam, bandydama bet
kokiu būdu jį nubausti, pažeminti ir įžeisti. Svarbiausias daugumos valdingų moterų tikslas
– kastruoti vyrą ir atimti iš jo vyriškumo atributus. Iliustracijai galima pasitelkti atvejus, kai
moteris sunaikina vyrą psichologiškai arba gerokai apriboja jo laisvę ir žemina jo savigarbą.
Skaudu žiūrėti į poras, kuriose moteris prisiima vyro vaidmenį, o jis lieka visiškai pasyviu.
Liūdina ir tai, kad toks pasąmoningas moterų elgsenos tipas gerokai apriboja jų galimybes
pasiekti laimę meilėje.

4. Masturbacija

Dažnai  pasitaiko,  kad  moterys,  pripratusios  masturbuotis  vaikystėje,  pripranta  ir  prie
įprasto seksualinės reakcijos tipo, kuris neleidžia atsirasti natūraliems santykiams. Paprastai
jos griebiasi klitorinės masturbacijos – ja stimuliuojamas klitoriaus, o ne makštis. Taip jo tik
sustiprina kastracijos pojūtį, nes klitorius – tai tik atrofuotas penis. Būtent dėl to, kad jis toks
mažas, moteris jaučiasi, tarsi būtų kastruota. Yra ir kitų priežasčių, dėl kurių masturbacija
sukelia frigidiškumą – jas nagrinėsime toliau, skyriuje, skirtame magnetiniam seksualumui.
Kai moteris vienumoje užsiima šia paleistuvyste, ji eikvoja savo magnetinę energiją. Taip
sumažėja jos seksualinis potencialas ir pažeidžiama normali libido tėkmė. Be to, tokie slapti,
„nuodėmingi“  malonumai  sukelia  kaltės  jausmą.  Tai  moterį  verčia  dar  glaudžiau susieti
seksą su pavojumi. Vėliau, kai tokia moteris bandys sukurti normalius santykius, ji arba liks
visiškai bejausme, arba tiesiog vyrą atstums.
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5. Neįsisąmonintas homoseksualumas

Kalbėdami apie neįsisąmonintą homoseksualumą, omenyje turime moteris, kurios, pačios
to nesuvokdamos, pasižymi vyriško tipo psichika. Toks nukrypimas gali atsirasti dėl to, kad
moteris išaugo šeimoje, kurioje tėvas buvo silpnas ir pasyvus, ir moteris pasąmoningai jį
niekina, arba atvirkščiai – jis galėjo būti pernelyg griežtas, per dažnai ją bausdavo ir blogai
su  ja  elgdavosi.  Gali  būti,  kad  jos  tėvas  norėjo  turėti  sūnų  ir  nuolat  stengdavosi  joje
sunaikinti visas moteriškas savybes, išsijuokdavo iš jos ir skatino elgesį, labiau priderantį
vyrui.  Fiziškai  tokia  moteris  vystosi  taip,  kaip  lemia  jos  moteriška  prigimtis,  bet
pasąmoningai  ji  turės  vyrišką  fiksaciją.  Reiškinį,  vadinamą  „neįsisąmonintu
homoseksualumu“ trumpai galima apibūdinti  taip:  manipuliacinis  tėvo elgesys sustiprina
vyrišką  poliškumą,  besireiškianti  charakteryje  dukters,  kuri  nori  palaikyti  normalius
seksualinius santykius, bet visuomet susiduria su pasąmonine kliūtimi, neleidžiančia laisvai
reikštis jos libido.

Tokia  moteris  galės  įveikti  šiuos  prieštaravimus  tiek,  kiek  sugebės  įsivaizduoti  ir
įsisąmoninti  šių  procesų dinamiką,  disciplinuoti  savo asmenybę ir  išmokti  paveikti  savo
pasąmonę.

6. Vaikystėje patirtos psichinės traumos

Vaikystėje  žmogui  gali  tekti  patirti  negatyvių  potyrių,  kurie  beveik  visada  sukelia
neigiamas seksualines reakcijas.  Kai dorovinės normos šeimoje yra per daug griežtos ar
puritoniškos,  nekalčiausios  vaikiško  seksualumo  apraiškos  tampa  pretekstu  įvairiems
grasinimams. Jeigu tėvai pastebės, kad mergaitė liečia savo lytinius organus, jai iš karto
leidžia suprasti, kad tai yra „blogai“, „Ją nubaus Dievas“, jai „nudžius rankos“ ir panašiai.
Mergaitė  gali  pamatyti,  pavyzdžiui,  šunų  meilės  žaidimus  ir,  uždavusi  klausimą,  išgirs
atsakymą, kad tai nuodėmė, už kurią Dievas baudžia.

Būtent tokia veidmainiška moralė sukelia hipertrofuotas reakcijas: jeigu mergaitė stebėjo
savo tėvus meilės akto metu arba uždavinėjo „nepatogius“ klausimus, tėvai ją išbars arba
nubaus. Taip čia ir vėl iškyla sekso ir neleidžiamo dalyko, sekso ir pavojaus asociacija.

7. Nepakankamai ilgai trunkantis meilės žaidimas

Kalbant apie tai, kaip moterį veikia seksualiniai santykiai kaip tokie, visų pirma reikia
stabtelėti prie neigiamo poveikio, kurį daro pernelyg grubaus ar nekantraus jos partnerio
seksualinis  elgesys.  Tarp  lyčių  yra  aiškiai  išreikšti  skirtumai  –  tiek  fiziologiniai,  tiek
psichologiniai. Fiziologiniu atžvilgiu vyrams susijaudinimas ir po jo sekantis orgazmas iš
esmės yra meduliacinis (nugaros smegenų) ir reflektorinis aktas – nugaros smegenys šiame
procese atlieka pagrindinį vaidmenį. Moterų seksualinė reakcija yra sudėtingesnis procesas,
kuriame dalyvauja  limbinė  galvos  smegenų sistema (susijusi  su  emocijomis)  ir  nugaros
smegenys. Būtent tai paaiškina, kodėl daugumai vyrų lytinis aktas įvyksta gana greitai ir
mechaniškai, ir jie beveik iš karto pasiekia orgazmą. Moterims prieš lytinį aktą turi įvykti
ilgas stimuliacijos procesas. Vyrai reaguoja į grynai fiziologinius stimulus, moteriai būtinos
glamonės,  galinčios  pažadinti  jos erotinius  troškimus.  Moteriai  lytinis  aktas  yra  natūrali
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emocinio  lygmens  susiliejimo  kulminacija.  Vyras,  genamas  troškimo  numalšinti  savo
seksualinį badą, atmestinai žvelgia į emocinį bendravimą, jį traukia tiktai fiziniai moters
privalumai.  Dažniausiai  atsitinka  taip,  kad  vyras  greitai  pasiekia  orgazmą,  o  moteris  tą
akimirką  patiria  tik  pradinę  susijaudinimo  fazę.  Jeigu  tokia  situacija  kartojasi  dažnai  ir
blogėja  dėl  abejingo  vyro  elgesio  po  to,  kai  jis  pasiekia  orgazmą,  moteris  jaučiasi
nepatenkinta. Palaipsniui  ji tampa frigidiška ir galvoja maždaug taip: „Kam man gaišti laiką
šitoms kvailystėms, jeigu aš vis tiek niekada negaliu patirti malonumo?“ arba „Kokia nauda
iš to, kad aš susijaudinu, jeigu galiausiai negaunu jokio pasitenkinimo?“.

8. Pirmalaikė ejakuliacija

Pirmalaikė ejakuliacija yra vienas iš anksčiau aprašytos situacijos variantas ir yra rimta
vyro problema – ne tik todėl, kad jos pagrindas yra moduliarinė reakcija, bet ir dėl to, kad ji
yra  ypatinga  impotencijos  forma.  Simptomai  gali  būti  labai  įvairūs  –  nuo  akimirksniu
įvykstančios ejakuliacijos įvedant penį į makštį iki nenormaliai greito orgazmo pasiekimo.

8. Bjaurėjimasis fiziniu partnerio artumu

Jeigu  susiklosto  tokia  situacija,  greičiausiai  kalbama  apie  tai,  kad  partneris  neturi
elementarių seksualinių įgūdžių – jo elgesiui trūksta delikatumo ir  jis užvaldo moterį su
gyvuliška agresija ir be kruopelytės jausmo. Pasitaiko ir tokių atvejų, kad kažkokie estetiniai
ar anatominiai trūkumai moteriai sukelia pasibjaurėjimą, ir ji pasąmoningai gali juos susieti
su  traumuojančiais  vaikystės  įspūdžiais.  Neigiamos  asociacijos,  kurias  sukelia  kai  kurie
kvapai,  pavyzdžiui,  prakaito  pernelyg  aštrių  prieskonių  ar  tiesiog  nemalonus  iš  burnos
sklindantis kvapas irgi gali moterį paveikti atstumiančiai ir sukelti jai instinktyvią negatyvią
reakciją.

Visi išvardyti reakcijos tipai gali būti nesąmoningomis priemonės kerštui – jausmui, kurį
išprovokavo prisiminimai apie galimą partnerio neištikimybę.

Tokią reakciją galima pastebėti, kai jos vyras moteriai atrodo nepakankamai patrauklus ar
net  atstumiantis,  bet  ji  jaučia  stiprų  seksualinį  susijaudinimą  ir  patiria  orgazmą,
įsivaizduodama save kito vyro glėbyje. Nepriklausomai nuo to, ar šis kitas vyras iš tikrųjų
egzistuoja, ar tėra jos fantazijos vaisius, jo vaizdinys traukia ją stipriau ir atitinka jos fizinį
ar  emocinį  idealą.  Kartais,  siekiant  įveikti  kliuvinį,  trukdantį  jai  patirti  pasitenkinimą,
moteriai reikia akto metu pasirinkti tam tikrą pozą.

Tarp  frigidiškų moterų,  ypač tų,  kurios  pavydi  penio,  dažnai  pasitaikantis  reiškinys  –
nenormali  agresija,  karingas  požiūris  į  vyrus.  Jos  tarsi  maištauja  prieš  savo  moterišką
vaidmenį. Labiausiai paplitę tokios elgsenos nulemti vaizdiniai išvardinti žemiau:

„Vyras trokšta vieno – atsigulti su moterimi į lovą“.
„Visi vyrai yra baisūs“.
„Vyrai galvoja tik apie savo malonumą – tai žino visos moterys“.
„Kai tik vyras iš moters gaus tai, ko norėjo, jis mes ją, nes ji jo daugiau nebedomina“. 
„Seksas vyrams – žaidimas. Jie pradeda vaikus ir pamiršta apie moterį, todėl iš jų reikia

išspausti viską, kas įmanoma“.
„Vyrai iškrypę, jų ketinimai netyri ir nedorovingi“.
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Nereikia būti itin įžvalgiu, kad suprastum, jog su tokia mąstysena moteriai vargiai pavyks
pasiekti laimę meilėje – jos prietarai visada atveja į santykių žlugimą.

Psichologinės  vyrų  impotencijos  priežastys  yra  ne  tokios  sudėtingos,  kaip  moterų
frigidiškumo priežastys.  Tarp  fiziologinių  vyrų  impotencijos  priežasčių  galima  paminėti
lytinių organų ligas, uretritus ir prostatitus, endokrininius sutrikimus, kasos arba skydliaukės
ligas, o taip kitus susirgimus – pavyzdžiui, diabetą, įvairias infekcijas, stuburo pažeidimus,
chronišką nuovargį ir alkoholizmą.

Impotencijos būklę nulemiantys psichologiniai veiksniai iš esmės panašūs į tuos, kurie
sukelia moterų frigidiškumą. Abiem atvejais seksas siejamas su pavojumi. Pasąmoningai
manydamas, kas seksas reiškia pavojų, vyras pasirenka gynybinę poziciją ir atsisako gauti
pasitenkinimą,  stengdamasis  išvengti  šios  grėsmės.  Pagrindinė  grėsmė  yra  kastracija  –
baimė, kad jo peniui, kai šis būna makštyje gali kas nors atsitikti. Yra dvi vyrų impotencijos
priežastys:  kastracijos baimė,  kylanti  dėl būgštavimų, kad vyro lytiniai organai gali  būti
amputuoti, ir nesąmoningas tapatinimas su moteriška lytimi veikiant Edipo kompleksui.

Kastracijos baimę ir Edipo kompleksą sieja tiesioginis ryšys. Edipo kompleksą grindžia
seksualinė trauka prie motinos. Berniukas trokšta,  kad motina priklausytų jam vienam ir
tėvą laiko varžovu. Deginantį pavydą lydi troškimas pašalinti tėvą ir likti dviese su motina.
Tėvo atžvilgiu jis ima elgtis agresyviai. Nepaisant to, berniukas myli tėvą, žavisi juo ir tuo
pačiu metu jam pavydi – visa tai sukelia atgailą ir nerimo jausmus. Berniukas jaučia, kad
yra kaltas, bet negali suprasti dėl ko būtent. Jis bijo, kad tėvas jį nubaus ir kastruos dėl to,
kad  jis  jaučia  trauką  motinai.  Norėdamas  patikti  tėvui,  jis  stengiasi  nuslopinti  savo
vyriškumą. Taip jis pradeda trokšti draudžiamų dalykų. Berniukas jaučiasi nepilnavertis ir
praranda  vyriškus  bruožus,  tapdamas  vis  moteriškesniu.  Šie  veiksniai  yra  kastracijos
komplekso pagrindas.

Brandesniame amžiuje vyras pats sukuria mechanizmus, kurie grindžiami šia baime – jie
ir blokuoja jo seksualumą. Jeigu jo charakteryje nugali moteriški bruožai, jo seksualumas
taip pat  bus  užblokuotas,  bet  šiuo atveju  jį  valdys  troškimas  patikti  ir  atsikratyti  kaltės
naštos.  Čia svarbiausia – rezultatas. Vyras išsiugdo moteriškus psichologinius bruožus ir
praranda vyriškumą, jį slopindamas ar tiesiog atmesdamas visiškai.

Įdomu  panagrinėti,  koks  patvarus  yra  seksualinis  ryšys  su  motina,  kuris  verčia  vyrą
pasąmoningai galvoti taip: „Jokie seksualiniai santykiai negali suteikti pasitenkinimo, nes
partnerė  bus  ne  mano  motina“.  Gilesniame  ir  racionaliame  lygmenyje  pasirodo  ir  kita
mintis: „Negali būti įgyvendintas joks lytinis ryšys, nes kiekvienas partneris simbolizuoja
mano motiną“. Visa tai sukelia tik impotenciją ir frigidiškumą, t. y., prisiimamas elgesys,
psichologiškai priešingas žmogaus lyčiai. Kaip ir vyriška moteris, taip ir moteriškas vyras
kuria  panašius  santykius  su  partneriais,  bet  problemą  dera  nagrinėti  rimtesniame,
užslėptame ir mažai žinomame lygmenyje – dvasinės impotencijos ir sielos frigidiškumo
lygmenyje.  Tikrasis  vyriškumas  visada  turi  dvasinį  pobūdį,  gebėjimas  pastoti  visuomet
egzistuoja moters sielos gelmėse. Lytiniai organai – tai tik biologinis gerokai aukštesnės
jėgos  aspektas.  Tai  patvirtinantys  argumentai  bus  pateikti  skyriuje,  skirtame  meilės
prigimčiai.

Čia  naudojame  plačiai  paplitusius  psichologinius  terminus  iš  esmės  hermetiniams
reiškiniams paaiškinti  todėl,  kad priešingai nei hermetinis mokymas psichologija remiasi
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kalba,  kuri  bent  jau  bendrais  bruožais  yra  suprantama  daugumai.  Be  to,  yra  daugybė
literatūros, skirtos šioms problemoms. Vis dėlto yra vienas labai įdomus reiškinys,  atsiradęs
dėl hermetinio ir psichologinio pažinimo ryšio. Psichologija „nežino, ką ji žino“, nesupranta
to, ką ji žino. Hermetizmo požiūriu psichologija negali nustatyti asmeninių ir visuomeninių
dalykų  santykio,  nemato  reikalo  projektuoti  asmeninius  į  visuomeninius  ir  nagrinėti
visuomeniniuose ieškoti asmeninių. Nepaisant to, psichologija sukūrė gana išsamią „žvėries
mechaniką“ apibūdinančią sistemą Ši „mechanika“ skirta tam, kad būtų galima suvaldyti
gyvulišką homo sapiens inteligenciją, kuri savo interesams palenkia žmogaus inteligenciją,
atskirdama  ją  ir  paversdama  savo  nuosavybe.  Taip  psichologija  ir  ypač  psichoanalizė
padeda pasiekti ir įgyvendinti seną ir puikiai žinomą hermetizmo aksiomą: „Pažink save“.

Kaip ten bebūtų, nereikia psichologijos ir hermetizmo nereikia maišyti, nes jos skirias taip
stipriai,  kaip  ir  išminčius  nuo  nemokšos.  Psichologija  tėra  instrumentas,  naudingas
ezoteriniu ir dvasiniu požiūriu – tiesa, tik tiems, kas žino hermetizmo taisykles. Tiems, kas
šių taisyklių nežino, psichologija turės tradicinę reikšmę, neperžengiančią grynai profesinės
srities  ribų.  Ją  galima  naudoti  kaip  veiksmingą  metodą  ugdant  psichinius  žmogaus
gebėjimus ir gydant tam tikras ligas. Psichologija yra kultūrinis visos žmonijos paveldas, o
hermetinis  mokslas priklauso išskirtinai  dvasiniam elitui.  Žmogus gali  gauti  prieigą prie
hermetinės  išminties  tik  tada,  jeigu  iš  tikrųjų  sieks  pažinimo,  jeigu  bus  nuolankus  ir
atkaklus,  suvoks savo motyvaciją  ir  pabandys pritaikyti  mokymosi  proceso metu gautas
žinias ir patirtį.

1.25. Sielos frigidiškumas ir seksualiai-dvasinė impotencija

Kuo  sudėtingesnius  ekonominius,  kultūrinius  ir  socialinius  reikalavimus  mums  kelia
gyvenimas, tuo daugiau vyrų ir moterų savo santykius grindžia grynai kūnišku pagrindu ir
tokie  santykiai  greičiau  primena  gyvūnų  santykiavimo  aktą.  Meilė  naudojama  tik  kaip
priedanga. Įgimtas moterų gebėjimas dažnai apsiriboja fizinę pastojimo galimybe, o vyrai
virsta  gyvuliais,  pas  kuriuos  didesnį  vaidmenį  atlieka  lytiniai  organai  nei  smegenys.
Moteriškumą žmonės maišo su makšties funkcijomis, o vyriškumą jiems simbolizuoja falas.
Kuo akivaizdžiau moteris  priklauso „vaginaliniam“ tipui (t.  y.,  makštis atlieka svarbesnį
vaidmenį nei smegenys), tuo patrauklesnė ir geidžiamesnė atrodo. Kuo „fališkesnis“ atrodo
vyras, tuo patrauklesnis jis būna moterims.

Plačiai  paplitęs  „vyriško“  vyro  vaizdinys  –  ne  daugiau  nei  tikro  vyriškumo parodija.
Paprastai  tokiu vyru laikomas žmogus,  pasižymintis  didele fizine  jėga,  bet  turintis  labai
mažus  arba  ribotus  intelektualinius  gebėjimus  ir  beveik  visiškai  emociškai  ir  dvasiškai
nejautrus. Fiziniai bruožai užgožia jo moralines ir asmenines savybes. Dažnai toks žmogus
vaizduojamas kaip agresyvus siaubūnas, nepasižymintis dorovinio iš tikrųjų narsaus vyro
tvirtumu.

Lygiai kaip ir moteris, kuri pagal visuotinai įsitvirtinusią nuomonę įkūnija moteriškumo
idealą, paprastai gerai atrodo, turi nuostabų kūną ir geba išoriškai parodyti stiprią aistrą, vis
dėlto į jos dvasines ir grynai žmogiškas savybes atsižvelgiama retai. Geriausiu atveju ji gali
gauti kokius nors subjektyvius ir abstrakčius vertinimus, pavyzdžiui „labai jautri, moteriška
ir gabi“ arba „labai tauri“. Kartais aptariamos jos intelektualinės, profesinės ar kūrybinės
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galimybės.  Vis  dėlto  nieko  nekalbama  apie  jos  sielą,  vidinę  esmę,  nes  šios  sampratos
daugumai  žmonių  yra  mažai  žinomos  ir  neaiškios.  Žvelgiant  iš  grynai  žmogiškos
perspektyvos, apskritai žmones domina, „ką tas žmogus turi“, o ne „kas jis yra“. Jie linksta
vertinti,  ką  žmogus  turi  materialinėje  ir  psichologinėje  srityje,  ir  pamiršta  jo  dvasines
savybes.  Toks  klaidingas  tikrojo  vyriškumo  ir  tikro  palikuonių  reprodukcijos  gebėjimo
supratimas suteikia erdvės tik apgailėtinoms vyriškumo ir  moteriškumo imitacijoms,  tuo
pačiu ypatingą dėmesį skiriant seksui.

Kūniška meilė ir yra priežastis, dėl kurios vyro ir moters sąjunga neturi tikros galios ir
labiau primena gyvūnų sueitį. Tikroji krizė, kurią mūsų dienomis patiria sutuoktinių pora,
gali  būti  paaiškinta  tuo,  kad  buvo  prarasta  ar  nuo  pat  pradžių  nebuvo  sublimuojančios
„dvasinės jėgos“, kuri sustiprina kuriamąją meilės galią. („Dvasinė jėga“ čia apibrėžiama
kaip  aukščiausio  lygmens  sąmonės  pasiekimas.  Sąmonės  funkcionavimas  tokiame
lygmenyje žmogui leidžia daugiau ar mažiau parodyti, kaip stipriai jo smegenyse žėruojanti
„dieviškoji  kibirkštis“.  Dieviškoji  kibirkštis  –  tai  ir  yra  dvasia,  dvasinė  žmogaus  esmė,
pirminė jo intelektualinė energija, kuri įkvepia jam gyvybę). Praradę šią jėgą, meilės saitais
susiję vyras ir moteris progresyviai degeneruoja, užuot nuolat atnaujinę savo jėgas. Kaip
nurodoma žodyne, „degeneracija“ reiškia „rūšies, rasės ar palikuonių savybių prastėjimas iš
kartos į kartą“. Tai iliustruoja, kas vyksta, kai dvasinė jėga negali sustiprinti meilės saitų.
Rūšis neišvengiamai praranda geriausias savybes ir šis procesas tampa negrįžtamas.

Materialistai,  aklai tikintys,  kad materija yra visagalė,  ir nepriimantys jokių abstrakčių
įrodymų ar priešingus teiginius pagrindžiančių argumentų, niekaip nepajėgs prasiskverbti į
laimės ir  meilės paslaptis; dauguma jų ir į  kapą atguls būdami visiškai įsitikinę, kad po
mirties nieko nėra. Jiems meilė – tai tik trumpalaikis malonumas, kurios prasmė ribojasi
giminės pratęsimu ar seksualiniu pasitenkinimu. Šie žodžiai adresuoti ne jiems, o tik tiems,
kurie  gali  įveikti  prietarus  ir  pakeisti  savo  sustabarėjusius  vaizdinius,  garbingai  ir
nuoširdžiai  stengiasi  suprasti  tikrovę,  kokia  ji  yra.  Jie  skirti  tiems,  kas  gali  pakilti  virš
asmeninių  išankstinių  nuostatų  ir  pasiekti  vientiso  supratimo,  kas  pasižymi
„neužprogramuota“ inteligencija, kuriai netrukdo intelektualiniai rūšies barjerai ir kuri yra
pajėgi  prisiliesti  prie  žvaigždinio  pažinimo  paslapčių.  Žvaigždinis  pažinimas  yra
nepalyginamai  aukštesnis  už  žemiškąjį;  jis  išsaugotas  tik  dėl  iš  tikrųjų  dvasiškai
išsivysčiusių  būtybių.  Jį  pasiekti  leidžiančios  priemonės  aprašytos  kitose  šios  serijos
knygose. Dvasinis turtingumas nėra religine mistine abstrakcija arba kieno nors atsitiktinė
haliucinacija. Tai yra aukščiausias evoliucijos etapas, pergalė prieš susvetimėjimą ir iliuzijų
atsikratymas. Šis turtingumas yra savybė, kuri atitinka aukščiausią homo sapiens evoliucinio
kelio  polių.  Turėti  dvasinės  jėgos  reiškia  įgyvendinti  tikrąsias  žmonių rūšies  galimybes.
Dauguma žmogiškų būtybių nepasiekė tokio išsivystymo lygio,  kas ir  paaiškina gyvūnų
rūšies, žinomos kaip homo sapiens, kolektyvinės inteligencijos lygmenį.

Tiesioginė frigidiškumo pasekmė yra tai, kad moteris partneriui atiduoda tik savo kūną.
Jos siela kažkur skrajoja, ji nedalyvauja poros santykiuose. Akivaizdžiausias frigidiškumo
rezultatas  –  giluminis  vidinis  nepasitenkinimas,  kurį  jaučia  moteris,  veltui  ieškanti
saviraiškos priemonių, tikėdamasi ją rasti kūniškuose džiaugsmuose. Užuot atnešę jai vidinį
pasitenkinimą,  kūniški malonumai skatina ją jausti  vis didesnę dvasinę tuštumą, o tai  ją
verčia nuolat suktis šiame ydingame rate. Kaip apsėsta ji bando atrasti dvasinę laimę, kuri
nuolat  išslysta  iš  jos  rankų.  Fizinis  santykiavimas  tokios  laimės  neatneša,  nes  fizinio
orgazmo vidiniam pasauliui užpildyti nepakanka. Tik dvasinis orgazmas, t. y., tas, kuriame
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dalyvauja ir siela, gali leisti jai mėgautis visiškos savo kaip moters realizacijos rezultatais ir
suteikia galimybę gauti iš tikrųjų vientisą sielą.

Kalbant  apie  moteriškos  lyties  atstoves,  siela  apibrėžiama  kaip  „moteriška  Gamtos
energija,  įkūnyta  moteryje“,  ir  tai  nulemia  jos  dvasinę  struktūrą.  Siela  yra  jos  stichinio
moteriško prado centras. Moteris yra aukštesniame seksualinės diferenciacijos lygmenyje.
Jos  kūnas  iš  tikrųjų  biologiškai  kitoks,  bet  būtent  jos  pradinė  siela  paverčia  ją  tikra
moterimi, būtent ten glūdi jos amžinasis moteriškumas. Štai kodėl taip svarbu, ar jos siela
dalyvauja meilės santykiuose ar čia jos nėra – tai turi didžiulę reikšmę patiems santykiams.
Vienintelis  skirtumas  –  ar  siela  dalyvauja  pačiame  akte.  Kaip  tik  tai  ir  skiria  dvasinį
apvaisinimą nuo žiojinčios grynai fizinio santykiavimo tuštumos, tikrą laimę nuo vidinės
tuštumos, kurią žmonės dažnai jaučia po lytinio akto.  Jeigu siela nėra sąjungos dalis,  ši
sąjunga  visuomet  bus  tik  fizinė,  netgi  kai  partneriai  vienas  kitam  jaučia  gilų  emocinį
prisirišimą.  Būtent  čia  slypi  moteriškos  laimės  paslaptis,  tai  ir  yra  vienintelė  priemonė,
galinti  išvaduoti  moterį  nuo  vienatvės  ir  leidžiantis  jai  atsikratyti  nepasitenkinimo  ir
nusivylimo jausmo.

Vis  dėlto  reikia  išnagrinėti  ir  vaidmenį,  kurį  atlieka  vyras,  patiriantis  tokius  pačius
konfliktus kaip ir moteris. Šiuo atveju akcentai yra supainioti: dvasinė jėga yra svarbesnė
nei sielos būsena, nes Gamta vyrą ir moterį apdovanojo visiškai skirtingomis savybėmis.
Vyras  yra  vyriško  prado  nešėjas  Gamtoje,  jis  įkūnija  dvasią,  o  moteris  yra  moteriškas
elementas, t.y. siela. Lygiai taip pat, kaip tikrasis moteriškumas glūdi moters sieloje, taip ir
vyriškos jėgos ar vyriškumo centras yra dvasia – jo neatsiejamos gamtinės energijos šaltinis.
Obeliskai ir kolonos šventovėse, pastatyti įvairių dievų garbei įvairiais laikais liudija siekį
rasti šį dvasinės jėgos šaltinį.

Dėl  materializmo  filosofijos  įtakos  gyvename  pasaulyje,  kuriame  daugiausia  gyvena
vyrai,  neturintys  dvasinės  jėgos,  ir  moterys,  negalinčios  susilaukti  dvasinių  palikuonių.
Filosofijos neišmanymas,  religinių idėjų paviršutiniškumas,  egoistinis,  utilitarinis  elgesys
pernelyg dažnai būna žmonijos gyvenimą nulemiantys veiksniai. Būtent todėl sutuoktinių
poroms nepakanka galios, kuri padėtų jiems sukurti iš tikrųjų taurią žmonių kartą, galinčią
žmoniją  vesti  laimingesnio  likimo  link.  Palikuonims  tėvai  perduoda  visus  trūkumus,
būdingus savo mentaliteto būklei ir nusakytus viename posakyje – „akis už akį, dantis už
dantį“.

Savo esybės gelmėje moteris stipriau nei ko kita trokšta atiduoti vyrui sielą, priklausyti
jam ne tik kūnu, pašvęsti jam savo aukščiausiąjį moteriškumą, kuris, nors ir nematomas,
lieka  nepaliestas  savo  pirminėje  būsenoje.  Toks  troškimas  –  visiškai  instinktyvus  arba
galbūt  intuityvus,  ir  ji  nežino,  kaip  jį  įgyvendinti.  Prieš  ją  iškyla  ir  kita  rimta  kliūtis:
norėdama sukurti tokią taurią sąjungą, jai reikia rasti partnerį, kuris būtų tokiame pačiame ar
aukštesniame išsivystymo etape, t. y., vyrą, turintį „dvasinės jėgos“. Tokie vyrai sutinkami
ypač  retai.  Todėl  moteris  nuolat,  nors  ir  nesąmoningai,  pasmerkia  vyrą  įvairiausiems
psichologiniams išbandymams. Jai norėtųsi išsiaiškinti, ar vyras turi pakankamos dvasinės
jėgos, ar jis vertas „gauti dovanų jos sielą“. Nepaisant visų šių išbandymų ir analizių, kurie
nesiliauja visą gyvenimą, rezultatas paprastai būna neigiamas ir moteris miršta su „nekalta
siela“, t. y., su nepasitenkinimo jausmu, kylančiu dėl to, kad niekada nebuvo apvaisinta jos
siela. Jeigu tai įvyktų, tikra dvasios ir gamtos sąjunga padėtų jai pasiekti tikrąją asmeninę
realizaciją ir tapti tikra moterimi.
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Kokios yra moterų dvasinio frigidiškumo priežastys? Galbūt svarbiausia yra ta, kad yra
labai  mažai  tikrai  vertų  vyrų,  kuriems  moteris  galėtų  atsiduoti.  Vis  dėlto  kita  glūdi
egoistiniame  elgsenoje,  būdingoje  moterims  kurios  stengiasi  pasinaudoti  vyrais  savo
ekonominių ir emocinių interesų vardan. Dėl auklėjimo trūkumų pas moterį išsivysto tokios
savybės kaip apsimestinis kuklumas, savimeilė ir įsitikinimas, kad atiduoti kūną vyrui yra
„nuodėminga“. Visa tai tampa įvairių psichinių nukrypimų priežastimi ir priverčia ją atmesti
savo moterišką pradą. Psichologijos požiūriu moteris gali būti visai normali, bet tuo pačiu
metu kentėti  nuo sielos  frigidiškumo.  Tai  priklauso nuo jos  dvasinių  savybių,  jos  proto
jautrumo  ir  individualios  jos  sąmonės  būsenos.  Vidinio  atsidavimo  aktas,  panašus  į
gebėjimą pastoti,  kaip gamtos  jėgos  išraišką,  ir  atsisakymas  visiškai  atsiduoti  partneriui
priklauso nuo dvasinio dosnumo ir šykštumo. Jeigu moteris pasąmoningai meilę supranta
materialistiškai,  ji  niekada  nesugebės  pajusti  vidinio  stimulo,  skatinančio  ją  iš  tikrųjų
atsiduoti, nes visame pasaulyje neatsiras pakankamai priemonių, kad būtų atlyginta už jos
meilę. Bet net jei tai būtų įmanoma, atsidavimo aktas apsiribos tuo, kad ji vyrui pateiks savo
kūną,  juk  jos  dvasiniame  pasaulyje  nėra  sampratos  „atiduoti  savo  sielą“.  Išskyrus  kai
kuriuos retus atvejus, sielos frigidiškumas yra ne įgimtas, o įgytas, tai būklė, atsirandanti dėl
konkrečių  moters  gyvenimo  sąlygų.  Sielos  potencija  ar  impotencija  priklauso  nuo  šių
elementų sąveikos, bei subjektyvios protinės moters būsenos, nors netgi jei moteris geba
atiduoti savo sielą, ji gali taip ir nesutikti idealaus vyro, kuris to užsitarnautų.

Tikras  seksualinis  pasitenkinimas pajuntamas ne dėl  lytinių organų stimuliacijos,  kaip
priimta galvoti – jis pasiekiamas kaip sielų susiliejimo pasekmė. Kai kalbama būtent apie
tokią sąjungą, partneriai galės pasiekti orgazmą ne tik fiziniame lygmenyje – jis įvyks ir
psichiniame, ir dvasiniame, ir protiniame lygmenyje ir palies giliausius žmogaus asmenybės
sluoksnius.  Iš  esmės  paprastam  vyrui  ar  paprastai  moteriai  seksas  nesuteikia  tikro
malonumo,  nes  visas  jų  dėmesys  nukreiptas  į  fizinius  būdus,  leidžiančius  išlieti  savo
jausmus;  geriausiu  atveju  jie  paliečia  emocinę  sferą.  Tiesa  yra  paprasta:  laimė,  kaip  ir
pasitenkinimas,  prieinami  tik  tiems  vyrams  ir  moterims,  kurie  pasižymi  aukščiausiomis
žmogiškomis savybėmis, kurio dvasinė galia visiškai išvystyta, kaip ir dera tikriems žmonių
giminėms atstovams.  Vis  dėlto,  kaip bebūtų liūdna,  tarp jų vyrauja  egzemplioriai,  kurie
jokiu  būdu  nesugebės  pakilti  aukščiau  animalis  sapiens raidos  lygio,  ir  iš  esmės  nėra
pilnaverčiai žmonės.

Pagal Bibliją žmonės iš Rojaus buvo išvaryti baudžiant juos už „pirmapradę nuodėmę“.
Vis  dėlto  galbūt  ši  „pirmapradė  nuodėmė“  tėra  šlykštus  lytinis  aktas?  Galbūt  Biblijoje
turima  omenyje,  kad  žmonės  prarado  dvasinį  pradą  meilėje  ir  pažemino  ją  iki  grynai
gyvuliškos  sueities?  Rojaus  neįmanoma  susigrąžinti,  negrąžinus  meilei  jai  būdingo
dvasingumo, o tai reiškia, kad jis vėl turi užimti jam priklausančią vietą.

1.26. Isterija

Isterija  apibūdinama  kaip  dvasinis  sutrikimas,  nuo  kurio  kenčiantis  pacientas  grįžta  į
ankstesnę savo raidos fazę ir pradeda elgtis vaikiškai kaprizingai. Į isteriją linkęs žmogus –
nesvarbu,  vyras  ar  moteris  –  neturi  pakankamai  pasipriešinimo  jėgų,  kurios  jam leistų
pasipriešinti frustracijai,  nes tiki savo visagalybe. Toks žmogus nesąmoningai mano, jog
pasaulis yra sukurtas tiktai jam ir visi kiti turi jam paklūsti ir klusniai nuolaidžiauti visoms
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jo užgaidoms. Isteriškų polinkių turintis žmogus yra valdingas, reiklus ir egoistiškas, visada
viską išpučia ir smulkmenas paverčia didelėmis problemomis. Jis neleidžia, kad kas nors
jam prieštarautų, ir kaip ginklą naudoja nepagrįstus skundus, verksmingas kalbas teatrališką,
dramatišką  elgseną.  Kartais  jis  ieško  aplinkinių  užuojautos,  kai  kada  juos  įžeidinėja,
demonstruodamas emocinę ir fizinę agresiją. Iš esmės jis elgiasi kaip išlepintas vaikas, kuris
bet kokiomis aplinkybėmis privalo pasiekti savo tikslą.

Yra daugybė isteriško elgesio raiškos formų, dėl kurių pasireiškia įsivaizduojamos ligos ar
jų simptomai – pavyzdžiui, isterinis nėštumas, kurio metu moters pilvas išauga, nežiūrint to,
kad ji nėra nėščia. Isterija gali sukelti paralyžių ar apakimą – tai įrodo, kokios rimtos būna
šio susirgimo pasekmės. Šiuo atveju mūsų tikslas – parodyti, kaip isterija gali sutrukdyti
meilės santykiams, priversdama vieną partnerį elgtis iracionaliai ir infantiliai. Kaip tvirtina
specialistai,  tikroji  isterijos  priežastis  yra  kraujomaišos  baimė  –  seksualinio  ryšio  su
priešingos lyties tėvu baimė.

Norint  geriau  suprasti  traukos  ir  atstūmimo  mechanizmą,  kuris  gali  veikti  meilės
santykiuose, galėtume visa tai susieti su Edipo kompleksu ar kastracijos baime. Apie juos
kalbėta ankstesnėse mūsų knygos skyriuose. Viena vertus, partneriai jaučia trauką vienas
prie kito, kita vertus – moteris gali norėti atstumti partnerį, jeigu jai jis simbolizuoja tėvą.
Šalia viso kito šie kompleksai paaiškina teatrališką, sensacinį istorijos pobūdį. Pavyzdžiui,
moteris „nesąmoningai“ jaučia poreikį pritraukti tėvo dėmesį ir iš visų jėgų stengiasi sukelti
isterijos  priepuolį  –  tik  tada,  kai  yra  tinkamos  publikos.  Šiame  reiškinyje  būna  vienas
svarbus dėsningumas – be publikos isterijos priepuolių nebūna, žmogus niekada nerengia
pasirodymų vienumoje.

Moteris isterikė jokiu būdu nėra frigidiška. Priešingai, ji išsiskiria stipriu emocionalumu,
kurį  gali  paaiškinti  jėga,  su  kuria  slopinami  jos  instinktai,  nes  lytinis  aktas  jai  atrodo
pavojingas,  gręsiantis  kraujomaiša.  Būtent  todėl  ji  savo  potraukius  malšina  tol,  kol  dėl
kokios  nors  dingsties,  kuri  iš  pirmo žvilgsnio  gali  neturėti  nieko bendra  su  jos  vidinio
konflikto priežastimi, leis pasireikšti savo jausmams. Slopinamas libido randa prasiveržia
emocijomis.

Hermetiniu požiūriu isterija – tai neteisinga linkme nukreiptas energijos srautas, kažkas
panašaus  į  dujinę  viryklę,  prijungtą  prie  vandentiekio  vamzdžio,  klaida,  dėl  kurios  gali
įvykti potvynis. Isteriško žmogaus libido yra užblokuotas dėl to, kad yra nuolat slopinamas,
todėl  įtampa  kaupiasi  ir  energija  išsilaisvina  tokiu  būdu,  kuris  žmogui  atrodo  ne  toks
pavojingas (be kraujomaišos), t. y., per emocijų protrūkį, neturintį jokio brandaus emocinio
pagrindo. Pasitelkus hermetizmo terminus, galima sakyti, kad  tarp seksualumo ir emocijų
įvyksta  „trumpas  sujungimas“,  o  tai  sukelia  emocinę  nervinę  audrą,  nepasiduodančią
smegenų  kontrolei,  tarsi  jų  žievėje  staiga  būtų  įvykęs  galingas  ir  netikėtas  energijos
protrūkis.  Loginis  mąstymas  pasitraukia  ir  žmogus  pradeda  elgtis  iracionaliai.  Kai  toks
reiškinys  kartojasi,  susikuria  daugiau  ar  mažiau  pastovūs  elgsenos  modeliai  ir  esant
reikiamiems stimuliuojantiems veiksniams žmogus pradeda elgtis isteriškai.

Dėl tokio neteisingo vidinio kontakto emocijų centras „vagia“ libido energiją ir žmogus
patiria emocinį orgazmą. Lygmenų sumaišymas lemia, kad orgazmas įvyksta emocinėje, o
ne  seksualinėje  sferoje.  Remiantis  hermetinio  mokymo teiginiais,  isterija  –  tai  emocinis
orgazmas. Dėl to libido įgyja bruožų, būdingų elementams, esantiems žmogaus „emocinėje
talpykloje“. Kaip tvirtino senovės Graikijos filosofai,  norint pasiekti meilę,  tą „talpyklą“
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reikia išvalyti.  Neabejotina, kad čia turima omenyje širdis, nes emocinė sistema yra visų
žmogaus aistrų centras,  kur atsiranda visi kompleksai,  baimės, iškrypimai ir frustracijos.
Pavydas,  neapykanta,  nerimas,  baimė  ir  nusivylimas  –  visa  tai  yra  emocinės  energijos
srautai.

Isterija tampa nesveiko seksualumo priežastimi ir sukelia iškreiptus impulsus, kurių kilmė
nebūtinai siejasi su libido energija ar žmogaus esme. Jie tėra vidinio nedorumo atspindys.
Kai  kuriais  atvejais  isterija  gali  tapti  kraštutinio  puritonizmo  pagrindu.  Kai  žmogus
nesąmoningai  supranta,  kad  viduje  jis  nedoras,  jis  pradeda  bijoti  ir  pats  sau  primeta
puritoniškas elgesio taisykles.

Pradžioje libido yra visiškai gryna energija. Tai žmonės ją iškreipė ir suteršė, nes patys
yra pernelyg silpni, kad pasipriešintų slaptoms žalingoms įtakoms. Šis procesas ypač aiškiai
pastebimas  poros  santykiuose,  jį  dažnai  lydi  pavydas,  kuris  sukelia  žalingus  impulsus.
Isteriškas pavyduolis naudoja užgauliausius epitetus, trokšdamas pažeminti partnerį. Tai jam
sukelia  stiprų  užslėptą  susijaudinimą,  kulminaciją  pasiekiantį  isteriškame  pavydo
priepuolyje.

Priešingybė  isterijai  yra  sublimacijos  aktas.  Tada  libido  nukreipiamas  į  aukštesnius
lygmenis ir palaipsniui išsivalo nuo savo „priemaišų“, atgaudamas pirmykštį grynumą.

Remiantis hermetinės filosofijos idėjomis, šalia kitų priežasčių, isteriją galima paaiškinti
pakitusiu  žmogaus  poliškumu.  Pavyzdžiui,  moterims  ją  gali  sukelti  seksualumą
kontroliuojančio  centro  „neteisingas  sąlytis“   su  širdimi,  nes  klitorius,  kuris  pasižymi
teigiamu vyrišku poliškumu,  pradeda  valdyti  lytinę  sistemą.  Vyrų  isteriją  seksualiniame
lygmenyje kontroliuoja prostata, kuri turi pasyvų moterišką poliškumą. Jų širdis pasižymi
abiem  poliais,  o  moteriška  jos  dalis  susijusi  su  moterišku  prostatos  elementu,  ir  taip
susikuria  neteisingas  poliškumas.  Moterų  širdis  taip  pat  pasižymi  dviem  poliais.  Jos
vyriškoji  dalis  siejasi  su vyrišku klitoriaus  elementu,  ir  taip  ir  vėl  atsiranda  neteisingas
poliškumas. Dėl tokių netinkamų energijos srautų žmonės skleidžia gyvulišką magnetizmą.
Kuris  pažeidžia  psichologinę  pusiausvyrą.  Tuo  pačiu  metu  tokį  magnetinės  energijos
praradimą  gali  sukelti  neteisingas  kūrybinės  energijos  naudojimas.  Kai  žmogus  libido
slopina taip stipriai, kad jis visai užblokuojamas, prasideda procesas. primenantis deguonies
trūkumo  sukeliamą  puvimą.  Isteriško  žmogaus  magnetizmas  yra  liguistas,  jam  trūksta
aukščiausių gyvybinių savybių.  Tokią  būklę  intuityviai  gali  suprasti  tie,  kam teko su ja
susidurti.

Geriausias  vaistas  –  išvalyti  „emocinę  talpyklą“,  kitais  žodžiais  tariant:  naudojant
savianalizę ir valią, išsivalyti nuo visų neigiamų jausmų, kuriuos jaučiame sau ir kitiems.
Būtina  seksualinė  sublimacija,  kuri  įmanoma  dėl  dvasingo  lytinio  akto,  kuris  bus
sąmoningas, natūralus ir tyras. Kas yra toks „tyras“ aktas? Tai aktas, atliekamas po to, kai
išvaloma  „emocijų  talpykla“,  nuo  vidinių  prieštaravimų  įtakos  išlaisvintas  aktas.  Jį
atlikdamas,  žmogus jau nebemaišys sekso nei  su emocijomis,  nei  su vaizduote,  kaip tai
vyksta „neteisingų“ fizinių kontaktų atvejui.
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2. MEILĖ
2.1 Kas yra meilė?

Galų gale atėjo akimirka atskleisti, kas iš esmės yra meilė, ir suteikti galimybę skaitytojui
geriau suprasti, apie ką kalbama šioje knygoje. Nesiekiame sekti poetais, apdainuojančiais
romantiškas svajones, arba mokslininkais, kurie greičiausiai pasakys, kad esą viską galima
paaiškinti hormonų veikla. Meilė – tai ne saviapgaulė ir jo ji negimsta „mūsų širdyje“, kaip
tvirtina  romantiškai  nusiteikę  svajotojai.  Neisime  pramintu  keliu,  kurį  pasirinko  homo
sapiens  rūšis,  o  pabandysime  perskaityti  atverstą  gamtos,  kurios  dėsniai  amžini  ir
nekintantys, knygą.

Gamta  egzistuoja  už  laiko,  kultūros,  mokslo  ir  moralės  ribų.  Tai  –  matrica,  kurioje
negalima išrasti nieko nauja, nes viskas joje buvo nuo pat pradžių. Būtent tai omenyje turėjo
Senovės  Egipto  pašvęstieji  sakydami:  „Aš  esu  tai,  kas  esu,  buvau  ir  būsiu  visada“.
Nepriklausomai  nuo žmogaus  gebėjimo suvokti  ir  paaiškinti  tai,  kas  vyksta,  lietus  lijo,
žemės trauka egzistavo ir Saulė planetą šildė visada, kaip ir visuomet buvo augalai, gyvūnai
ir mineralai. Žemė visada buvo apvali, nors žmonės ir tvirtai tikėjo, kad ji plokščia. Net
pačios  stipriausios  abejonės  ne  kiek  nepakeis  gamtinės  pusiausvyros,  nes  gamtinė  tiesa
nepaklūsta  laikui  –  ji  yra  nekintanti,  nepažeidžiama ir  nemirtinga.  Būtent  todėl  gamtos
dėsniai,  priešingai  nei  civilizacijos  įstatymai,  yra  vienintelė  tokios  rūšies  išmintis,  kuri
nepaklūsta  laikui.  Žemiškasis  mokslas  yra  vietinio  pobūdžio.  Gamtos  dėsniai  grindžia
„žvaigždinį mokslą“, senovės išminčiaus Hermio Trismegisto, kuris žmonijai padovanojo
savo fundamentalias žinias, garbei pavadintą „hermetizmu“.

Seksime  hermetinės  išminties  arba  „žvaigždinio  mokslo“  kelią  rodančia  gija,  kad
atskleistume skaitytojui meilės paslaptis, uždavę sau pagrindinį į klausimą, į kurį ieškome
atsakymo: „Kas yra meilė?“.

Norėdami atsakyti šį klausimą, išnagrinėsime visas galimybes:

Meilė kaip universali energija
Meilė  kaip  universali  energija  yra  visame  Kosmose  veikianti  kuriančioji  jėga.  Ją

vadinsime „Erosu“ – gyvybę duodančia energija, kuri yra gyvenimo esmė ir palaiko visa,
kas egzistuoja Visatoje, būtį.

Meilė kaip telūrinė energija
Meilė,  pasireiškianti  kaip  telūrinė  energija  –  tai  Erosas,  būdingas  Žemės  planetai.  Jį

vadinsime „žmogiškuoju Erosu“. Tai jėga, nuo kurios priklauso meilės pasireiškimas.

Meilė kaip svarbiausia būtinybė
Žmogui  meilė  yra  svarbiausia  būtinybė.  Iš  esmės  siekis  mylėti  kitus  ir  savo  ruožtu

sulaukti meilės iš jų kolektyvinėje sąmonėje glūdi nuo giliausios senovės. Šis bendravimo
instinktas verčia žmogų vertinti emocinį kontaktą su kitais žmonėmis ir jausti jo poreikį.
Troškimas mylėti ir būti mylimu žmogui yra įgimtas.

Meilė kaip seksualinis poreikis

87



Meilė kaip seksualinis žmogaus poreikis yra tiesioginė paties žmogiškojo Eroso veiklos
pasekmė. Ši telūrinė energija sukelia fizinį troškimą.

Meilė poros tarpusavio santykiuose
Meilė kaip poros tarpusavio santykių forma yra žmogiškojo Eroso jėgos, suprojektuotos į

poliams būdingą būtinybę papildyti vienas kitą, apraiška.

Meilė kaip romantiška fantazija
Meilė kaip romantiška fantazija – tai tik veikianti „fantazijų šmėkla“ arba paties žmogaus

idealizuotas  vaizdinys.  Kai  žmogus  atsiduoda  iliuzijoms,  taip  bandydamas  patenkinti
pasąmoninius  „fantazijų  šmėklos“  reikalavimus,  meilė  pasirodo  romantiškos  svajonės
pavidalu.

Norint visiškai perprasti, kas yra meilė kaip energija, reikia išnagrinėti du pagrindinius ir
nekintančius Visatos principus – gyvenimą ir mirtį. Juos abu atitinka konkrečios jėgos, o ne
abstrakčios idėjos. Pasitelkus psichoanalizės terminus, gyvenimą ir mirtį galima pavadinti
atitinkamai Erosu ir Tanatu. Čia naudosime būtent šiuos terminus, nes jie plačiai žinomi.
Tiesa, pastebėsime vieną dalyką: hermetiniame moksle juos atitinka ne tik psichologinės
sampratos, bet ir objektyvi bei subjektyvi energija.

Erosas ir Tanatas – tai konkrečios fizinės energijos, veikiančios visoje Visatoje. Kosminis
Erosas yra universalus kuriantysis principas, o žmogiškasis Erosas – ta jo dalis, kuri veikia
žmogų ir lemia įvairias meilės apraiškas. Meilė – tai ne tik abstrakti idėja. Ji yra ir konkreti
energijos rūšis, kurią galima aptikti žmoguje, netgi jei mokslas nesieja šios energijos rūšies
su meile ir tvirtina, kad meilė tėra abstrakcija. Meilės galia yra žmoguje veikianti magnetinė
jėga, kurios centras yra stubure. Iš esmės užuot kalbėjus „myliu tave visa širdimi“, derėtų
sakyti „myliu tave visomis nugaros smegenimis“. Meilės energija yra magnetinė jėga, kuri
sukelia troškimą mylėti. Ji labiau siejasi ne su protu, o su emocijomis ar jausmais.

Tolesnėje diagramoje (žiūrėkite 4 paveikslėlį) pristatytas kosminis ir žmogiškas Erosas ir
jų analogijos.

Erotinė  energija  sudaro  tik  dalį  kosminio  Eroso,  kuris  veikia  žmogaus  lygmenyje,
pažadindamas meilės trauką. Seksas ir Erosas nėra tapatūs, nes lytiniai organai atitinka tik
vieną žmogiškojo Eroso raiškos lygmenį – žmogiškasis Erosas reiškiasi toliau nurodytuose
lygmenyse.  Juos  galima  nagrinėti  kaip  spiralę,  kurios  vijos  viršuje  susiaurėja,
atspindėdamos perėjimą nuo seksualinės į dvasinę sferą.

1. Seksualinis lygmuo

2. Emocinis lygmuo

3. Intelektualinis lygmuo

4. Protinis lygmuo

5. Dvasinis lygmuo

Šie penki lygmenys apibrėžia kokybinius meilės skirtumus bei šio jausmo ir gyvuliško ar
tikro  žmogiško  prado  sąsajos  laipsnį.  Kol  kas  netikros  ir  tikros  meilės  sampratų
nenagrinėsime;  pabandysime  išanalizuoti  partnerių  sąjungos  sukūrimo  galimybes.  Kaip
matyti iš toliau pateiktų pavyzdžių, meilės spiralėje yra įvairių padėčių.
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Dauguma žmonių giminės atstovų, kurie žino tik fizinę meilę, yra šios spiralės pagrinde ir
įkūnija pirmąjį lygmenį – seksualinį.

Šiek tiek aukščiau spirale pakilę išsidėsto tie, kuriems seksą lydi emocijos. Jų ryšį galima
priskirti aukštesniam tipui. Jie užima antrąjį lygmenį.

Trečiajame  lygmenyje  yra  poros,  bendraujančios  seksualiai,  psichologiškai  ir
intelektualiai. Jų vidinė sąmonė yra būdravimo būsenoje – vis dėlto tai pasitaiko labai retai.
Poros,  kurių  bendravimas  įgyvendinamas  tik  intelektualiniame  lygmenyje,  čia
nenagrinėjamos.

Ketvirtajame  lygmenyje  yra  poros,  pasiekusios  aukštą  išsivystymo  laipsnį.  Jų
bendravimas yra vientisas ir  apima visus žmogaus ego aspektus, bet pilnavertis dvasinis
bendravimas jiems vis dar neprieinamas.

Ir, galiausiai, penktame lygmenyje yra aukšto išsivystymo hermetinės poros, pasiekusios
tobulumo dvasiniame bendravime ir bendravime apskritai. Jų meilė – tai santykiai dviejų
būtybių,  kurių dvasia reiškiasi  per  smegenis,  ir  todėl  ryšys įgyvendinamas aukščiausiais
vibracijų dažniais.

Visus  šiuos  lygmenis  atitinka  tam  tikri  vibracijų  dažniai,  kuriais  matuojamas  meilės
tobulumas  ir  kuriuos  galima  naudoti  siekiant  nustatyti,  kiek  tikra  yra  meilė  „idealaus
tobulumo“ atžvilgiu (žiūrėkite 5 paveikslėlį).

Šie  meilės  raiškos  lygmenys  siejasi  ir  su  egoizmo  išsivystymo  laipsniu.  Kuo  ryšys
seksualesnis, tuo jis egoistiškesnis ir atvirkščiai. Vis dėlto nederėtų klaidingai netikrą meilę
apibrėžti  kaip egoistišką,  o tikrą – kaip altruistinę.  Jeigu ir yra tikros meilės sinonimas,
teisingai  atspindintis  jos  pobūdį,  tai  tinkamiausias  terminas  būtų  sąmoningumas,
suprantamas kaip proto jautrumas, kritiškumas ir išmintis. Žinoma, sąmoningesnis žmogus
bus ne toks egoistiškas,  bet  ne  todėl,  kad yra taip užprogramuotas,  o todėl,  kad tai  yra
logiška jo aukščiausių dvasinių standartų išdava.

Padėtys  nėra  griežtai  sutelktos  šiuose  penkiuose  lygmenyse.  Jos  suartėja  ir  iš  dalies
sutampa, nes atspindi meilės reiškimosi laipsnį. Pavyzdžiui, antrasis lygmuo prasideda ne
nuo  kažkokio  įsivaizduojamo  nulio,  o  betarpiškai  ties  vienetu,  kur  užsibaigia  pirmasis
lygmuo.

Jeigu  pirmasis  lygmuo  užsibaigia  ties  dešimtąja  pakopa,  tai  pirmoji  antrojo  lygmens
pakopa atitiks vienuoliktą. Visa tai padeda suprasti, kad kiekviename lygmenyje yra tam
tikros pakopos, ir kiekvienas jų atitinka aukštesnę ar žemesnę padėtį spiralėje. Pavyzdžiui,
pabandykime  vietoje  tam tikro  lygmens  pakopų  naudoti  skaitmenines  padalas,  tarkime,
pirmasis lygmuo – nuo vieno iki dešimties, antrasis – nuo vienuolikos iki dvidešimties ir t. t.
Šiuo atveju svarbu suprasti, kad visuose lygmenyse yra įvairiausių galimybių. Poros, kurios
vieta yra pirmajame lygmenyje, negalima skubotai įvertinti, taikant kiekybinius kriterijus,
nes lygmuo apibrėžia tik gilesnės analizės pagrindą. Tame pačiame pirmajame lygmenyje
yra  žmonių  tiek  su  sveiku,  tiek  su  nesveiku  modalumu.  Taip  gali  būti  iki  pat  trečiojo
lygmens. Tas pats galioja vertinant ne tik poras, bet ir atskirus žmones.

Kas  įvyksta,  jeigu  moteris,  kurios  yra  pirmajame  lygmenyje,  susies  savo  likimą  su
trečiajame  lygmenyje  esančiu  vyru?  Šiuo  atveju  padėtis  dažniausiai  stabilizuojasi  vyro
lygmenyje, nors kai kuriais atvejais pora gali rasti kokį nors „aukso vidurį“.
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Kiekviename meilės spiralės lygmenyje gali būti seksualios, emocinės ir intelektualinės
prigimties žmonių. Padėtis spiralės ties gija nerodo, ar žmogus yra geras, ar blogas, nes
seksualus  asmuo,  esantis  pirmajame  lygmenyje,  gali  būti  geras,  nepaisant  instinktyvaus
traukos centro, tuo tarpu, tarkime, trečiojo lygmens intelektualus tipas gali būti iškrypęs.
Kultūrinis  žmogaus  išsivystymas,  suprantamas  kaip  žinių  turėjimas,  o  ne  dorovingumas
neapibrėžia žmogaus blogumo ar gerumo. Iškrypę žmonės gali būti tiek visiški nemokšos,
tiek pasižymėti aukšta kultūra, nes pats savaime žinojimas ir ne konkretus, o neutralus.

Tą patį galima pastebėti, kai kalbama apie meilės spiralę (žiūrėkite 6 paveikslėlį). Pati
savaime  ji  yra  neutrali,  bet  žmonės  užima  skirtingus  erotinius  lygmenis  su  didesniu  ar
mažesniu vibracijų dažniu, o tai verčia žmogų reaguoti pagal savo vidinį išsivystymą.

Spiralė liaujasi buvusi neutrali tik ketvirtajame lygmenyje, nes norėdamas valdyti protą,
žmogus  visų  pirma  privalo  naudoti  universalios  darnos  dėsnius,  kurie  nuo  pat  pradžių
neleidžia jam atlikti iškreiptų ar piktavališkų veiksmų.

Šioje spiralėje atsiskleidžia žmonių paslaptys. Ji paaiškina, kodėl energetiniu požiūriu visi
meilės tipai yra lygiaverčiai: juos veikti skatina viena ir ta pati energija, bet reiškiasi jie
skirtinguose vibracijų lygmenyse. Bet koks meilės tipas, įskaitant ir brolišką, altruistišką,
krikščionišką ir motinišką, iš esmės yra erotinė, nes Erosas yra jų varomoji jėga, skatinanti
žmogų  veikti  tam  tikroje  meilės  reiškimosi  fazėje.  Galima  tvirtinti,  kad  nėra  žmogaus
tvarinio, kuris nebūtų meilės vaisius – net pražūtingiausius veiksmus iš esmės įkvepia ši
jėga, nors šiuo atveju jos apraiška yra iškreipta. Meilė – tai gyvybės galia. Tai energija, kuri
maitina mainų ir ląstelių procesus, ji įveda tvarką į dėsnius, kurie valdo Visatą. Tanatas yra
griovimo galia,  kurios tikslas – naujų gyvybės formų sukūrimas, ji  yra ne kas kita kaip
priešinga Eroso pusė.

Vidutinis  vyras  savo  žmoną  myli  „ta  pačia  meile“,  kaip  ir  tas,  kuris  pasižymi
aukščiausiomis  žmogiškomis  savybėmis.  Jo  erotinė  energija  telkiasi  žemesniuose
lygmenyse, nes jam trūksta būtent tų aukščiausių savybių. Tai paaiškina, kodėl viena ir ta
pati energija paskatina vagį vogti, ištvirkėlį – paleistuvauti, o Leonardą da Vinčį priverčia
pasiekti mokslo, meno ir tarnystės dvasiai aukštumas. Vienintelis skirtumas slypi tame, kad
da  Vinčis  pasinaudojo  kuriamąja  Eroso  galia,  kad  pakiltų  spirale  aukštyn.  Jis  atliko
sublimaciją, kuri suteikė jam galimybę sukurti savo įpėdinius – ne kūno ir kraujo įpėdinius,
o jo proto tvarinius.

Kūrybinė ar  erotinė  energija  neturi  nieko bendra  su seksu – tai  kuriančioji  jėga,  kuri
nulemia žmogaus seksualumą. Ji yra vienas iš vienos visumos elementų. Ši energija ir yra
gyvenimas  su  visais  jam  būdingais  biologiniais  ir  psichiniais  procesais:  emocijomis,
mintimis,  intelektu,  dvasia,  siela  ir  sąmone.  Dalis  šios  kuriančiosios  jėgos  nepaklūsta
žmogaus valiai ir yra būtent tai, kas maitina gyvenimą. Vis dėlto gerokai didesnė dalis plinta
kanalais, kuriuos žmogus gali valdyti pagal savo žmogiškas savybes. Ši jėga gali pakelti ar
pažeminti žmogų priklausomai nuo jo veiksmų.

Vadinasi, meilė yra:

1. Pirminė energija ir kuriančioji jėga
2. Partnerių santykių rūšis
3. Santykio su supančia aplinka rūšis
4. Žmonijos kolektyvinės pasąmonės poreikis
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5. Konkreti žmogaus padėtis erotinėje spiralėje

Įsimylėjusios poros santykių atveju galimos trys situacijos:

1. Pusiausvyra
2. Pusiausvyros nebuvimas
3. Sutrikimas

Šie  punktai  siejasi  lytinio  akto  metu  su  tekančios  energijos  kiekiu  ir  kokybe,  kurie
nepriklauso  nuo  anksčiau  aprašytų  meilės  lygmenų,  ir  dėl  to  užtikrina  įvairias  erotinio
partnerių bendravimo galimybes.

Tikroji meilė – tai pilnavertis priešingos lyties žmonių bendravimas. Dėl šio kontakto,
papildydami vienas kitą,  jie  suteikia gyvybę būtybei,  turinčiai  abiejų lyčių požymių,  vis
dėlto  tuo  pačiu  metu  kiekvienas  iš  jų  išsaugo  savo  tapatybę  ir  saviraiškos  galimybę.
Emocijos,  instinktai,  mintys ir sąmonės būsenos, atsirandančios dėl tokios sąjungos nėra
pati meilė, o jos vaisius.

Tai ir yra raktas, galintis padėti atskleisti tikrosios meilės mįslę: meilė nereiškia visiško
partnerių  susiliejimo  į  vieną  visumą,  o  jų  vienas  kito  papildymas,  dėl  kurio  atsiranda
trečiasis  asmuo –  dvilytė  būtybė,  slėpiningas  vaikas,  kuriame  partneriai  susivienija,  tuo
pačiu metu išsaugodami savo individualybę. Norint, kad tai įvyktų, poros bendravimas turi
būti tobulas tiek seksualinėje, tiek instinktyvioje, tiek emocinėje, tiek intelektinėje srityse.
Seksualinis bendravimas – tai ne tiesiog lytinis aktas, nes jeigu būtų taip, tai kiekvienas,
negalintis santykiauti, pajustų tokio ryšio stoką. Lytinių organų pagalba toks bendravimas
įgyvendinamas energetiniame ir fiziniame lygmenyse.

Aukštą  saviraiškos  lygmenį  pasiekusi  pora  gali  valdyti  kuriančiąją jėgą dėl  nuolatinio
atsinaujinimo – taip porai pavyksta išvengti magnetinio sąstingio. Magnetinė poros energija
atsinaujina, kai lytinio akto metu partneriai pasiekia darnų susiliejimą, kuris gali pasireikšti
fiziškai arba energetiškai. Toks darnus ryšys simboliškai pavaizduotas diagramoje (žiūrėkite
7 paveikslėlį),  kur  parodytas  proporcingas  pro  genitalijas,  širdį  ir  intelektą  pratekančios
erotinės energijos srautas, užtikrinantis pilnavertį sąlytį. Per kiekvieną iš šių kanalų prateka
trečdalis erotinės energijos srauto.

Diagramoje (žiūrėkite 8 paveikslėlyje) parodyta pusiausvyros stokojanti padėtis,  kurios
priežastis yra neproporcinga sąjunga, kurioje didžioji erotinės energijos kiekio dalis praeina
per  lytinius  organus,  padarydamas  žalą  intelektualiniam  ir  emociniam  jautrumui.
Iliustruojant šį pavyzdį parodyta, kaip trečdalis bendros Eroso energijos teka kiekvienu iš
šių kanalų.

Iš  pateiktų  paaiškinimų  išryškėja,  kad  yra  dvi  seksualumo  rūšys:  organinis  (arba
fiziologinis), o kitas – „nematomas“ arba vidinis, kurių tikroji prigimtis yra magnetinė ir
susijusi su žmogiškojo Eroso energijos srautu žmogaus organizme.

Daugybėje  vadovėlių  aprašytas  lytinis  aktas  visada  paklusta  vienai  ir  tai  pačiai
fiziologinei mechanikai. Visi žmonės į fizinį seksą reaguoja maždaug panašiai. Paprastai
pakanka  medicininės  apžiūros,  kad  būtų  galima  nustatyti,  vyriškai  ar  moteriškai  lyčiai
priklauso žmogus. Bet kai kalbama apie magnetinį arba vidinį seksualumą, vaizdas bus visai
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kitoks,  nes  vyriškos  lyties  žmogus  gali  turėti  moterišką  magnetizmą  ir  priešingai,
priklausomai nuo jo magnetinio poliaus vibracijų.

Organinio lytinio akto kokybę galima palyginti su santykiavimo teikiamu pasitenkinimu,
atsižvelgiant į jo psichologines ypatybes, trukmę, vienalaikį orgazmo pasiekimą ir stiprumą.
Vis  dėlto  yra  ir  kitoks,  nežinomas  lytinis  aktas,  kurio  metu  fizinis  lytinis  aktas  ir
„magnetinis  bendravimas“  susilieja  į  viena.  Būtent  dėl  tokio  pilnaverčio  akto  galima
pasiekti  tikrąją  erotinę  realizaciją.  Priešingu  atveju  žmogus  patiria  tik  trumpalaikį
pasitenkinimą, paskui kurį seka vidinės tuštumos jausmas ir liūdesys – tai aiškus ženklas,
kad magnetinė sąjunga nebuvo įgyvendinta. Aukščiausio modalumo magnetinis lytinis aktas
prieinamas  tik  nedaugeliui,  nes  kultūrinis  žmonijos  paveldas  nepripažįsta  tam  tikros
pažinimo rūšies pateikiamų žinių.

Kaip yra  bruožai,  susiję  su fiziniu seksualumu,  pavyzdžiui,  penio dydis,  jo gebėjimas
pasiekti  erekciją  reaguojant  į  tam  tikrus  stimulus  ir  t.  t.,  yra  ir  sąlygos,  nulemiančios
magnetinį  seksualumą.  Nedera  pamiršti,  kad  žmogaus  lytiniai  organai  yra  įprasta  mūsų
anatomijos ir biologinio paveldo dalis.  Magnetinio seksualumo kaip savybės neįmanoma
paveldėti.  Ji  būdinga  tik  žmonėms,  esantiems pradiniame raidos  lygmenyje,  ir  apskritai
primena  vadinamąjį  „gyvulišką  magnetizmą“.  Žmogus  savyje  turi  neišvystytos,  lėliukės
stadijos žmogišką Erosą ir geba reaguoti tik gyvuliškai ir primityviai. Galima sakyti, kad
tokioje būklėje būna „potencialus magnetinis seksas“, nematomas penis ar vagina, kurie yra
nepakankamai išsivystę kaip vaikų lytiniai  organai.  Štai kodėl žmogus, kurio magnetinis
seksualumas neišsivystęs,  pernelyg pabrėžia fizinio seksualumo reikšmę, kreipdamas per
didelį dėmesį į genitalijas ir veltui bandydamas pasiekti visiškai realizuoti meilę per seksą
grynai gyvuliškame lygmenyje. Genitalijos iš esmės atstovauja gyvulišką pradą. Magnetinis
seksualumas aukščiausiame lygmenyje yra „žmogiškai dvasingas“.

Būtent  tai  atveda  mus  tiesiai  prie  „seksualinės  nuodėmės“  problemos.  Iš  esmės  ši
nuodėmė  siejasi  tik  su  fiziniu  bendravimu,  kuriame  nėra  aukščiausio  magnetinio
dalyvavimo.  Be  to,  fizinio  lytinio  akto  metu  juda  stiprūs  magnetiniai  srautai,  bet  jie
pasižymi  žema  vibracija  (kaip  pas  gyvūnus).  Ištobulintas  „magnetinis  seksas“  yra  visai
kitoks  ir  siejasi  su  magnetizmu,  atsirandančiu  dėl  aukštesnėje  būklėje  esančio  žmogaus
sąmoningumo, niekuo nesuterštu ir turinčio aukštesnių vibracijų atsargas. Ši jėga pasižymi
stipriu poliškumu. Jos lytinė priklausomybė yra aiškiai apibrėžta – ji arba visiškai vyriška,
arba  moteriška.  Šioje  energijoje  glūdi  pradinės  lyčių  traukos  paslaptis.  Kalbėdami  apie
„seksualinį  karštumą“,  omenyje  turime  stiprią  magnetinę  jėgą  –  vis  dėlto  ji  sąmonės
išsivystymo požiūriu nebūtinai bus tobulesnė.

Magnetinis seksualumas sukelia daugybę įdomių problemų, kurias aptarsime vėliau. Kol
kas aukščiau pateiktus paaiškinimus galima apibendrinti taip:

1. Yra tiek fizinis, tiek magnetinis „vidinis“ seksualumas.
2. Magnetinis seksualumas, kurio neįmanoma ugdyti, kuris yra nesąmoningas ir pasižymi

primityviu infantiliu pobūdžiu. Jis negali būti aiškiai apibrėžtas ir pasižymi žemu vibracijų
dažniu.

3. Sudėtinės seksualumo dalys – organinis seksas ir pilnavertiškai išvystytas magnetinis
seksas.
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Galima grafiškai pavaizduoti netobulus meilės santykius, kurių metu erotinės energijos
srautas  prateka ne tais  kanalais  ir  sukelia  daugybę nukrypimų,  pavyzdžiui,  isteriją,  apie
kurią  kalbėta  anksčiau.  9  paveikslėlyje  parodyta,  kaip  emocinis  centras  „iščiulpia“  visą
seksui būtiną erotinę energiją ir naudoja ją sau pačiam stimuliuoti. Tai gali įvykti per lytinį
aktą arba nepriklausomai nuo jo. Lytinio akto metu fizinis seksualumas vystosi normaliai,
bet jeigu magnetinis seksualumas pažeidžiamas, jis apeina natūralius kanalus ir orgazmas
ateina  per  širdį.  Dėl  to  vyrai  praranda  vyriškas  savybes,  o  moterys  –  moteriškas,  nes
pažeidžiama energijos pusiausvyra. Kiekvienas žmogus pasižymi magnetiniu seksualumu,
bet tik tie,  kurie sugebėjo savyje išugdyti hermetines savybes, pasiekia visišką brandą ir
tampa tauriomis ir išsivysčiusiomis asmenybėmis. Tai ir yra tikrojo vyriškumo paslaptis –
magnetinis  seksas,  prisotintas  sąmoningos  energijos,  atsiradusios  dėl  aukščiausios  rūšies
evoliucijos. Tą patį galima pasakyti ir apie tikrąjį moteriškumą.

Daugybė  įvairių  libido  iškrypimo  iš  esmės  yra  magnetinio-seksualinio  pobūdžio
susirgimai ir gali daryti žalą tiems, kurie su jais susiduria, nes skleidžiamas magnetizmas
persmelkia ir kitus žmones.

2.2. Magnetiniai vyro ir moters tarpusavio santykiai

Kiekvienas žmogus savyje turi magnetinio seksualumo atsargų, net jei iš primityviausios
ir mažiausiai išsivysčiusios formos. Tikrasis magnetinis lytinis aktas yra pilnavertis lytinis
aktas, atliekamas fizinių ir magnetinių mainų dėka. Tie, kam trūksta reikalingų žinių, gali
užmegzti  tik  visai  primityvų  lyčių  „magnetinį  kontaktą“.  Tokios  rūšies  primityvus
magnetinis lytinis aktas tėra tikrosios magnetinės sąjungos imitacija ir parodija.

Primityvus  magnetinis  lytinis  aktas  pasižymi  kai  kuriais  bruožais,  primenančiais
pilnavertę  sąjungą.  Abiem  atvejais  galimas  magnetinis  seksualinis  kontaktas,  apie  kurį
partneriai  net  neįtaria,  be  jokio  fizinio  kontakto.  Seksualinis  daugumos  vyrų  ir  moterų
bendravimas vyksta tik dėl jų fizinio artumo.

Moteris nuolat jaučia vyro magnetizmo poreikį, o vyrui savo ruožtu reikia jos fiziškai. Iš
magnetinės perspektyvos moteris gauna, o vyras - duoda. Daugumai žmonių sunku suprasti,
ką iš tikrųjų reiškia žodis „vampyras“, taikomas jautriai, flirtuoti linkusiai moteriai. Tokia
moteris  iš  tiesų suryja vyrišką magnetizmą,  juo maitinasi  ir  jo dėka tampa jaunesnė.  Ja
besižavintys vyrai nė neįtaria, kad ji atima dalį jų magnetinių atsargų.

Ne visi magnetiniai mainai būtinai pasižymi vampyrišku pobūdžiu. Magnetiniai mainai –
visiškai normalus reiškinys. Jis vyksta netgi tarp tos pačios lyties žmonių, nors ir ne visada
seksualiniame lygmenyje. Du vyrai, spaudžiantys vienas kitam rankas, susitinkantys ar kartu
praleidžiantys  laiką,  apsikeičia  tokio  paties  poliškumo  magnetinėmis  atsargomis.  Šiuo
atveju vargu ar turimi galvoje seksualiniai mainai – greičiau čia derėtų kaip pavyzdį pateikti
tai,  kas  vyksta  su  švinkstančiu  stovinčiu  vandeniu.  Dėl  tokių  magnetinių  vienodo
poliariškumo atsargų mainų „stovintis vanduo“ ima  judėti ir „prisisotina deguonimi“. Tuo
pačiu  pačios  magnetinės  atsargos  atsinaujina,  jeigu  tarp  partnerių  yra  draugiški,  darnūs
santykiai, jų psichika yra sveika ir pasižymi pusiausvyra, kad jie neturi neigiamų magnetinių
atsargų.
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Moteris  jaučia  nuolatinį  vyriško  magnetizmo  poreikį  ir  šis  poreikis  priklauso  nuo
gyvenimo  dėsnio  hermetine  prasme,  nes  „gyvenimas“  yra  ne  kas  kita,  kaip  skirtingo
poliškumo magnetinių  jėgų  konfliktas.  Pasyviu  arba  moterišku  magnetizmu pasižyminti
moteris semiasi aktyvios vyro jėgos, kuri savo ruožtu dėl sąlyčio su moterišku poliariškumu
lemia  naujos  energijos  atsiradimą.  Vyras  savo  pasyvios  moteriškos  jėgos  poreikį  gali
patenkinti tik per fizinį sąlytį su moterimi, nes, priešingai nei ji, tiesiogiai tik esant fiziniam
artumui su ja jis gali sugerti tik labai nedidelį magnetizmo kiekį.

Prabėgomis dera pažymėti, kad jeigu lytinio akto metu vyras naudoja prezervatyvą, tai
toks kontaktas jam tebus masturbacija, nes taip jis negauna magnetinių atsargų. To negalima
pasakyti apie moterį – kaip jau kalbėta, magnetizmui sugerti jai nėra būtinybės užmegzti
fizinį kontaktą. Ji tai gali daryti per kosmosą arba tiesiog dėl artumo. Vis dėlto tai nereiškia,
kad rizikingose situacijose nedera naudoti prezervatyvų.

Masturbacijos daroma žala yra ne tik tokia, kad ji sukuria „magnetinius demonus“, bet ir
tokia, kad dėl jos išeikvojama daug magnetinės energijos ir ji nėra papildoma. Pasekmės
būna  visiškai  priešingos  rezultatams  atsirandantiems  vykstant  normaliam  lytiniam
santykiavimui,  kurio  metu  pasiekiama  pusiausvyra.  Dėl  onanizmo  prarandama  daugybė
magnetinės  energijos  ir  taip  iškyla  pavojus  išsivystyti  sunkioms  ligoms,  kurias  sukelia
gyvybinių jėgų nusilpimas.

Yra tam tikra rūšis moterų, dėl vienų ar kitų priežasčių negalinčių bendrauti su vyrais.
Tarp  jų  pastebima  rimtų  nukrypimų,  nes  moterys  jaučia  nuolatinį  vyriško  magnetizmo
poreikį. Moteriška prigimtis nuo pat pradžių suderinta taip, kad gautų, o ne skleistų energiją,
todėl moterims išskiriant tik savo magnetizmą ir nevykstant mainams, atsiranda visokiausios
neurozės ir isterinės ligos. Jų magnetizmas negauna aktyvaus, teigiamo stimulo ir dėl to
kaupiasi ir „užsistovi“. Jam nepakanka būtino „deguonies“, t. y., vyriško magnetizmo. Dėl
„deguonies“  trūkumo  nedidelėse  ar  pakankamai  gausiose  nuo  vyrų  izoliuotose  grupėse
moterys pradeda varžytis tarpusavyje. Varžymasis gali vykti ir nematoma forma, net jeigu
išoriškai jos atrodo geros draugės ir jaučia abipusę pagarbą. Paprastai toks nesąmoningas
priešiškumas  būna  toks  stiprus,  kad  tampa sunku pasiekti  sutarimą ir  vieningumą ir  tai
dažnai tampa įnirtingų ginčų priežastimi. Priešingai nei moterų grupėse, tarp vyrų (išskyrus
kai  kuriuos  atvejus)  vyrauja  draugiški  santykiai,  pagalba  vienas  kitam  ir  skatinantis
varžymasis.

Žinomas  aforizmas,  skelbiantis,  kad  moteris  yra  „nesantaikos  obuolys“,  paprastai
neteisingai aiškinamas kaip vyrų varžymasis dėl moterų,  iš  esmės reiškia,  kad problema
glūdi magnetizme. Magnetinio bado atveju,  kaip tai būna tarp siaurame rate gyvenančių
moterų, pažeidžiama nervinė pusiausvyra ir jos pradeda nesąmoningai mėgdžioti vyrus. Tie
joms  būdingi  dvidešimt  penki  procentai  vyriško  prado  ima  vyrauti  ir  jos  tampa  labai
agresyvios.  Vyrų  grupėse  pastebimas  priešingas  dalykas:  paprastai  vyrai  pasakoja
nepadorias istorijas apie savo tikrus ar išsigalvotus meilės nuotykius ir taip, pasinaudodami
fantazijomis,  kompensuoja  fizinį  moterų  nebuvimą.  Įdomus  reiškinys  pastebimas,  kai
žmonės būna paveikti alkoholio. Jis skatina pas mus visus esantį priešingai lyčiai būdingą
pradą. Alkoholiu piktnaudžiaujančios moterys tampa ypatingai agresyvios (vyriška savybė),
o vyrai – stebėtinai sentimentalūs ir verksmingi (moteriška ypatybė).

Įdomu  pažymėti,  kas  vyksta,  kai  moteriškoje  draugijoje  būna  tik  vienas  vyras.
Kasdieniuose santykiuose su jomis  jis  palaipsniui  praranda savo psichologinį  vyriškumą
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arba  savo magnetinį  seksualumą ir  po truputį  įgyja  moteriškų bruožų,  tapdamas  silpnu,
neryžtingu ir negebančių priimti sprendimų. Jeigu tokia padėtis trunka pakankamai ilgai,
rezultatas gali pasirodyti labai apgailėtinas ir vyras tampa impotentu. Tokiu atveju vyras
būna vienintelis vyriško magnetizmo šaltinis visai grupei moterų, kurios dėl savo priešingo
poliaus energijos poreikio sugeria jo magnetinę jėgą ir jis jaučiasi sugniuždytas ir išsunktas.

Tokia padėtis tampa dar dramatiškesnė, kai kalbama apie šeimą, kur pernelyg valdinga
sutuoktinė dominuoja vyro ir sūnų atžvilgiu. Problema atsiranda beveik nepastebimai, jeigu
vyras yra iš prigimties drovus ir nedrąsus, o moteris turi stiprų, autoritarišką charakterį. Ji
palaipsniui sugeria jo magnetizmą ir jis tampa vis moteriškesnis ir paklusnesnis. Tuo tarpu
moteris tampa vis despotiškesne ir griežtesne, nes magnetinė jėga, kurią ji semiasi iš vyro,
per daug stipriai veikia jos dvasinį pasaulį ir pažeidžia natūralią pusiausvyrą.

Tas  pats  nutinka  ir  su  tokios  motinos  sūnumis.  Jeigu  dėl   kokių  nors  priežasčių  jų
charakteris  yra  nepakankamai  tvirtas,  pas  juos  išsivysto  moteriški  bruožai  ir  visai  gali
išryškėti ir seksualiniai nukrypimai. Tokia padėtis tampa dar sudėtingesnė, jeigu šeimoje
nėra tėvo, jeigu motina yra išsiskyrusi ar likusi našle ir yra priversta rūpintis šeima, ypač tais
atvejais, kai ši moteris iš prigimties būna valdinga ir despotiška.

Taip  pat  teisinga,  kad  pasitaiko  ir  kitų  problemų,  pavyzdžiui,  Edipo  ar  kastracijos
kompleksas.  Dėl  to  vyras  gali  prarasti  vyriškas  savybes  ir  priimti  pasyvų  moterišką
vaidmenį, palaipsniui netekdamas aktyvaus vyriško magnetizmo.

Kai  santuoka  pasižymi  teisinga  pusiausvyra,  nurodyti  nukrypimai  atsirasti  negali,  o
darnaus poros vystymosi galimybė tampa realesnė.

Moteris priklauso nuo vyro magnetizmo, o jis priklauso nuo seksualinio artumo su ja.
Moteriškos lyties atstovių aktyvaus magnetizmo poreikis yra reikšmingesnis. Vyras jaučia
stiprų fiziologinį  poreikį  fiziškai  valdyti  moterį  – taip jis  išlaisvina jame besikaupiančią
žmogiškojo  Eroso  jėgą.  Jeigu  ši  energija  kaupėsi  pernelyg  ilgai,  jos  perteklius  gali
pasireikšti  iškreiptomis  emocijomis  ar  fantazijomis  arba  polinkiu  į  sadomazochizmą.
Moteriai  daug  lengviau  išsaugoti  tyrumą,  nes  ji  gali  nuolat  gauti  pasitenkinimą  iš
magnetinio sekso, kuris stimuliuoja jėgas, sugertas iš ją supančių vyrų. Negalima sakyti, kad
tas pats vyksta ir su vyrais – jie negali sugerti reikiamo magnetizmo kiekio be tikro fizinio
sąlyčio. Vyrams labai sunkiai sekasi susilaikyti, nes erotinė įtampa po truputį kaupiasi ir
pasiekia lygį, kai gali būti pažeista nervinė ir hormoninė pusiausvyra.

Moteris pasąmoningai žino šiuos reiškinius – juose glūdi tikroji moteriško koketavimo
priežastis.  Moteris  stengėsi  būti  kuo  patrauklesne,  galbūt  naudoja  gundančius  apdarus,
grimą ir papuošalus, bet tikrasis jos tikslas – sugerti kuo daugiau magnetizmo, o ne „pagauti
į savo tinklą“ sutuoktinį ar meilužį. Troškimas sukelti susižavėjimą jai yra ne tik priemonė,
leidžianti  gerai  galvoti  apie  save,  bet  ir  pasąmoningas  stengimasis  sugerti  vyrišką
magnetizmą – tą padaryti ji gali, tapusi dėmesio centru vyriškoje draugijoje.

Kai kurios „moterys-vampyrės“ gundo vyrus tik siekdamos sugerti jų magnetizmą. Kai
kuriais  atvejais  jos  labai  akivaizdžiai  išspaudžia  iš  vyrų  visus  syvus  ir  sunaikina  juos
emociškai  ir  psichologiškai.  Dar  blogiau,  kai  tokia  „moteris-vampyrė“  nusprendžia,  kad
vyras visiškai išnaudotas – ji palieka jį ir nustoja juo domėtis. Reikia pabrėžti, kad moterų
pastangos  sugerti  magnetizmą praktikoje  priklauso  nuo jos  dvasinių  savybių.  Jeigu  ji  –
taurus žmogus, ji niekada nepradės be sąžinės graužimo daužyti vyrų širdžių. Ir priešingai –
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jeigu jos ambicijos yra pernelyg didelės, jeigu jai svetimos tokios sampratos, kaip sąžinė ir
garbė,  jeigu  jos  vienintelis  motyvas  –  pasipelnymas,  o  taurios  moteriškos  savybės  jai
nebūdingos  ir  jeigu  prie  viso to  ji  yra  išoriškai  patraukli,  tai  ji  visai  gali  pavirsti  tokia
„žmogėdra“.  Toks  elgesys  jai  padaro  nepataisomą  žalą.  Jeigu  vienintelis  jos  tikslas
santykiuose su vyru bus sugerti jo magnetizmą ir ištuštinti jo piniginę, ji tuo pačiu sunaikins
jai būdingą dievišką gyvybę kuriančią jėgą ir moterišką archetipą. Anksčiau ar vėliau jai
teks susimokėti už savo godumą, bet tai bus natūralus jos elgesio rezultatas, o ne bausmė iš
viršaus. Šiam tipui priklausančios moterys „praranda savo sielą“. Joms tenka tenkintis sielos
imitacija, kurią sudaro apgailėtini, suteršti jos surytų jėgų likučiai. Taigi, atėjo akimirka, kai
būtina paaiškinti moters sielos paslaptį – tam ir bus paskirti tolesni puslapiai.

Magnetinių  vyro  ir  moters  santykių  atveju  derėtų  išnagrinėti  magnetinius  polius  ir  jų
įtaką, išanalizuojant instinktyvius, psichinius ir cerebralinius poliškumus. Kiekvienos lyties
organuose vyriškos ir moteriškos savybės reiškiasi skirtingai. Pavyzdžiui, moterų smegenys
pasižymi  vyriškomis  ypatybėmis  ir  yra  aktyvios,  o  vyrų  smegenys  yra  pasyvios  ir  turi
moteriškų savybių.  Be to,  instinktyviai  seksualine prasme moterys yra feminizuotos,  bet
klitorius pasižymi poliškumu. Tuo tarpu vyrai seksualine prasme yra vyriški, bet prostatai
būdingas moteriškas poliškumas. Tiek vyrų, tiek moterų širdyje yra abiejų lyčių bruožų: jai
būdingi abu poliai.

Tai ir yra raktas, leidžiantis įminti tarpusavio santykių poros viduje mįslę, paaiškinančią,
kodėl vyras intelektualinėje srityje priklauso nuo moters. Vyro smegenys yra švari matrica ir
jis liks intelektualiai sterilus tol, kol jo neapvaisins moteris. Gali būti, kad tai ir yra viena
priežasčių,  kuri  privertė  viduramžių  riterius  ieškoti  savo  širdies  damos.  Ji  turėjo  būti
moteriška kilnaus riterio įkvepėja, kuri galėtų apvaisinti jo intelektualinę matricą ir padaryti
jo protą vaisingesniu. Tokia dinamika paaiškina ir tariamus neatitikimus kai kurių poetų ir
rašytojų kūriniuose, kuriuose dėl vienos ar kitos priežasties išsiskiriama su viena moterimi ir
pradedami artimi santykiai su kita. Rezultatas kartais būna toks akivaizdus, kad jų kūriniai
visiškai praranda spindesį, kuris jiems buvo būdingas anksčiau. Vėliau, priklausomai nuo
intelektualinio naujos išrinktosios turinio, vyro darbas apsiriboja grynai ritualiniu aktu, bet
ne  kultūros  ar  techninio  ir  profesinio  atlikimo  prasme,  o  kokybės,  jautrumo  ir  reikalo
supratimo gelmės požiūriu. Hermetikų manymu, vyras nėra kūrėjas proto karalystėje ir jam
reikia sąjungos su moterimi, kad galėtų ką nors sukurti šioje srityje. Lygiai taip pat moteris
nėra kūrėja, kai kalbama apie instinktus – jai tam būtina vyro jėga.

Tai paaiškina faktas, kad vyras ir moteris gali kurti ne tik vaikus iš kūno ir kraujo. Jie turi
daug galimybių pagimdyti ir ką kita. Toks požiūris leidžia suprasti, koks svarbus yra žmonių
poros mokymas – jis priklausomai nuo pažinimo laipsnio ir kokybės bei žmogiškumo gali
turėti  sielą naikinantį ar pakeliantį,  sublimuojantį poveikį.  Poros energijos tobulinimas –
veiksnys, leidžiantis partneriams arba pasiekti dangiškų aukštumų, arba atsidurti  pragare,
arba  neapibrėžtinai  ilgą  laiką  likti  nuobodžioje  skaistykloje.  Daugumai  vyrų  niekada
nepavyksta  pasiekti  trokštamų  tikslų,  nes  jie  negauna  reikiamo  palaikymo  ir  negali
pasinaudoti savo valios jėga, kad įgyvendintų savo sumanymus. Kai Archimedas pasakė:
„Duokite man atramos tašką ir aš apversiu pasaulį“, jis galvoje turėjo ne tiesioginį fizinį
veiksmą, o ezoterinę, hermetinę sampratą.  Šiuo atveju svertas yra vyro valia,  o atramos
taškas – moteris.
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2.3. Moters sielos mįslė

Senovinis Sfinksas simbolizuoja atsargumą ir paslaptingumą, nes praskleisdami uždangą,
slepiančią  hermetines  meilės  paslaptis,  seksime  proto  reikalavimais.  Būtų  nuodėminga
pamatyti nuogą Izidę tiems, kurie nesugeba jos įvertinti. Žmogui lemta tik akimirką regėti
jos nemirtingą grožį – tikslas, kurio siekia amžini tiesos ieškotojai, visų laikų filosofai. Nors
Izidės skraistė ir yra nemateriali,  deivė turi  likti  paslėpta nuo žmonių akių. Hermetizmo
užduotis – praskleisti Izidės skraistę, bet tam, kad galėtų pamatyti jos veidą, žmogus turi
tapti  tikru  hermetiku,  įveikusiu  visus  sunkius  ir  ilgai  trunkančius  išbandymus,  kuriems
Gamta verčia patirti ieškančius nuogos tiesos.

Ir  čia  kviečiame paslaptinguosius  gamtos  mįslių  sargus  uždengti  nevertiesiems akis  ir
neleisti jiems permanyti žinijos esmės, pristatyto šioje knygoje. Jiems prieinamas gali būti
tik paviršinis, užprogramuotas „žodžio“ turinys, bet ne gilesnė ir amžinai gyva jo reikšmė.

Didieji  universalaus  dualizmo simboliai  visada siejasi  su žmogiška būtybe.  Hermetinė
tradicija  sutinka  su  tvirtinimu,  kad  „Dievo  nėra“.  Šis  paslaptingas  tvirtinimas  neneigia
Aukščiausiosios  būtybės  buvimo,  priešingai  –  toks  tvirtinimas  suteikia  šiam  buvimui
daugiau racionalumo ir konkretumo, kuris nemažiau mistiškas, vis dėlto, būtent dėl ryšio su
žmogumi. Giliau nagrinėjant šią temą, reikia pažymėti, kad visa, kas egzistuoja, Visatoje
sujungta poromis – vyriškas ir moteriškas pradas, aktyvumas ir pasyvumas, šviesa ir tamsa,
gyvenimas ir mirtis. Kiaušinis simbolizuoja moterį, kuri įkūnija pasyvų pastojimą Gamtoje,
tuo tarpu sperma – vyrą, kuris atstovauja aktyvųjį principą. Vyriškas ir moteriškas principai
yra vienos visumos puselės, atsirandančios dėl  priešingos energijos, bet netampančiomis
lygiavertėmis.  Pagal  Bibliją,  Dievas  sukūrė  Adomą iš  molio,  bet  Ieva  buvo  sutverta  iš
miegančio  Adomo  šonkaulio.  Dalis  moteriškos  sielos  mįslės  sprendimo  slypi  šioje
paprastoje, bet simboliškoje istorijoje – vyras ir moteris buvo sukurti skirtingai. Tam tikra
prasme Ieva – paties Adomo tvarinys. Žinoma, šiuo atžvilgiu Biblijoje neturima omenyje
fizinio egzistavimo, greičiau kalbama apie jos sielą. Yra senas ginčas dėl to, ar moteris turi
sielą, ir daugelis didžių mąstytojų, pavyzdžiui, šventasis Augustinas, rimtai abejojo dėl šio
klausimo.  Anot  išmintingų  hermetinių  sakmių,  kurios  egzistuoja  nuo  Atlantidos  ir
Lemūrijos  laikų,  šioje  legendoje  glūdi  didi  paslaptis  ir  mes  pabandysime  praskleisti  ją
supančią skraistę.

Svarbi paslaptis slypi tame, kad nekalta mergelė ir moteris, kuri turėjo seksualinį kontaktą
su vyru, transcendentiškai skiriasi. Šis skirtumas toks didelis, kad nekalta mergina faktiškai
neturi savo sielos – ji gauna ją iš pirmojo vyro, kuris ją užvaldo ir perplėšia jos mergystės
plėvę. Iki tol nekalta mergina turi tik kolektyvinę, o ne individualią sielą. Kartu su visomis
kitomis  nekaltomis  merginomis  ji  dalinasi  bendra  siela,  kurią  iš  esmės jai  davė Gamta.
Mergystės plėvė – tai gamtos antspaudas. Ji yra apsauginė užtvara, kurios tikslas yra saugoti
gyvą  šventovę  –  moterį.  Kai  dėl  seksualinės  iniciacijos  šis  antspaudas  perlaužiamas,
moteryje užgimsta nauja jėga, kuri jai duodama visiems laikams – tai jos žmogiška siela. Iki
tol ji turėjo tik pirminę, primityvią sielą, sukurtą iš pirminės gamtinės substancijos. Moters
siela gali būti tauri arba žema – tą nulemia, koks laimingas ar sunkus bus jos gyvenimas, ir
priklauso nuo jos pirmojo seksualinio kontakto kokybės. Būtent šis įvykis didele dalimi
apsprendžia jos būsimą likimą. Didelę reikšmę turi partnerio evoliucinis lygmuo ir sąmonės
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būsena, daug ką nulemia, ką jis patiria lytinio akto metu, koks jis švelnus ar grubus. Jeigu
vyrą valdo žemiausios aistros, o psichologinis jo prigimties sunkio centras yra skrandis ir
genitalijos, jeigu jis moteriškas ir pasyvus ar yra kamuojamas kokių nors kompleksų, tai
moteris neabejotinai pasisems iš jo ypatingai neigiamos jėgos, kuri padarys ją nelaimingą
ateityje.  Jeigu po to  ji  turės intymių santykių su kitais  vyrais,  tai  esmiškai nepakeis  jos
pirminės sielos, o tik pridės jai naujų elementų, papildančių pagrindinį branduolį, kurį ji
gavo per  pirmąjį  įšventinimą.  Pavyzdžiui,  jeigu  pirmasis  vyras  buvo grubus,  nedoras  ir
ištvirkęs,  o  antrasis  –  tikras  šventasis,  antrojo  poveikio  nepakaks,  kad  būtų  sunaikintas
pirmojo paliktas atspaudas – jis išliks amžinai kaip pagrindinis jos sielos elementas.

Seksualinis įšventinimas iš tikrųjų yra svarbiausias ir lemiantis moters gyvenimo įvykis,
nes jis nulemia, ar ji bus laiminga, ar turės taurią arba žemą prigimtį. Be to, ji liks amžiams
susijusi su pirmuoju vyru, net jeigu niekada gyvenime daugiau jo nepamatys. Kitaip ir būti
negali,  juk iš  jo  ji  gavo savo sielą,  lygiai  kaip vyras  savo sielą  gavo iš  Dievo.  Skaisti
mergelė, kurią įšventina vyras, pasiekęs aukštesnį išsivystymo lygmenį, išsiskiriantis gyvu
protu, intelektu ir pusiausvyra pasižyminčiu charakteriu, gaus viską, kas būtina jos laimei,
gerovei ir dvasinei evoliucijai.

Kai  kurie  gali  prieštarauti,  kad  čia  slypi  didelė  neteisybė,  nes  tokiu  būdu seksualinis
įšventinimas  palieka  neišdildomą  antspaudą  moters  gyvenimui  ir,  jeigu  jis  buvo
nesėkmingas, iš jos atima galimybę būti laiminga. Vis dėlto vidinė gamtos prigimtis neturi
nieko bendra su morale ir yra už gėrio ir blogio ribų. Gamta yra abejinga moralei, nes yra
aukščiau jos. Nyčė savo filosofiją apibrėžė kaip „amoralizmą“ ir tvirtino, kad „antžmogis“
neprivalo laikytis visuotinai priimtų moralės normų. Dar daugiau, žmogiškoji etika yra tik
elgesio normos, kurios laikomis priimtinomis konkrečioje visuomenėje tam tikru istoriniu
momentu.  Tuo tarpu Gamta yra amžina ir  beribė,  už gėrio ir  blogio ribų ir paklūsta tik
Kūrėjo  nustatytoms  žaidimo  taisyklėms.  Žmonėms  tenka  kentėti,  kai  jie  pažeidžia  šias
taisykles. Svarbiausia problema – tai, kad jie išklydo iš dvasinės evoliucijos kelio ir vietoje
to gyvena karštligiškai ieškodami juslinių malonumų ir  komforto.  Šios paieškos privertė
juos pamiršti  žaidimo taisykles,  net jeigu anksčiau jas žinojo.  Šios taisyklės nepriklauso
žmonijos  kultūriniam  paveldui  ir  jas  sužinoti  galima  tik  kryptingomis  paieškomis  ir
asmeniškai to norint.

Nepriklausomai  nuo  individualių  moters  savybių,  teigiama  ar  neigiama  nekaltybę
atėmusio  vyro  įtaka  lieka  svarbiausiu  jos  seksualiniu  įšventinimu.  Tokio  tvirtinimo
teisingumą ar klaidingumą gali atskleisti asmeniniai stebėjimai. Pirmasis lytinis kontaktas
moteriai siejasi su didele rizika, nes tą akimirką užgimsta jos „žmogiška siela“ ir ji palieka
pirminę stichinę sritį. Jos rudimentinė pirminė, individualumo neturinti siela nežūsta, o įgyja
formą ir prisitaiko prie vyro nustatytų vibracinių energinių schemų. Pavyzdžiui, jeigu vyras
iš prigimties yra pesimistas, tai paliks antspaudą pirminėje moters sieloje panašiai, kaip nuo
negatyvo atsispaudžia nuotrauka.

Kas gi vyksta su moterimi po pirmojo seksualinio kontakto? Kaip plėtojasi jos tolimesni
santykiai  su vyrais  apskritai?  Šie  klausimai  mus verčia  atkreipti  žvilgsnį  į  kitas  gamtos
paslaptis,  pavyzdžiui,  simbolinį  moters  ryšį  su  kiaušiniu.  Panašiai  kaip  žemė,  moteris
gyvybę suteikia visoms sėkloms, kurios joje išdygsta, nepriklausomai nuo to, ar jos blogos,
ar  geros,  pasižymi  teigiamu  ar  neigiamu  užtaisu.  Motinai-žemei  nėra  skirtumo,  ar  joje
išdygsta piktžolė ar naudingas augalas – ji gyvybę duoda ir vieniems, ir kitiems. Lygiai taip
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pat  ir  moteris  yra  tikrasis  kiaušinis,  „magnetinė  gimda“,  kurioje  pradedamos  visos
išdygusios sėklos, atsiradusios dėl aktyvių vyro fluidų. „Magnetizmo medžiotojoms“ tai gali
tapti  rimtų problemų šaltiniu,  nes jos neatsirinkdamos sugeria tiek įvairių  vibracijų,  kad
visiškai  praranda  savo  asmenybę.  Susiliedamos  į  vieną  sieloje,  šios  vibracijos  sukelia
sudėtingas ir įvairias emocines ir psichologines būsenas.

Nekaltybę praradusios moters siela turi tris lygmenis:

1. Stichinis arba pirminis kolektyvinis lygmuo (pirminė Gamtos siela).
2. Žmogiškoji siela, gauta iš pirmo vyro.
3. Psichoseksualinės vibracinės emanacijos, gautos iš visų vyriškos lyties atstovų.

Kaip  matyti  10  paveikslėlyje,  moterį  galima  įsivaizduoti  kaip  indą  arba  taurę.
Įsivaizduokime, kad ji yra taurė, o šios taurės turinys – siela, gauta iš jos pirmojo vyro.
Taurė  turi  du  skirtingus  lygmenis.  Pirmąjį  atitinka  gauta  siela  –  šiame lygmenyje taurė
„užantspauduota“ ir turinys negali ištekėti.

Vis dėlto virš jo yra antrasis lygmuo, kuris lieka atviras ir gali sugerti naujas jėgas. Šį
antrąjį lygmenį saugo magnetinis ratas arba elipsinė sfera, kurią sudaro energijos. Jos daro
stiprią  įtaką  moteriai,  bet  negali  pakeisti  pradinio  turinio,  negali  priversti  moters  tapti
malonių ar nemalonių vibracijų nešėja.

Kartais  moteris  šias  jėgas  perduoda  vyrui,  su  kuriuo  palaiko  intymius  santykius,
skleisdama  teigiamas  ar  neigiamas  vibracijas,  gautas  iš  vyrų,  su  kuriais  buvo  artima
anksčiau.  Būtent  todėl  moteriška  siela  yra  tokia  sudėtinga  ir  sunkiai  suprantama  vyrui.
Moteris  iš  tikrųjų  kartais  pajunta  netikėtą  troškimą  pasielgti  tarsi  prieš  savo  valią  arba
patenka neigiamų emocijų galion pati nesuprasdama, kas jas sukėlė. Tai nulemia tos jėgos,
kurios pripildo jos „taurę“, jos „magnetinę gimdą“. Be to, tai priklauso nuo fluidų, kuriuos
skleidžia visi vyrai, pažiūrėję į ją geidulingai ar susižavėję.

Yra moterų, kurių taurės turinys dėl vyrų kaltės buvo suterštas arba tapo gėdingu taip
stipriai, kad jos „taurė“, t. y., jos tikroji prigimtis, pavirto „pamazgų kibiru“. Yra ir kitų,
kuriose yra tik teigiamos jėgos. Vis dėlto tai priklauso ne tik nuo to, ką moteris gauna, bet ir
nuo  to,  ką  ji  įsileidžia  į  savo  sielą.  Magnetinė  taurę  sauganti  moteriškos  sielos  sfera,
atsiveria tik tada, kai kažkas jos esybės gelmėje pajunta stiprią trauką toms jėgoms, kurios
bando į ją prasiskverbti. Taip ji gali priimti ar atstumti tą jėgą atsižvelgiant į jos vidinės
evoliucijos, dvasinio vystymosi ir psichologinės pusiausvyros laipsnį. Moteris gali išsaugoti
tyrumą ir sulaukusi šešiasdešimties metų, net jeigu ji gyvenime daug ko patyrė, ir priešingai
– gali tapti netyra ir ištvirkusi būdama keturiolikos. Būtent jos dvasinė jėga, jos dvasinis
paveldas gali išgelbėti ją nuo žalingos pirmojo seksualinio ryšio įtakos, net jeigu ji yra jauna
ir  nepatyrusi.  Šios  savybės  apima  tai,  kas  paveldima  iš  tėvų,  įgyjama  išsilavinimo,
asmeninių pastangų ir atsakomybės jausmo dėka.

Iš tikrųjų inteligentiški žmonės gali suprasti, kad moterys yra bendros žmonijos karmos
nešėjos, t. y., jos neša tas priežastis, kurias perduoda vyrai ir vėliau pasireiškia konkrečiomis
pasekmėmis.  Naudodamasi  savo  smegenimis,  moteris  suteikia  sąmonę  vyui,  o  jis
įgyvendina  viską,  ką  ji  jam perduoda  iš  savo  taurės  turinio.  Pasaulio  likimas  iš  esmės
nepriklauso nuo vyrų – jis yra moterų rankose. Yra tik vienas būdas pagerinti dvasinę homo
sapiens būklę ir  padaryti  šią  rūšį  žmogiškesne – reikia paprasčiausiai  grąžinti  moterims
derančią vietą, kuri joms priklauso teisėtai kaip „pasaulio motinoms“. Vis dėlto norėdamos
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užsitarnauti  tą  garbę,  moterys  visų  pirma  privalo  išsilaisvinti  nuo  vyrų  viešpatavimo ir
vyriškos  agresijos,  kuri  tėra  vyrų  dvasinės  impotencijos  ir  tikrojo  vyriškumo  trūkumo

apraiška. Moterys turi pasiekti tikrąją lygybę su vyrais ir prisiimti savo atsakomybės dalį už
naujo, tobulesnio pasaulio kūrimą. Tai ir yra tikroji,  taurioji motinystė,  besiskirianti nuo
palikuonių  iš  kūno  ir  kraujo  reprodukcijos.  Kūrybinius  moterų  gebėjimus  labai  riboja
elgesio normos,  kurias  primeta  visuomenė,  jos stipri  ir  veidmainiška moralė.  Tai  verčia
moteris  nuolat  neurotiškai  slopinti  savo  libido,  tarsi  nebūtų  jo  sublimacijos  galimybės.
Moralę  reikia  stiprinti,  bet  ne  represinėmis  priemonėmis,  o  tobulinant  vidinį  žmogaus
sąmoningumą, atsisakant visų veidmainiškų moralės normų, verčiančių žmones meluoti ir
išsisukinėti. Žmonių gyvenimas turi tapti atviresnis ir nuoširdesnis.

Gali  pasirodyti,  kad  veikia  kažkokios  klastingos  jėgos,  verčiančios  bet  kokiomis
priemonėmis  išlaikyti  moteris  nustumtas  į  antrą  planą,  atimant  iš  jų  intelektualinio
vystymosi galimybes, asmeninę laisvę ir lygią su vyrais atsakomybę. Tarsi pagal kažkieno
piktą troškimą moterys lieka pavaldinių padėtyje ir taip netenka galimybės sukurti geresnį
pasaulį. Neabejotina, kad tam tikros grupės patirs žalą, jeigu pasaulyje bus mažiau egoizmo,
jeigu žmonės bus labiau išsivystę dvasiškai ir jausis kaip broliai.

Priimta galvoti, kad gyvenimą valdo vyrai. Tuo tarpu yra visiškai priešingai – vyrai vykdo
mentalinius moterų įsakymus, nes būtent jų smegenys, turinčios vyriškų ypatybių, tampa
pastojimo priežastimi. Vis dėlto moteris laikosi žaidimo taisyklių ir padeda palaikyti iliuziją,
kad dešinė ranka nežino, ką daro kairė. Moterys patiria tokį susidvejinimą, jų siela padalinta
į dvi dalis ir jos pačios jau negali suprasti, kuri iš jų atliepia jų tikrąją prigimtį – paklusnioji,
kuri paklusta vyrui, kaip tai atrodo išoriškai, ar sunkiau pastebima vidinė dalis, kur varomoji
jėga yra nepaklusnumas ir siekis be sąžinės graužimo valdyti vyrus, bet jos pačios netgi
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negali  to suvokti.  Tuo pačiu metu moteris  apsimeta,  kad yra paklusni savo ponui.  Būtų
įdomu sužinoti, ar vyro priimami sprendimai iš tikrųjų yra priimti jo, ar jie užgimė moters
galvoje. Iš tikrųjų priėmus šį scenarijų, pirma tikimybė atrodo neįtikėtina. Galiausiai labai
svarbu išsklaidyti mitą apie vyrų pranašumą ir priversti vyrus pakeisti savo agresyvų elgesį.
Tuo tarpu moterims derėtų atsisakyti apsimestinės bejėgiškos paauglių pozos. Jeigu jos iš
tikrųjų gaus su vyrais lygias teises ir išmoks ugdyti savo intelektualinius gebėjimus ir kitus
įgūdžius ir liausis vykdžiusios tik savo biologinę palikuonių reprodukcijos misiją, jos galės
teisingai naudotis ir savo protu, ir gebėjimu pastoti ir prisiims tobulesnio pasaulio vaidmenį.
Priešingu atveju jų kaip gimdytojų vaidmuo gali pasirodyti esąs klastingais spąstais, ir jos
niekada negalės pasiekti aukščiausių dvasios ir intelekto sričių. Visiškai suprantama, kad kai
auklėjant moteris pagrindinis dėmesys telkiamas į jos kaip „žindyvės“ vaidmenį, svarbiausiu
jų rūpesčiu bus gauti vyrą, nes vienintelis dalykas, kurio jos išmokomos, yra tai, kad jos turi
gimdyti vaikus. Dėl tų pačių priežasčių jos neturi nei galimybės, nei noro tobulėti kokioje
nors  kitoje  srityje,  kas  padėtų  joms  gerokai  praturtinti  ir  praplėsti  savo  vidinį  pasaulį.
Moterų gebėjimas pastoti  yra  apribotas fiziniu giminės pratęsimu,  joms paslaptimi lieka
faktas, kad joms taip pat yra lemta realizuoti gausias galimybes – daug platesnes, nei tos,
kurias siūlo tam tikra specialybė ar talento turėjimas.

Žinoma, yra daugybė moterų, kurios atsisako atlikti tik motinos vaidmenį ir pasiekia tikrų
aukštumų savo profesijoje, tampa tikromis kūrėjomis arba įvairių visuomeninių judėjimų
lyderėmis. Nepaisant to, inteligentiškų moterų tyko tokie patys ar net rimtesni pavojai nei
paprastų  namų  šeimininkių  ir  motinų.  Pavojus  slypi  tame,  kad  jos  palaipsniui  netenka
moteriškumo, nes būna priverstos nuolat varžytis su vyrais lygiomis sąlygomis. Kam neteko
susidurti  su labai inteligentiškomis moterimis,  kurių moteriškos savybės atrofavosi – jos
nežino,  kaip  pasiekti  vidinę  pusiausvyrą.  Norint  geriau  suprasti  šios  problemos  prasmę,
išnagrinėsim du priešingus moterų tipus:

1. Instinktyvaus arba „įsčių“ tipo moteris.

2. Intelektualaus tipo moteris.

Instinktyvių  moterų  kategorijai  galima  priskirti  tas,  kurių  motyvacijos  centras  yra  ne
smegenyse,  o  įsčiose.  Tokia  moteris  negali  inteligentiškai  susidoroti  su  įvairiomis
situacijomis,  jos reakcijos  instinktyvios  ir  apsiriboja  jausmų lygmeniu panašiai  kaip pas
gyvūnus;  Tokia  moteris  vergauja  savo  instinktyviems  impulsams.  Priešingai  nei  ji,
inteligentiška moteris linkusi viską analizuoti ir atitinkamai modeliuoti savo elgseną, nes jos
protas yra stipresnis už žemuosius polinkius. Vis dėlto dažnai jos reakcijoms ir santykiams
su žmonėmis trūksta būtent moteriško jautrumo.

Yra ir trečias tipas – jį pavadinsime „pusiausvyra pasižyminti moteris“.  Tokia moteris
sąmoningai įsiklauso į tai, ką jai sako jos širdis, ir stengiasi rasti pusiausvyrą tarp instinktų,
emocijų  ir  intelekto.  Ezoterinis  tokios  moters  simbolis  –  skaičius  8.  Jis  reiškia,  kad
intelektualinės energijos srautai ir instinktai persipina ir vieni su kitais derinami centriniame
taške – t. y., širdyje. Negalima sakyti, kad pusiausvyra pasižyminčiai moteriai motinystės
idėja yra svetima, bet kai ji nusprendžia tapti motina, ji elgiasi vadovaudamasi tik laisva
valia, motinystėje matydama vieną iš saviraiškos galimybių. Jeigu tai kertasi su jos laisvais
norais,  jos  gebėjimas  pastoti  realizuojasi  kitoje  srityje  –  tai  gali  būti  filosofija,  menas,
mokslas,  išsilavinimas  ir  kita.  Teisingas  emocinio  jautrumo  ugdymas,  savikontrolė  ir
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savarankiškumas  leidžia  moteriai  tapti  pilnaverte  būtybe,  galinčia  savyje  įveikti
instinktyvias prigimties jėgas.

Labai svarbu suprasti, kad būtent moteris yra pirminė priežastis, nulemianti šeimos, šalies
ar pasaulio apskritai laimę ar nelaimę. Per smegenis jos emocinės būsenos projektuojamos į
vyrų smegenis ir jas apvaisina, poveikis gali teigiamas arba neigiamas priklausomai nuo jos
vaizduotės ir sielos būklės. Jau minėjome tam tikrą tipą moterų, kurioms meilė visada yra
mažiau svarbi už merkantilinius interesus, jų vidinis gyvenimas pasižymi labai žemomis
vibracijomis  ir  paklūsta  gyvuliško egoizmo diktatui.  Tokia  moteris  gali  įteigti  vyrui  tik
egoistiškas mintis ir troškimą pasipelnyti, padaryti jį grubiu ir nežmonišku. Taip ji padeda
dar vieną akmenį į statinį, kurį stato merkantiliškai nusiteikusi, egoistiška, į prievartą linkusi
ir iškrypusi žmonija.

Moterys nežino, kad jos tokios pat kaip žemė – viskas, kas jose pradedama, viskas, ką jos
įkūnija,  grįžta  ir  atsispindi  jų  likime.  Vyras,  kurio  mintys  buvo apvaisintos  žemiausiais
moters  ketinimais,  vėliau neišvengiamai  jai  atsakys tuo pačiu – jo elgesys bus toks  pat
egoistiškas ir negrindžiamas meile. Moteris apvaisina vyro mintis, bet mainais ne visada
sulaukia iš jo lygiaverčių jausmų. Štai kodėl moterys, savo kūną parduodančios vienam ar
daugybei vyrų, turi už tai sumokėti atitinkamą kainą ir nesistebėti, kai su jomis elgiamasi
kaip su daiktu, kurį lengvai galima palikti ar pakeisti. Ir priešingai – moteris, savo meilę
dovanojanti jos vertam vyrui, bus mylima amžinai. Išimtys yra tos moterys, kurių išrinktasis
neturi aukščiausių moteriškų savybių ir gyvena žemiausių jausmų ir aistrų pasaulyje, į jos
meile neatsiliepdamas savo meile.

Įdėmus  skaitytojas,  galintis  skaityti  tarp  eilučių  ir  išvengti  pažodinės  interpretacijos,
šiuose aiškinimuose atvers sau giliausias gyvenimo paslaptis. Jis sugebės suprasti, kas yra
laimės  meilėje  paslaptis  –  pakanka  turėti  lankstų  ir  imlų  protą  ir  neapsiriboti  religinių
dogmų ar  kultūrinių  normų  rėmais.  Kitu  atveju  jam nieko  nepavys  suprasti.  Tie,  kurie
besąlygiškai  atmeta viską,  ko nesupranta,  lieka kurti  šioje knygoje išdėstytoms žinioms.
Kaip  ir  kitos  šios  serijos  knygos,  ji  vieniems  gali  atverti  duris,  už  kurių  jie  ras  kelią
aukščiausių vertybių link, o kiti už jų ras tik žiojinčią tuštumą.

2.4. Karmos paslaptis

Ankstesniame  skyriuje  kalbėta  apie  tai,  kad  moterys  yra  karmos  nešėjos  –  nešėjos
vibracijų, kurias jos gauna ne tik iš jas užvaldžiusių vyrų, bet ir iš visų vyrų, nors kartą
geidulingai žvilgtelėjusių į jas. Moters „taurę“ pripildo ne tik vibracijos, kurias sukuria vertų
vyrų  žavėjimasis,  bet  ir  vibracijos,  kurias  kuria  gašlūs  kenčiančių  nuo  įvairių  ydų  ar
psichikos  sutrikimų  vyrų  troškimai.  Būdama  savotišku  vyriško  magnetizmo  „imtuvu“,
moters  siela  gali  būti  sutepta,  jeigu  jos  dorovė  nėra  pakankama,  o  charakteriui  trūksta
tvirtumo ir jėgos. Nesvarbu, kokia nekalta ir patraukli ji gali atrodyti išoriškai; vienintelis
svarbus  dalykas  –  tai  jos  vidinis  grožis  ir  jos  sielos  tyrumas.  Tikroji  moters  kokybė
priklauso nuo to, ką spinduliuoja jos siela. Paprastai mūsų žvilgsniui prieinama tik išorinė
moters  plėvelė  ir  nieko  nežinome  apie  jos  turinį,  o  jis  gali  būti  tiek  teigiamas,  tiek
neigiamas. Kam ateitų į galvą gerti iš taurės, kurios turinys neaiškus? Ši taurė gali būti ir
labai graži, bet joje gali būti nuodai. Kas liečia moteris, jas vargu ar derėtų įtarti piktais
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kėslais. Žinoma, kad yra moterų, kurios atneša nelaimes, yra ir tokių, kurių buvimas šalia
tampa laimingų įvykių priežastimi ir suteikia teigiamų emocijų. Viskas priklauso nuo taurės
turinio,  kitaip  tariant  –  nuo  karmos,  kuria  savyje  neša  moteris.  Kai  vyras  su  moterimi
užmezga intymius santykius, jis niekada negali iš anksto žinoti, kokios pasekmės jo laukia –
šaltas mirties alsavimas ir visų vilčių žlugimas ar sėkmės pojūtis ir gyvenimą teigianti galia.
Dėl moters įtakos vyre išdygsta iš jos gauta sėkla, kuri vėliau duoda vaisių – jo poelgiai ar
materialus  jo  gebėjimų  įkūnijimas.  Moteris  –  tai  kuriančios  smegenys,  o  vyras  įkūnija
rankas,  kuriančias  materialų  kūrinį.  Moteriai  pavaldus  protinis,  o  vyrui  –  materialus
pasaulis.

Jeigu  teigiamomis  savybėmis  pasižyminti  moteris  ilgai  gyvena  santuokoje  su  vertu,
klestinčiu vyru ir šis netikėtai miršta, gali būti, kad ji ištekės antrą kartą. Tokiu atveju jos
naujasis vyras, net jeigu anksčiau buvo nevykėlis ir nelaimingas žmogus, patiria netikėtą,
nuostabą keliančią metamorfozę ir palaipsniui virsta vis stipresniu ir teigiamų žmogumi ir
galiausiai  pasiekia padėtį,  panašią į  tą,  kurią užėmė ankstesnis  jos sutuoktinis.  Iš  esmės
aukščiausios  teigiamos vibracijos,  kurias  skleidė pirmasis  vyras,  išliko moters  „taurėje“,
toliau  darydamos  gerą  įtaką.  Vis  dėlto  dažnai  nutinka  ir  priešingai.  Yra  moterų,  kurios
atneša tik nelaimes ir savo partneriams daro bloga lemiančią įtaką. Pavyzdžiui, yra tokių,
kurios tampa našlėmis kelis kartus per gyvenimą, o visi jų vyrai žūsta smurtine mirtimi.

Neigiamos jėgos, kurias moteris gauna iš vyro, neturi ryšio su karma. Jos į ją įsiskverbia
kaip vibracijos – lygiai taip pat, kaip spermatozoidas patenka į kiaušialąstę. Moters siela dėl
to gali pasidaryti sutepta, išsivalyti ar tiesiog likti tokia, kokia buvo anksčiau. Tikėtina žala,
kurią moteriai gali padaryti vyras, turi kitą prigimtį ir pagrinde paliečia jos sielą, priešingai
nei moteris, kurios veiksmai pirmiausia daro įtaką materialinei sričiai. Ydingų polinkių ir
netikusį charakterį turintis vyras verčia moterį degraduoti, kai neigiamus fluidus skleidžianti
moteris naikina vyrą materialine prasme.

Tikroji  reikalavimo  išsaugoti  skaistybę  iki  santuokos  reikšmė  slypi  ne  fiziniame
mergystės plėvės nepažeistume, o tame, kad dėl to neigiama moters karma negali paveikti
santuokinės sąjungos. Vyrui tai reiškia pasitikėjimą, kad jam neteks nešti sunkios naštos –
pražūtingos kitų vyrų karmos.

Būtų  įdomu  išnagrinėti,  kad  vyksta,  kai  kalbama  apie  prostituciją.  Prostitutė  sugeria
magnetizmą, kurį skleidžia daugybė vyrų, iš esmės naudojančių ją kaip pamazgų kibirą ir
leidžiančių  reikštis  žemiausiems savo troškimams ir  grubiems,  nesveikiems instinktams.
Priimdama tokią daugybę vibracijų, jos siela formuojasi iš beribės daugybės elementų, kol
galiausiai visiškai praranda savo asmenines ypatybes – tai pastebi visi, nepaisant to, kaip
patraukliai  išoriškai  atrodo tokia  moteris.  Prostitutė  yra  žemiausiame žmogiškų vertybių
hierarchijos lygmenyje, bet ir dėl jos yra viltis išsigelbėti – ją gali išgelbėti vyras,  kuris
nuoširdžiai ją pamils ir išlaisvins. Čia ir slypi tikrasis prigimties stebuklas – meilė iš tiesų ją
išgelbėja ir netgi gali jai padėti pataisyti materialinę mylimojo padėtį. Iš tikrųjų ji puolė taip
žemai,  pasiekė  patį  dugną  ir  dabar,  kai  šalia  jos  pasirodė  nuoširdžiai  mylintis  žmogus,
vienintelis  jai  prieinamas  kelias  –  kelias  viršun.  Dar  viena  meilės  paslaptis  slypi  vyro
gebėjime  padėti  moteriai  pakilti  dvasiškai;  tuo  tarpu  moteris  visiškai  neturi  galimybės
išgelbėti iš teisingo kelio išklydusį vyrą. Šios taisyklės išimtys būna labai retos. Toks vyras
gali  tiesiog išnaudoti  moterį  emociškai  ir  materialiai,  o  ji  veltui  eikvos savo gyvenimą,
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pasidavusi  iliuzijai, kad gali jį išgelbėti. Moteris gali paveikti tik materialinį vyro pasaulį,
bet jokiu atveju ne jo instinktus.

Yra ir dar vienas moterų tipas – tos, kurių puolimo žemyn žmogiškų vertybių hierarchijos
požiūriu  negalima  sulyginti  net  su  prostitutės  puolimu.  Tai  moterys,  paskendusios
prabangoje, kuri iškreipia jų seksualumą. Jų gyvenimas vyksta karštligiškai ieškant naujų
aštrių pojūčių, nes materialinę gausą seka jutiminis badas, pajuntamas tada, kai jos išbandė
visus  įmanomus  malonumus.  Tokia  moteris  gali  tapti  tokia  ištvirkusi,  kad  siekdama
pažadinti  savo  atbukusį  jautrumą,  ji  gali  peržengti  visas  moralės  normas  ir  pasiekti
didžiausią degradaciją.

Kito kraštutinės moteriškumo raiškos pavyzdžiu gali būti kilnios patriotės, kurių vardas
tapo jų šalies istorijos legenda. Tokių moterų libido buvo sublimuotas humaniškų, taurių ir
nesavanaudiškų idealų vardan. Tokios didvyrės užima svarbią vietą žmonijos istorijoje kaip
turinčios tauriausią moters gebėjimą pradėti viską, kas egzistuoja.

Kai  kurioms  senovės  civilizacijoms,  garsėjančioms  išskirtinai  aukštu  filosofijos
išsivystymu,  kaip  tai  buvo,  pavyzdžiui,  senovės  Graikijoje,  buvo  būdinga  prostituciją
naudoti  tik  kaip  dvasinio  ir  protinio  piliečių  išsivystymo  priemonę.  Veikė  šventyklos,
kuriose būdavo specialiai apmokytų „aukščiausių meilės šventikių“. Jos turėjo būti labai
išsilavinusios, mokėti groti įvairiais muzikos instrumentais, turėti gilias filosofijos ir meno
sričių žinias.  Gyveno jos prie  pat  šventyklos  ir  be  viso kito privalėjo teikti  malonumus
atsitiktiniams pakeleiviams ar tiems, kurie užsimanydavo pasidžiaugti jų draugija. Tokioje
„seksualinių mainų“ formoje visiškai nebuvo vulgarumo, pornografijos įtakos ar gyvuliškų
instinktų, priešingai nuo šiuolaikinės prekybos moterų kūnais. Visiškai priešingai – meilė
laikyta švenčiausiu aktu ir vertinta kaip galimybė susilieti su dieviškuoju pradu. Vienintelis
šių šventikių meno tikslas buvo visų erotinių ir seksualinių žmogaus potraukių pakėlimas į
tobulesnį  lygmenį.  Seksualinio  akto  jos  niekada  nepradėdavo,  prieš  tai  nesukūrusios
psichologinės  ir  emocinės  darnos,  pasitelkusios  subtilią  ir  pakylėtą  atmosferą,  kuri
viešpatavo šventykloje. Tokios rūšies santykiuose nebuvo primityvios erotikos, nes be viso
kito šventikės turėjo kalbėtis apie asmenines jos partnerio problemas, pareigas ir gyvenimo
sąlygas. Kai kam ji duodavo įvairiausių patarimų ir buvo nuostabiai pasirengusi kalbėtis su
juo apie meną,  aptarti  mokslo ir  filosofijos  problemas.  Dėl šio papročio senovės graikų
civilizacija  pasiekė  tokių  raidos  viršūnių,  kurios  iki  šiol  išsaugojo  savo  reikšmę.  Visos
soliarinės  civilizacijos  ir  kultūros  žinojo  šiuos  slėpinius:  pavyzdžiui,  jie  davė  pradžią
misterijai, kurioje pagrindinį vaidmenį atliko „saulės mergelės“ – šventikės, kurios tarnavo
ne tauriai meilei, o gamtos jėgoms. Tradicinėje japonų kultūroje geišos taip pat atliko svarbų
vaidmenį  saugant  tam  tikras  dvasines  vertybes,  kurio  negali  suvokti  Vakarų  kultūros
atstovai. Didžios civilizacijos – pavyzdžiui, Senovės Graikija ir Egiptas – nusmuko, kai jų
dvasiniai ir politiniai vadai prarado šį maginį raktą,  kurį valdyti jiems patikėjo senovinė
tradicija.

Mūsų laikais niekas nemoko ir praktikoje netaiko dvasinės ir psichologinės disciplinos,
kurios tikslas yra  homo sapiens  rūšies tobulinimas.  Vienintelis žmonių rūpestis – geriau
pamaitinti savo vaikus ir užtikrinti malonias emocines sąlygas jų vystymuisi ir auklėjimui.
Nėra specialaus kurso, skirto būsimoms motinoms mokyti, nors būtent nėštumo laikotarpiu
klojami vaiko dvasinių savybių pagrindai. Motinos gyvybingumas ir bet kokia jos nervinės
sistemos būsena nėštumo laikotarpiu daro lemiamą įtaką emociniam vaisiaus charakteriui.
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Taip dėl neišmanymo ir neatsakingumo tėvai vaikams perduoda savo karmą. Iš esmės jie
beveik niekada nesusimąsto, ką gali duoti savo vaikui. Viskas, ką jie gali jam pasiūlyti – tai
jų tėviškas pasididžiavimas ir lūkesčiai. Kaip skelbia biblijinė išmintis, tėvų nuodėmes turės
išpirkti jų vaikai. Šis mįslingas teiginys paaiškinamas taip: pradėjimo arba naujos gyvybės
užgimimo  akimirką  į  pasaulį  ateisiančio  žmogaus  dvasia  prasiskverbia  į  jį  per  tėvo
viršugalvį, praeidama jo smegenų vingius ir stuburą ir patekdama į motinos įsčias. Kelyje
dvasia  sugeria  visas  intelektualines  ir  dvasines  jėgas,  kurias  gauna  iš  tėvo,  ir  tampa jo
psichologinės būsenos kvintesencija. Vėliau, nėštumo laikotarpiu, vaisius jaučia ir motinos
poveikį. Būtent todėl per šiuos devynis mėnesius nėščios moters gyvenimas turi būti ramus,
tyras  ir  pakylėtas  –  tai  jai  padės  vaikui  perduoti  savo  pakylėtą  dvasinę  būseną.  Jeigu
nėštumo laikotarpis  bus laimingas ir ramus,  jeigu jos santykiuose su aplinkiniu pasauliu
karaliaus darna, jeigu jos klausą džiugins nuostabi muzika, o žvilgsnį – visų formų grožis,
tai vaikas sugers visas šias geras įtakas ir jo raida vyks aukštesniame lygmenyje.

Žmonėms  svarbu  suprasti  ir  įsisąmoninti,  kad  lytinis  susilaikymas  nėštumo metu  yra
absoliučiai  būtinas,  nes  galingas  psichoseksualinis  užtaisas,  išsilaisvinantis  lytinio  akto
metu,  padaro  nepataisomą  žalą  trapiai  nervinei  embriono  sistemai  ir  vėliau,  sulaukus
brandaus amžiaus, tai gali pasireikšti įvairių nervinių ligų ir nukrypimų pavidalu. Paprastai
dėl  neišmanymo  ir  visiško  žinių  apie  šį  klausimą  neturėjimo  žmonės  nesiima  jokių
atsargumo priemonių ir stebėtinai aplaidžiai žiūri į viską, kas siejasi su būsimos motinos
poelgiais ir emocinėmis būsenomis – pavyzdžiui, seksualiniai santykiai paprastai tęsiasi vos
ne iki paskutinių nėštumo mėnesių. Tokiais atvejais tėvai dažnai vaikui perduoda stiprią
neigiamą  karmą,  kuri  kaip  biblinis  prakeikimas  persekios  jį  visą  gyvenimą,  jeigu  jam
nepavyks įgyti žinių, būtinų jo žalingam poveikiui neutralizuoti.

Pirmiausiai  būsimi tėvai privalo užduoti  sau klausimą: „Ką galime duoti  savo vaikui?
Kokį psichologinį paveldą jam paliksime? Ar galime jį auklėti teisingai ir teigiamai?“ Tuo
tarpu hermetinio pažinimo lygmenyje klausimas skambėtų taip: „Kokią karmą iš mūsų gaus
mūsų vaikai?“ „Karma“ – tai sanskritinis priežasties ir pasekmės dėsnio pavadinimas – šis
žodis naudojamas dažnai ir puikiai žinomas. Priežasties ir pasekmės priklausomybę reikia
suprasti  teisingai,  nes  viskas  paklūsta  priežastingumo  dėsniui.  Žmogaus  karma  –  tai
neišvengiamai  jo  gyvenime  esančių  priežasčių  visuma.  Jos  neišvengiamai  pasireiškia,
nulemdamos laimingus ar  niūrius  įvykius  tam tikrais  natūraliais  jo  žemiškojo gyvenimo
laikotarpiais. Karmos mįslė gali padėti paaiškinti,  kaip žmogus aktyvuoja vienas ar kitas
priežastis, kaip jos kaupiasi, sąveikaudamos su priežastimis, kurios glūdi kituose jo šeimos
nariuose,  o vėliau žmonės,  gyvenantys jo kaime,  mieste ir  šalyje,  ir  sudaro kolektyvinę
karmą,  kuri  gali  tapti  pražūtingų  įvykių  priežastimi  arba  nuvesti  į  ramybę  ir  gerovę.
Fatalizmą  galima  vertinti  kaip  neišvengiamą  rezultatą,  atsiradusį  dėl  priežasčių,  kurių
veikimą sukėlė pats žmogus, o laisvą valią – kaip laisvę kurti naujas priežastis.

Kadangi prakalbome apie vaikus, bus tinkama paminėti būtinybę kartą ir visiems laikams
išsklaidyti mitą apie tai, kad vaikai neva myli savo tėvus taip pat stipriai, kaip tėvai myli
savo vaikus. Tiesa yra tokia: vaikai gali išmokti mylėti tėvus tik tada, kai užaugs. Iki tol jie
tiesiog jaučia jų poreikį. Visi jaudinantys gestai, kuriuos tėvai linksta aiškinti kaip meilės
apraiškas, tėra vaiko bandymai manipuliuoti savo tėvais, kad gautų tai, ko nori ar priprato iš
jų gauti. Vaikas mokosi elgtis su motina meiliai ir švelniai, nes tai yra patikimiausias būdas
jos dėmesiui užsitikrinti. Jis mėgdžioja tėvų elgesį, nes supranta, kad tai ne tik padės jam
išsaugoti tai, ką jau gavo, bet ir užtikrins papildomų „apdovanojimų“. Žmogus pradeda iš
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tikrųjų mylėti tėvus tada, kai pats sulaukia brandaus amžiaus. Iki tol jis tiesiog susitaiko su
jų buvimu kaip su neišvengiamybe. Viena rimčiausių klaidų, kurią žmonės daro auklėdami
vaikus,  yra  tokia:  apakinti  savęs  sudievinimo,  vaike  kaip  veidrodyje  matydami  savo
biologinį atspindį, iš jų kūno atsiradusį kūną, jie ima klysti patikėję, kad ir vaikas juos myli
dėl  jų  pačių.  Iš  esmės  vaikas  tiesiog  mėgdžioja  jų  elgesį.  Kartais  tėvams  tenka  rimtai
nusivilti  dėl tokio klaidingo įsitikinimo. Jiems nederėtų per daug tikėtis iš savo vaikų ir
visuomet reikėtų remtis šia mintimi, stengiantis vaikams suteikti teisingą auklėjimą, kuris
vėliau padėtų jiems prisiimti savo atsakomybės visuomenei dalį.

Dėl tokio požiūrio į vaikus verta prisiminti E. Frommo komentarą apie tikrą ir netikrą
meilę. Jame jis kaip pavyzdį pateikia dvi sentencijas: „Myliu tave, nes tu man reikalingas“
(netikra meilė) ir „Tu man reikalingas, nes aš myliu tave“ (tikra meilė).

Tuo pačiu dera nepamiršti, kad tėviška meilė labai retai nepasižymi egoizmu. Meilė, kurią
tėvai jaučia vaikams, ypač kelerius pirmuosius metus, paprastai yra ne kas kita kaip į vaikus
perkeltos savimeilės apraiška.

Apibendrinant  norėtųsi  priminti  apie  cikliškai  santuokoje  besikartojančius  „nesėkmių
laikotarpius“, kuriuos sukelia šeimyniniai ginčai. Bet koks kivirčas, kurio metu partneriai
peržengia tam tikras elgesio ribas, virsta tikra emocine, intelektualine ir žodine agresija ir
anksčiau ar vėliau skatina veikti neigiamas priežastis, kurios neišvengiamai sukelia ligas,
nelaimes,  finansines  problemas,  nepasitenkinimo  jausmą  ir  santykių  žlugimą.  Dėl
psichoseksualinių vyro ir moters energijų konflikto visada gimsta tam tikras „energetinis
vaikas“, pirminio, nesukultūrinto, magnetinio partnerio seksualumo vaisius. Toks „vaikas“
yra jėgos, kurių vibracijos plinta aplink porą ir pasižymi didžiuliu disonuojančios energijos
užtaisu.  Šios  jėgos  daro  ypatingai  žalingą  įtaką  poros  likimui.  Inteligentiški  partneriai
stengiasi  bet  kokiomis  priemonėmis  išvengti  pražūtingų  konfliktų,  sukuriančių  tokias
demoniškas jėgas, kurios ir vėliau toliau maitinasi energija tų, kurie paleido jas į laisvę.
Tokių kivirčų pasekmės dažnai išryškėja vėliau ir pasireiškia kaip tikri „likimo smūgiai“,
nors tėra pačių partnerių kuriamų neigiamų priežasčių pasekmės.

Dar viena problema – netikęs kai kurių moterų įprotis bendraujant su savo vyrais naudoti
grubius, įžeidžius ir žeminančius žodžius. Proto srityje moteriai priklauso kūrėjos vaidmuo,
todėl tokiu būdu ji nuodija vyro smegenis, sėdama žalingas sėklas, ir dėl tokių savotiškų
„piktų  kerų“  jų  vyrai  bėgant  laikui  pavirsta  nedrąsiais  ir  užsisklendusiais  amžinais
nevykėliais. Suprantama, kad prigimtis reaguoja atitinkamai, ir netrukus tokiai moteriai šį
pražūtingą poveikį tenka patirti  savo kailiu. Tai,  ką naudodama savo jėgą ji  projektuoja,
atneš jai tik ligas, kančias ir nusivylimą – tiek pat, kiek jėgos ji į tai įdeda. Visi pjauna tai,
ką pasėjo.  Kaip dažnai tenka klausytis moterų, kurios skundžiasi,  kad jų vyrai  neva yra
kvailiai, nieko nesugebantys ir niekam netikę, o tuo metu jas pačias valdo pavydas, įžeista
savimeilė  ar  neįgyvendinamos  ambicijos.  Tokios  moterys  nesugeba  suprasti,  kad  savo
elgesiu ne tik atima iš savo vyrų sėkmės viltį – dėl to jos kaupia tik neigiamą karmą, kuri
anksčiau ar vėliau smogs ir joms.

Toks  reiškinys  pastebimas,  kai  kalbama  apie  agresyvaus  tipo  vyrus,  kurie  pykčio
protrūkio metu apipila savo žmonas įžeidžiančių žodžių srautu. Nors vyras ir nėra kūrėjas
proto srityje,  jis  veikia instinktyviai  ir  taip  pripildo moters „taurę“,  jos energetinį  lauką
neigiama energija, kuri sumažina jos pačios energinių vibracijų dažnį. Toks vyras nežino,
kad jo elgesys prieštarauja prigimčiai ir tai užtrauks jam visokių nemalonumų gyvenime.
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Dar rimtesnė problema yra fizinis smurtas moters atžvilgiu, nes vienintelis dalykas, ką vyras
gali gauti mainais tokiu atveju – tai virsti prigimties vergu, tapti stichinių jėgų žaisliuku ir
netekti bet kokios galimybės užsitikrinti geresnę lemtį.

2.5. Meilės prigimtis ir dimensijos

Kol žmonės nesupras, kas yra tikra meilė, jie ir toliau darys vienas ir tas pačias klaidas.
Bet jiems pavyks suprasti tikrosios meilės prigimtį, jeigu jie sužinos, kokioms taisyklėms ji
paklūsta. Be to, šios taisyklės turi būti apibrėžtos kuo tiksliau.

Išnagrinėsime tris svarbiausius teiginius, tiesiogiai susijusius su meilės prigimtimi:

1.  Ar  meilė  yra  grynai  subjektyvus  reiškinys,  dėl  kurio  žmogus  patiria  emocinės
kristalizacijos  procesą,  projektuodamas  savo  būseną  į  meilės  objektą,  arba  galbūt  tai
emocinė būsena, dėl kurios išaiškėja mylimo žmogaus savybės ir vertybės?

2.  Ar  meilės  pagrindas  yra  psichofiziologinė  struktūra  ar  grynai  fiziologinė?  Ar  ji
grindžiama, kaip manė Freudas, tiktai seksualine trauka? Ar meilė būna nepriklausomai nuo
biologinių procesų, ypač kai ji su jais nesuderinama?

3. Ar meilė yra amžinas procesas, kurio pagrindas – žmogiškoji prigimtis, ar tai tiesiog
žmogaus išradimas, atsiradęs tam tikru istoriniu momentu, galbūt dėl literatūrinės kūrybos
įtakos?

Kartais  atsakymai  į  šiuos  klausimus  gerokai  paprastesni,  nei  gali  pasirodyti  iš  pirmo
žvilgsnio. Žmonės trokšta suprasti tiesą, bet per mažai reikšmės skiria proto ugdymui. Dėl
to, užuot radę juos kamuojančių problemų sprendimą, jie dažnai dar labiau jas komplikuoja.
Žmonių  netenkina  paprasti  sprendimai,  nes  bet  kokios  žinios,  nepasižyminčios  ypatingu
sudėtingumu, paprastai  nuvertinamos.  Faktiškai  kuo sudėtingesnė ir  painesnė kokia nors
samprata, tuo teisingesnė ji atrodo masėms, kurios linksta didžiausią sudėtingumą klaidingai
tapatinti su tiesa. Gi tiesa visada paprasta ir ją reikia išreikšti žodžiais, kuriuos suprastų ir
vidutiniškai inteligentiškas žmogus. Paradoksalu, bet faktas – kuo paprastesnė kalba, kurios
pagalba bandome apibūdinti tam tikrą reiškinį, tuo sunkiau mokytiems vyrams suprasti, apie
ką kalbama. Tarsi paprasti žodžiai jiems būtų paslaptingas šifras, kurio tikslas greičiausiai
nuslėpti, o ne atskleisti išdėstytų dalykų reikšmę.

Atsakymus į  su meile  susijusius  klausimus pasistengsime išdėstyti  paprasta  ir  lengvai
suprantama  kalba,  bet  visų  pirma  norėtųsi  pakartoti,  kad  tikroji  išmintis  nėra  įaudrintų
debatų ar ilgo ir atkaklaus specialios literatūros studijavimo rezultatas. Išmintis – tai natūrali
hermetinio mokymo pažinimo pasekmė, kuri dedant tam tikras pastangas leidžia „skaityti
atverstą  Gamtos  knygą“.  Hermetizmas  nėra  sustingęs  mokslas,  tai  ne  kažkoks  sakytinis
padavimas,  kurį  mokytojas  tiesiog  kartoja,  išgirdęs  iš  svetimų  lūpų.  Tai  kuriantis  ir
dinamiškas  žinojimas,  nes  jis  nuolat  atsinaujina,  nekintantys  lieka tik  jo fundamentalūs,
pagrindiniai  dėsniai.  Visi  tikri  hermetizmo  mokytojai  iš  tikrųjų  yra  nepriklausomi  ir
perduoda mokiniams žinias, kurias įgijo patys. Šį mokymą reikia vertinti tame istoriniame ir
socialiniame kontekste, kuriame veikia mokytojas,  ir savo veiksmus nukreipiant išsikelto
tikslo link.

Meilės prigimtį ir kilmę toliau svarstysime pasitelkę klausimus ir atsakymus. Taigi:
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Kas yra meilė?
Meilė  –  tai  universali  magnetinė  energija.  Universalus  kūrybinis  principas  vadinamas

Kosminiu Erosu, o ta jo dalis, kuri veikia žmogišką būtybę ir kuria poros partnerių meilę,
vadinasi žmogiškuoju Erosu. Meilė nėra abstrakti idėja. Ji yra konkreti energija, kuri, vos tik
užgimusi žmogiškoje būtybėje, verčia jį elgtis atitinkamai, sudarant sąjungą su priešingos
lyties žmogumi, kad sulauktų palikuonių ar tiesiog gautų malonumą.

Ar meilė yra jausmas?
Meilės negalima laikyti jausmu. Ji yra pirminio gyvybės principo potencialas, kuris plinta

įvairiais kanalais,  įskaitant užuojautą kitiems žmonėms, kantrumą ir gero linkėjimą savo
artimui ir tapatinimąsi su priešingos lyties žmogumi. Pati meilė nėra jausmas, bet dėl jos
atsiranda jausmas.  Trauka ir  atstūmimas,  simpatija  ir  priešiškumas – visa tai  yra meilės
pasekmės.

Ar yra skirtingų meilės rūšių?
Jeigu  meilę  nagrinėti  kaip  jėgą,  tai  ji  yra  vienintelė,  bet  gali  reikštis  skirtingai,

priklausomai nuo laisvo žmogaus pasirinkimo. Meilė reiškiasi  skirtinguose lygmenyse ir
materializuojasi įvairių priemonių pagalba.

Ar meilė ir seksas yra vienas ir tas pats?
Meilė  ir  seksas  nėra  vienas  ir  tas  pats,  bet  seksas  yra  viena  iš  meilės  apraiškų.

Žmogiškasis erosas gali veikti skirtinguose lygmenyse – nuo grynai fizinio iki sunkiausiai
juntamo:

1. Genitalinė apraiška
2. Aukštesni jausmai priešingos lyties žmogui (simpatija, užuojauta)
3. Broliška, sūniška ir tėviška meilė
4.  Sublimuota meilė,  kuri  suteikia galimybę aukštesnėms apraiškų formoms dvasinėje,

filosofinėje, intelektualinėje ar meninėje srityje.

Ar meilė yra biologinis poreikis?
Taip, meilė – tai biologinis poreikis, nes pats gyvenimas verčia žmogų priklausomai nuo

jo  žmogiškų  savybių  nukreipti  tą  jėga,  sutelkiant  ją  arba  į  primityvius  seksualinius
malonumus, arba į palikuonių reprodukciją, arba į aukštesnes saviraiškos formas.

Ar yra žmonių, kurie negali mylėti?
Visos žmogiškos būtybės jaučia meilę, netgi tos, kurios tarsi gyvena tam, kad nekęstų. Iš

esmės  tokie  žmonės  tik  iškreipia  pirminę  žmogiškojo  Eroso  energiją,  paklusdami  savo
laisvam pasirinkimui.

Ar būna gera ir bloga meilė?
Pati savaime meilė negali būti nei gera, nei bloga. Iš esmės ji yra gryna energija, neturinti

ypatingų  savybių.  Tik  žmogus  gali  nukreipti  tą  energiją  kūrybai  ir  pašvęsti  ją  žmonių
brolybei  siekti  arba  naudoti  ją  neapykantai,  fanatizmui  ir  kitoms griaunančioms jėgoms
stiprinti.

Ar yra meilė iš pirmo žvilgsnio?
Meilė iš pirmo žvilgsnio tėra meilės energijos forma, kuri sukelia magnetinę trauką. Tai

nereiškia, kad tarp dviejų žmonių yra tikras meilės ryšys. Tikroji meilė visada užgimsta kaip
sąmoningo kryptingo proceso rezultatas, bet niekada kaip pirmo kontakto pasekmė.
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Kur yra fiziologinis meilės centras?
Meilės centras yra stubure. Iš jo sklinda energijos srautas, kuris vėliau randa vienokį ar

kitokį pasireiškimo būdą.

Ar gyvūnai gali jausti meilę?
Gyvūnai, kaip ir augalai, mineralai, planetos, žvaigždės ir galaktikos, jaučia meilę, nes jie

gimė iš meilės, gyvena ir miršta jos vardan.

Kokia meilės paskirtis?
Jos tikslas – kurti ir palaikyti gyvenimą.

Ar yra tikra ir netikra meilė?
Kalbant apie meilės energiją, visoje Visatoje yra viena vienintelė jos kategorija. Kalbant

apie  žmones,  galima  pasakyti,  kad  yra  daugybė  meilės  formų  –  nuo  žemiausios  iki
tobuliausios. Netikra meilė yra netobuliausia vyro ir moters santykių forma. Tikra meilė yra
aukštesnio tipo sąjunga, kurioje tarp partnerių susiklosto Pusiausvyra pasižymintys ir darnūs
santykiai ir tai leidžia žmogui gyventi pilnavertį gyvenimą.

Kas tikrąją meilę skiria nuo netikros?
Tikra ir netikra meilė nėra kažkokios absoliučios reikšmės. Jos yra santykiniai žmogaus

raidos ir tobulėjimo kriterijai. Kalbant apie šėtonišką meilę, netikrumo elementas nurodo
būtent  nutolimą  nuo  natūralių  principų,  jų  iškreipimą  ir  neteisingą  suvokimą.  Apskritai
meilė gali būti tikra, kai partneriai jaučia gilų ir nuoširdų jausmą, kai jų santykiuose nėra
vietos veidmainiškumui, kai jiems netenka meluoti vienas kitam ir bijoti vienas kito. Meilė
yra tikra, kai vieninga sąjunga ir nuoširdūs santykiai nėra partneriams trukdis, ir kiekvienas
iš jų gali išsaugoti savo laisvę ir realizuotis kaip asmenybė. Kai pora gali išsiskirti ilgam
laikui ir meilė nepraeina, kai partneriai nori būti kartu, nes myli vienas kitą, o ne tiesiog
jaučia būtinybę būti kartu, tada meilę galima laikyti tikra. Jeigu meilė tikra, kiekvienas iš
partnerių jaučia atsakomybės jausmą ir už save, ir už kitą. Tikroji meilė – tai aukščiausia
žmogiškojo  Eroso  emanacija.  Netikra  meilė  taip  pat  yra  viena  iš  žmogiškojo  Eroso
reiškimosi  formų,  bet  ji  pasireiškia  tokiose  žemiausiose  aistrose  kaip  seksualinis
nesivaldymas, pavydas, melas ir neatsakingumas.

Kokia turi būti meilė – egoistiška ar altruistiška?
Tikroji meilė pasižymi altruizmu, kai vidinė netikros meilės prigimtis yra giliai egoistiška

ir  verčia  žmones  išnaudoti  vienas  kitą  savo  malonumo ir  naudos  vardan.  Kalbant  apie
netikrą,  egoistišką  meilę,  kaip  jos  pagrindinį  elementą  dera  paminėti  pavydą,  savotišką
„psichologinį  kanibalizmą“,  kurį  vienas  partneris  praktikuoja  kito  sąskaita.  Vis  dėlto
altruizmas  turi  būti  sąmoningas,  racionalus  ir  kontroliuojamas.  Nedera  pulti  ir  į  kitą
kraštutinumą,  mylimuoju  pasirenkant  žmogų,  kuriam  nebūdingos  svetimos  aukščiausios
savybės ir asmeninė savigarba. Altruizmu, apie kurį kalbame, turi pasižymėti abu partneriai.
Savo ruožtu egoizmas greičiau siejasi su seksualiniu valdymu nei su meile kaip tokia.

Ar neapykanta yra meilės priešingybė?
Ne. Meilės priešingybė yra mirtis, nes meilė yra pirminė gyvenimo energija. Neapykanta

– tai tik priešinga meilės arba prisirišimo pusė ir yra viena iš daugybės meilės apraiškų.

Šie paprasti klausimai ir atsakymai gali pasitarnauti kaip bendros gairės, kalbant apie kai
kurias klasikines su meile susijusias problemas. Toliau pasakodami pasistengsime išplėsti
skaitytojų žinias apie šiuos klausimus.
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„Meilės  spiralė“  yra  grafinis  Kosminio  Eroso,  Žemės  magnetizmo  ir  ją  supančios
atmosferos santykio atvaizdas. Tas telūrinis magnetinis laukas ir yra žmogiškasis Erosas
arba  žemiausių  ir  aukščiausių  vibracijų,  kurias  kuria  ir  skleidžia  visi  žmonės  savo
instinktais, jausmais, mintimis, aistromis ir poelgiais, įrašas. Kosminis Erosas pradžioje yra
tyras  ir  neturi  ypatingų  savybių,  kol  žmogus  jam  nesuteikia  konkrečios  formos.  Toks
magnetizmas turi tas tokias pačias savybes kaip ir foto juostelė, bet vietoje vaizdų jame
būna užfiksuotos vibracijos. Magnetiniame Žemės lauke atsispindi visos žmogaus patirtys.
Ten saugomos visos žmonijos vibracijos nuo jos atsiradimo akimirkos iki mūsų laikų. Šių
vibracijų  diapazonas  ypatingai  platus  ir  primena didžiulę  klaviatūrą,  galinčią  atkartoti  ir
žemiausias, ir aukščiausias tonacijas. Visi žmonės palaiko nuolatinį ryšį su šia saugykla ir
priklausomai nuo savo emocinės ir dvasinės būsenos gali atkurti ir žemiausią, griaunantį
toną,  ir  aukščiausią,  nes šiedu gyvybiniai  centrai  veikia kaip elektriniai  jungikliai.  Jeigu
žmogus  yra  depresijos  būsenoje,  jam prieinami  tik  žemi dažniai,  o  jeigu  jo  būsena  yra
teigiama, jis ryšį gali įgyvendinti aukščiausių dažnių lygmeniu. Magnetinėje saugykloje yra
tūkstančiai,  milijonai  istorijų  apie  meilės  dramas,  kurių  vystymasis  priklausė  nuo  jos
dalyviams būdingo meilės modelio, bet pagrindinės temos paprastai yra perimtos iš dviejų
pagrindinių šaltinių:

Pirmiausia,  tai  filmai,  poezija,  romantiška literatūra,  meilės  istorijos  ir  realių  modelių
mėgdžiojimas.

Antra, tai magnetiniai įrašai: viskas, kas buvo, ir viskas, kam lemta įvykti, yra užrašyta
juose ir bus išsaugota amžinybei.

Gyvename  magnetinių  spindulių  jūroje,  mus  supa  nesuskaičiuojamos  magnetinės
vibracijos, kurias žmonės nuolat sugeria, o jų imlumas šioms jėgoms priklauso tik nuo jų
pačių  ego  jėgos  ar  silpnumo.  Neretai  būna  taip,  kad  atsitiktinis  sąlytis  su  magnetiniais
spinduliais, kurie turi ydingą, žemą prigimtį ir tampa nukrypimo nuo normos priežastimi,
išlaisvina žemiausias ir tamsiausias jėgas ir aistras. Tai ir yra emocinio masių pakrikimo
priežastis. Tokio reiškinio pavyzdžiu gali būti panika, apimanti tam tikrose situacijose visus
žmones,  kurie  neturi  valios  ir  pusiausvyrą  grąžinančios  jėgos.  Būtent  taip  atsiranda
epideminiai smurto, religinio misticizmo, aistringo nacionalizmo ar revoliucinio fanatizmo
protrūkiai.  Kai  supančioje  aplinkoje  yra  negatyvaus magnetizmo užtaisas,  ji  gali  sukelti
infekcines ligas ir tapti jų židiniu, nes infekcijos maitina ne tiek virusai ir bakterijos, kiek
magnetizmas.  Toks  magnetizmo  veikimo  aiškinimas  padės  geriau  suprasti  gydantį
manualinės terapijos efektą. Gydytojas perduoda ligoniui savo energiją ir, kiek tai įmanoma,
neutralizuoja  ligą.  Mitinio  dievo  Kupidono,  kurio  strėlės  „perveria  įsimylėjėlio  širdį“,
poveikį  galima  paaiškinti  kaip  žmogaus  magnetinių  fluidų  poveikį  kitam  žmogui  arba,
greičiau,  kaip įtaką,  daromą žmogiškojo Eroso,  kurio jėgai paklūsta  abu žmonės ir  kuri
sukelia abipusę jų trauką.

Magnetinė energija atlieka lemiamą vaidmenį ne tik meilėje, bet ir kalbant apie abipusę
simpatiją ir antipatiją tarp žmonių. Pasitaiko, kad susitikę kai kuriuos žmones, mes iš pirmo
žvilgsnio pajaučiame gilų priešiškumą. Tai nutinka, kai jų magnetinės vibracijos disonuoja
su mūsiškėmis. Visi žmonės skleidžia magnetines vibracijas – energiją, priklausančią nuo
to,  ką žmogus sugeria dėl  žmogiškojo Eroso įtakos.  Be to,  kiekvienas kūnas kuria savo
magnetinę  energiją,  kuri  kartu  su  žemišku  magnetizmu  suteikia  kiekvienam  žmogui
ypatingą magnetiną charakteristiką. Šios specifinės magnetinės charakteristikos priklauso

111



nuo sąmonės išsivystymo lygio, žmogiškų asmens savybių, jo žinių ir evoliucijos lygmens.
Todėl  kuo aukštesnis  sąmonės išsivystymo lygmuo,  tuo aukštesnis  žmogaus magnetinio
lauko vibracijų dažnis.

Išskirtinai aukštu evoliucijos lygmeniu išsiskiriančio hermetiko magnetinį lauką sudaro
tokios sudėtinės dalys:

1. Žmogiškasis Erosas, kurio vibracijos didėja dėl šios jėgos įsisąmoninimo.
2. Asmeninis magnetizmas, kurį kuria pats žmogus.
3. Šių dviejų jėgų derinys.

Kaip  šio  žmogiškojo  Eroso  rezultatas  ir  pirminis  magnetizmas  sukuria  apsauginį
magnetinį hermetiko kiaušinį ir ši konfigūracija savo ruožtu sudaro jo jėgos lauką ir nulemia
jo  seksualinį  magnetizmą.  Galime  pakankamai  gerai  suprasti,  kokį  lygmenį  pasiekė  šio
žmogaus raida, ir kokiai kategorijai galime priskirti  jo vibracijų būseną, jeigu suspėsime
prisiderinti  prie  jo  magnetinio  spinduliavimo  dažnio  ir  intuityviai  jį  išanalizuosime.
Magnetizmas nulemia planetų poveikį žmonių likimui,  nes Žemė yra nuolat veikiama ją
atakuojančių kosminių spindulių, kurie daro magnetinį poveikį. Savo ruožtu jie specifiškai
veikia žmogų.

Grupė  žmonių  gali  tapti  iš  jų  individualių  vibracijų  susiformuojančio  kolektyvinio
magnetizmo  šaltiniu.  Jeigu  susiliesime  su  tokios  grupės  vibracijomis,  neišvengiamai
pajusime stiprų energetinį poveikį, kuris gali būti teigiamas ar neigiamas, priklausomai nuo
grupės  kolektyvinio  magnetizmo  savybių.  Magnetizmas  ne  tik  spinduliuojamas,  jis
prasiskverbia ir į kietus kūnus ir kaip nuolatinis elementas amžiams lieka juose. Būtent todėl
yra  vietų,  kuriose  jaučiame  ilgesį  ar  stiprią  depresiją  –  tai  galima  paaiškinti  neigiamų
vibracijų buvimu ir poveikiu.

Tie, kurie dažnai lankosi klubuose, kur renkasi ligoti žmonės ar tie, kuriems gyvenime
nesiseka, nuo jų užsikrečia neigiamomis emocijomis ir užsitraukia jų „nedalią“. Jie junta
nuolatiniam neigiamų jėgų poveikiui ir jiems labai sunku nukreipti savo tikslus gyvenime
sėkmės ir laimės link ir pasiekti dvasinį tobulumą. Nuodugnūs žmogiškojo Eroso paslapčių
tyrimai įrodo, kad egzistuoja Šėtonas ir jo dalyvavimas žmonių gyvenime, nes Šėtonas – tai
telūrinio magnetizmo dalis, kurios pagrindas yra iškreiptos vibracijos. Tai ir yra viena iš
priežasčių,  dėl  kurių  Šėtoną  vaizduoja  Žeme  šliaužiančios  gyvatės  pavidalu.  Vis  dėlto
Gyvatė ne visada yra neigiamas simbolis. Šviesą nešanti gyvatė yra Šėtono priešingybė –
būtent jos atvaizdas vainikavo faraonų kaktą kaip aukščiausio ir įkvėpto žmogiškojo Eroso
ženklas. Savo uodegą įsikandusi gyvatė – senas hermetizmo simbolis – vaizduoja „meilės
spiralę“ arba telūrinio magnetizmo simbolį. 

Broliška  meilė  vertybių  skalėje  užima  vieną  pirmųjų  vietų,  netgi  nepaisant  to,  kad  ji
nedaro  tiesioginės  įtakos  poros  santykiams,  o  greičiau  siejasi  su  emociniu  partnerių
bendravimu. Reikalas toks, kad tokioje meilėje nėra egoizmo. Altruizmas yra svarbiausias
skiriamasis  tokios  meilės  bruožas,  kuris  sukuria  darną  ir  leidžia  žmonėms  lengviau
bendrauti.  Broliška  meilė  tampa  pražūtinga,  kai  joje  nėra  abipusiškumo  ir  taip  vienam
žmogui atsiranda galimybė išnaudoti kitą. Aklas altruizmas, nurodymas „daryk gera, kad ir
kas bebūtų“ savyje slepia rimtą pavojų, nes tokie veiksmai dažnai reiškia prievartą prieš
savo laisvą valią. Yra rizika, kad gamta atkeršys sukeldama tokiam „geranoriui“ tas pačias
kančias, kurias jis bandė palengvinti savo artimui. Turime pagal savo jėgas padėti žmonėms,
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bet  tik  tada,  kai  jie  tikrai  to  nusipelno.  Priešingu atveju  užuot  padarę  paslaugą,  galime
padaryti nepataisomą žalą net tik jiems, bet ir sau patiems.

Taigi, kodėl vyras jaučia trauką prie moters? Galbūt jį veda tik seksualinis troškimas? Ar
tai nulemia gilesnės priežastys? Dažniausiai vyras neabejotinai kontakto su moterimi ieško
norėdami  patenkinti  seksualinius  poreikius.  Tuo  tarpu  moterį  veda  siekis  užsitikrinti
materialinį  apsirūpinimą  ir  vyriško  magnetizmo  poreikis.  Vis  dėlto  yra  ir  aukštesnių
motyvų, labiau susijusių su meile nei su seksu. Tai žmogaus poreikis nuolat tobulėti,  jo
noras tapti vientisa būtybe, kuriai prieinamos abi tiesos pusės – jos vyriškas ir moteriškas
pradas. Kai vyras ir moteris, esantys atskiromis vienos visumos puselėmis, susivienys, jie
galės pasiekti neregėtų pažinimo aukštumų ir geriausiai save realizuoti. Visa tai gali tapti
tikrove, kai juos suvienija būtent tokios aukščiausios rūšies sąjunga.

2.6. Žemiškojo magnetizmo poveikis

Nagrinėjant  meilę  kaip  procesą,  žemiškasis  magnetizmas  tokiam  procesui  turi
fundamentalią reikšmę. Būtent todėl būtina išsamiai išanalizuoti jo lemiamą vaidmenį tiek
bendrame poros, tiek ir atskiro žmogaus gyvenime.

Magnetizmas ir meilės magija
Daug žmonių labai nusivilia, kai jų meilė nesulaukia atsako. Tokiais atvejais jie dažnai

linksta kreiptis pagalbos į būrėjus ir aiškiaregius, tikėdamiesi pasitelkę magines priemones
grąžinti neištikimą meilužį ar pritraukti abejingo „širdies išrinktojo“ dėmesį. Paprastai už
tam  tikrą  mokestį  toks  „burtininkas“  ištaria  kokį  nors  užkeikimą  ar  atlieka  magiškus
veiksmus. Ribojamas savo skurdžių, o kartais ir iškreiptų žinių, jis nevalingai naudoja savo
žemiausią magnetizmą. Jo magnetinei jėgai būdingos žemiausios vibracijos,  nes tokiame
sandoryje,  pagal  kurio  sąlygas  vienas  žmogus  turi  priverstinai  jausti  trauką  kitam,  nėra
aukščiausio dvasinio tikslo.  Tokia  taktika gali  būti  sėkminga,  bet  gali  būti  ir  pasmerkta
nesėkmei. Vis dėlto rezultatas yra visiškai nesvarbus. Griebdamasis burtų, žmogus pats sau
padaro  didžiulę  žalą,  nes  tokie  seansai  paprastai  sutraukia  žemiausias,  su  pakrikimu
susijusias magnetines jėgas. Burtininkų klientai paprastai yra žmonės, norintys palengvinti
savo  kančias,  atsikratyti  nelaimių  ir  nesėkmių,  kurios  iš  esmės  tėra  jų  pačių  sukurtų
priežasčių pasekmės. Kiekvienas kitas klientas ne tik po savęs palieka savo neigiamų jėgų
pėdsaką, bet ir sugeria nedalia įkrautą magnetizmą, neišvengiamai būnantį tokiose vietose.

Visiškai  įmanoma,  kad  daugumoje  atvejų  aiškiaregys  bus  garbingas  ir  gera  norintis
žmogus,  bet  per  labai  trumpą  laiką  jis  sugeria  jį  supančias  naikinančias  jėgas.  Likimo
ironija, kad žmogus, kuris tikisi sulaukti iš jos pagalbos, gali išeiti su daug didesne našta.
Kitais atvejais žmogui pavyksta rasti laikiną vienos problemos sprendimą, bet mainais jis
užsitraukia  daug  gerokai  rimtesnių  bėdų.  Griebdamasis  meilės  magijos  pagalbos,  jis
paskatina  negatyvių  jėgų  veikimą,  stengdamasis  magnetinių  jėgų  pagalba  padaryti  kitą
žmogų  vergu.  Visa  tai  sukuria  karmą,  kuri  anksčiau  ar  vėliau  veikia  savo  kūrėją,  nes
neįmanoma nebaudžiamai pažeisti laisvą žmogaus valią. Toks elgesys prieštarauja Gamtai ir
iš  tiesų  gali  būti  vertinamas  kaip  Šėtono  tvarinys.  Žemiausios  rūšies  burtininkai,
praktikuojantys elementarią juodąją magiją,  visada būna apsupti būtybių,  kurios gyvuoja
žemų vibracijų pasaulyje. Šia prasme pragaro egzistavimu abejoti negalima. Tai ir yra žemų
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energijų pasaulis, sritis, kurioje saugomos žemos vibracijos, kurios pasaulyje pasirodė dėl
gyvuliškų žmonių aistrų.

Magnetizmas ir žemosios būtybės
Bet kokia žmogiškojo Eroso apraiška yra pažymėta kūrybos antspaudu, netgi kai dėl jo

poveikio pasaulį išvysta vaikai iš kūno ir kraujo. Elektriniai žmogaus fluidai suteikia gyvybę
„magnetiniams palikuonims“. Tais atvejais, kai Erosas pasireiškia gyvuliškame lygmenyje,
dėl jo gimsta „gyvuliški palikuonys“ – tai ne žmonės ir ne gyvūnai, o kažkoks siaubingas
hibridas.  Taip iš tikrų atsiranda demonai.  Jie iš  esmės yra žmogaus tvariniai  ir turi  jam
atitinkamą  galią.  Išgyventi  jiems  reikalinga  energija,  o  vienintelis  jiems  prieinamas  jos
šaltinis yra žmonės, iš kurių jie ją semia. Savo tikslams jie gali išnaudoti tik tuos žmones,
kurie  yra  užvaldyti  žemiausių  aistrų.  Priešingu  atveju  žmonių  vibracijos  jiems  yra  ne
maistas, o nuodai. Šios būtybės nepakelia taurių, pusiausvyra pasižyminčių, teigiamų, stiprią
valią  turinčių  žmonių  vibracijų  –  jos  gali  augti  tik  šešėlyje  tų,  kurie  yra  užnuodyti
neapykanta, pavydu ir liūdesiu, kas jaučia nepasitenkinimą ir gyvena valdomi ydų. Demonai
parazituoja tokių žmonių sąskaita ir iščiulpia jų gyvybinius syvus, kurie maitina jų stichišką
prigimtį. Pragaro demonai savo aukos nekankina tiesiog dėl savo iškrypimo – jie tai daro,
nes minta energija, išsiskiriančia kaip kančių ir žemiausių aistrų pasekmė. Kai kurie žmonės
faktiškai pavirsta tikrais demoniškų lervų, kurios kaip siaubingos dėlės gali prisiurbti ir prie
aplinkinių, nešiotojais. Būtent tai vyksta vietose, kur gyvena aiškiaregiai ir burtininkai – jie
tampa traukos centru magnetiniams demonams, kurie tokioje situacijoje randa sau gausybę
maisto.

Tokioje perspektyvoje nagrinėdami magnetizmo veikimo mechanizmą, galime suprasti,
kas pasakojama senoviniuose padavimuose apie „sukubus“ ir „inkubus“ (nematomus sapno
metu su savo aukomis santykiaujančius demonus-vampyrus, kuriuos sukuria masturbacija).
Šie demonai sukelia įvairius erotinius sapnus, kuriuose miegantis žmogus patiria orgazmą.
Inkubas sugeria galingą energiją, atsipalaiduojančią orgazmo metu, ir leidžiasi ieškoti naujų
aukų,  kad  galėtų  išgyventi.  Būdami  tokių  potyrių  galioje,  kai  kurie  žmonės  jaučia
nekontroliuojamą  troškimą  masturbuotis  –  taip  inkubai  juos  tvirkina  ir  iščiulpia  jų
magnetinę energiją.

Šiandien mokslininkai į tokius reiškinius žiūri su tokiu skepticizmu, su kokiu anksčiau
vertinta hipnozė – prieš tai, kai hipnozė buvo įtraukta į medicinos institutų programas, ją
taip pat laikė prietaru. Vis dėlto ateis laikas, kai šių demoniškų būtybių egzistavimas taps
plačiai  pripažįstamu faktu.  Šalia kitų technikų,  hipnozę pašvęstieji  plačiai  taikė Senovės
Egipte: jos dėka jie darydavo stebuklus, kurių šiuolaikinis mokslas negali nei įsivaizduoti,
nei paaiškinti. Kai kurie mokslininkai tvirtina, kad jeigu telepatija ir aiškiaregystė „iš tikrųjų
egzistuotų“, tai jos būtų ištyrinėtos, nes tokių gebėjimų neįmanoma išsaugoti paslaptyje. Vis
dėlto jie nesusimąsto, kad jeigu žmogus iš tikrųjų turi telepatinių ar aiškiaregystės gebėjimų,
tai jo sąmonė patiria tokius esminius pokyčius, kad visos jo mintys, troškimai ir polinkiai
tampa nesuprantami paprastiems mirtingiesiems ir jis gali tiesiog nenorėti kištis į žemiškus
reikalus.

Taigi, grįžtame prie klausimo apie magnetinius demonus. Jų buvimas paaiškina daugybę
„apsėdimo“ ir pamišimo atvejų. Šie demonai gali visiškai pajungti sau žmogaus pasąmonę ir
išnaudoti  jį,  kad  sustiprintų  savo  gyvybinius  impulsus  ir  išgautų  energiją,  būtiną  savo
išgyvenimui. Labai dažnai gydymas elektrošoku iš esmės veikia ne paciento smegenis, o tik
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išvaro jį užvaldžiusius demonus. Deja, tai nusilpnina ir apsaugines paciento jėgas ir po tam
tikro  laiko  šios  būtybės  vėl  pajungia  jį  sau.  Demonai  negali  gyventi  srityse,  esančiose
aukštai  virš  jūros  lygio,  todėl  geriausia  priemonė  prieš  juos  –  tai  pasivaikščiojimas
kalnuotoje vietovėje. Jie negali gyventi didesniame nei trijų tūkstančių metrų aukštyje ir
išnyksta  per  ne  daugiau  kaip  dešimt  dienų.  Būtent  todėl  inkai,  kurie  turėjo  didžiausius
ezoterinių žinių išteklius, savo miestą ir Maču Pikču šventyklą pastatė aukštai kalnuose, nes
siekė savo sąmonė išlaisvinti nuo neigiamos magnetinių parazitų įtakos.

Baisios  būtybės,  kurios  vaidenasi  alkoholikams  baltosios  karštinės  metu,  nėra  tiesiog
haliucinacijų vaisius.  Jos iš  tikrųjų egzistuoja energijų pasaulyje ir  dėl  didelio alkoholio
kiekio tampa matomomis.  Panašų poveikį  sukelia  ir  haliucinogeninės  medžiagos,  kurios
atveria  prieigą  į  energijų  pasaulį.  Vis  dėlto  dėl  šių  medžiagų  užsimezga  ryšys  su
vibracinėmis  būsenomis,  atitinkančiomis  psichinę  žmogaus  būklę,  ir  taip  jos  sukelia
nuostabius ar baisius reginius arba sapnus.

Teigiami  ir  pusiausvyra  pasižymintys  žmonės  yra  natūraliai  apsaugoti  nuo  žemiausių
būtybių  poveikio,  bet  ši  apsauginė  jėga  gali  būti  neutralizuota  veikiant  kai  kurioms
emocinėms būklėms ir aistroms ir taip šioms būtybėms atsiveria kelias prie žmogaus.

Magnetinė įtampa tarp partnerių
Nuodugniau išnagrinėsime magnetinių mainų įtaką partneriams, susitelkdami į traukos ir

atstūmimo  jėgas,  atsirandančias  tarp  priešingą  energijos  užtaisą  turinčių  polių.  Vyrai  ir
moterys įkūnija skirtingus magnetinius polius – atitinkamai teigiamą ir neigiamą. Peržengus
grynai  žmogiško tikrovės  supratimo ribą,  platesne  prasme galima sakyti,  kad  universali
gyvenimo paslaptis slypi dviejų polių traukos jėgoje – būtent ji duoda pradžią gyvybinei
energijai.  Vis  dėlto  tam,  kad  ši  jėga  būtų  iš  tikrųjų  veiksminga,  kiekvienas  polius  turi
išsaugoti jo vidui būdingą būseną: teigiamasis privalo likti visiškai aktyvus, o neigiamasis –
pasyvus. Paprastai būtent šis principas grindžia abipusę trauką tarp vyro ir moters, kuri gali
išnykti,  jeigu  poliuose  įvyks  pakitimų.  Trauką  nulemia  būtina  nuolatinė  įtampa  tarp
partnerių. Jeigu ji susilpnėja, dingsta ir traukos jėga.

Tai verčia mus prisiminti vieną iš labiausiai paplitusių su santuoka susijusių klaidingų
nuostatų – norėdami šeimos gyvenime išsaugoti darną, partneriai būtinai privalo miegoti
vienoje lovoje. Šiuo atveju žmonės fizinį artumą maišo su psichologiniu ir meilės kupinu
bendravimu. Jeigu vyras ir moteris miega kartu, reiškia, kad juos sieja tikra sąjunga. Vis
dėlto iš tikrųjų būna visiškai priešingai – kai sutuoktiniai miega vienoje lovoje, jie nuolat
mainosi magnetiniais fluidais,  įtampa tarp polių susilpnėja,  o dėl to sumažėja ir abipusė
trauka. Taip pat palaipsniui silpsta seksualinis troškimas. Nuolatiniai magnetinių spindulių
mainai trukdo normaliai kompensuoti šiuos nuostolius, dėl kurių teigiamas polius prisisotina
neigiama energija ir atvirkščiai. Nors dėl to pagrindiniai lyties bruožai ir nepasikeičia, bet
potraukio jėga ir abipusė trauka reikšmingai sumažėja.

Netgi tais atvejais, kai partneriai neužsiima intymiais santykiais, tarkime, vieną mėnesį, jų
„magnetinis seksualumas“ energijos pavidalu nesiliauja egzistavęs ir veikęs. Tokios rūšies
sąjungai pakanka vieno fizinio artumo atvejo. Jų bendravimas – ar jis būtų organinis, ar
magnetinis – siejasi su energijos atidavimu savo poliariškumo sąskaita ir priešingos lyties
energetinio  užtaiso  gavimu.  Miegodamas  žmogus  praranda  dalį  savo  jėgos  ir  priima
priešingos lyties energiją, kuri dar labiau sumažina jo energiją. Laikui bėgant abu partneriai
dideliu  laipsniu  praranda  savo  poliariškumo  stabilumą  ir  jie  susivienija,  pavirsdami
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kažkokiu  tarpiniu  poliumi,  neturinčiu  beveik  jokios  magnetinės  įtampos.  Visa  tai  seka
seksualinio potraukio nuslopimą. Jo pasekmės priklauso nuo to, kokį svarbų vaidmenį poros
santykiuose atlieka seksas, nes jeigu fizinis kontaktas partneriams yra svarbiausias, tai jų
sąjunga  neišvengiamai  iširs.  Jeigu  jie  gali  bendrauti  ir  kituose  lygmenyse,  tai  pajėgs
susidoroti  su  šia  problema.  Siekiant  geriau  suprasti,  apie  ką  kalbama,  pabandysime
nuodugniau  išnagrinėti,  koks  yra  sekso  ir  meilės  santykis.  Pradžiai  susitelksime  į
„santuokinio guolio“ problemą. Manome, kad daugybė atvejų dėl jos gali išnykti magnetinė
trauka tarp partnerių. Nedera pamiršti, kad magnetinė trauka ir magnetinė simbiozė nėra tas
pats. Natūrali trauka – tai ta jėga, kuri atsiranda tarp dviejų priešinga energija įkrautų polių;
šią  jėgą  maitina  reikiama  įtampa  arba  išsiskyrimas.  Yra  porų,  kurių  santykiuose  tokia
magnetinė trauka visiškai dingo, bet jų lytiniai kontaktai būna tokie pat dažni, kokie buvo
pradžioje. Iš pirmo žvilgsnio tai prieštarauja tam, kas pasakyta anksčiau, bet iš tiesų taip
nėra. Tai, kas atrodo kaip tikra trauka, iš tiesų tėra mechaninis seksualinis kontaktas, kažkas
panašaus į užprogramuotus fizinius įpročius. Būna ir tokių sutuoktinių porų, kurios kasdien
patiria intymų artumą, bet tai daro iš įpročio, mechaniškai. Iš įpročio atliekamo lytinio akto
negalima maišyti su tikruoju meilės aktu, kuris ir yra logiška ir natūrali stiprios traukos
pasekmė. Daugybė vyrų mano, kad gebėjimas dažnai santykiauti įrodo jų vyriškumą, bet iš
tiesų tokiais atvejais kalbama apie sąlyginį refleksą, o ne apie natūralios traukos rezultatą.
Tikrasis vyriškumas pasižymi magnetine, o ne organine prigimtimi.

Kai tik partneriai pripranta prie reguliaraus magnetinio santykiavimo, ateina akimirka, kai
jų santykiai nebeturi nieko bendra su santykiais dviejų priešingos lyties būtybių, o greičiau
tampa kažkuo panašiu į simbiozinės būtybės, kuria jie abu pavirto, masturbaciją. Žmonių
santykiuose individualumas gali būti prarastas ne tik psichologine, bet ir fizine prasme, ir tai
įvyksta  dėl  seksualinių  kontaktų.  Suprantama,  nereikia  natūralios  seksualinės  traukos
maišyti  su  ta  masturbacijos  forma,  kuri  įmanoma dėl  dviejų  priešingų polių  susiliejimo
kažkokiame  tarpiniame  taške.  Netekę  konkrečiam  poliui  būdingos  individualybės,
įsimylėjėliai  virsta  neaiškios  lyties  būtybe,  o  jų  sąjunga  jau  nepasižymi  bruožais,  pagal
kuriuos  santykiavimas  apibrėžiamas  kaip  vyriško  vibracinio  prado  susivienijimo  su
moteriška jėga aktas.

Norint, kad meilės troškimas neužgestų, kiekvienas partneris privalo išsaugoti ir tobulinti
savo individualybę. Jiems reikia saugoti savo magnetizmą ir, vaizdžiai kalbant, rūpintis, kad
jų akumuliatoriai visuomet būtų pakrauti. Yra labai veiksmingas būdas, leidžiantis atkurti ir
palaikyti magnetinę įtampą: reguliariai vienas kitą keičiantys vienumos laikotarpiai, kurių
metu partneriai gali pabūti vienumoje su savimi. Taip poliškas magnetizmas atkuriamas ir
sustiprėja,  o  abipusė  partnerių  trauka  išsaugoma  amžiams.  Šis  patarimas  atrodo  dar
logiškesnis, jeigu pora nori išsaugoti savo santykius, nes bandyti jėga priversti du žmones
būti kartu reiškia pažeisti  vieną iš  pagrindinių meilės sąlygų,  pagal kurią žmogus neturi
nieko reikalauti, o tik duoti.

Jeigu meilė nėra visiškai savanoriška, tai nėra tikra meilė. Jeigu taip nutinka, situacija
tampa labai nemaloni – partneriai priversti likti kartu, susieti kažkokių iš išorės primestų
taisyklių, o ne tikros meilės. Meilė yra vidinis procesas, kurio neįmanoma valdyti iš išorės,
nes tai sunaikintų jos pradinę esmę.

Dėl santykių monotonijos žmogaus jausmai praranda šviežumą. Norint, kai tai neįvyktų,
būtini  poilsio  laikotarpiai.  Žmogus  gali  priprasti  netgi  prie  skausmo,  jeigu  jis  kamuos
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pernelyg ilgai. Miegoti vienoje lovoje nepatariama ne tik dėl to, kad kiekvienas turi savo
miegojimo būdą, bet ir todėl, kad tokia praktika silpnina trauką tarp vyro ir moters: jie per
daug pripranta  vienas  prie  kito  ir  jų  individualus  poliariškumas pažeidžiamas.  Naujumo
pojūtis ir jaudulys bus daug stipresni, jeigu vienas iš partnerių aplankys kitą jo lovoje, užuot
praleidžiant kartu visą naktį. Taip jiems pavyks neutralizuoti aprašytas neigiamas pasekmes.

Žmonės labai neaiškiai supranta meilės reikšmę – jie įsitikinę, kad jeigu vyrą ir moterį
sieja įstatymo saitai, visuomeniniai ir religiniais įsipareigojimai (vienas jų – šeimos guolis),
tai tarp jų turi būti ir dvasinis ryšys. Tokios idėjos kelia juoką, nes fizinis artumas ir erotinis
troškimas  nėra  pilnaverčio  bendravimo  garantija.  Yra  porų,  kurias  daugelį  metų  skiria
tūkstančiai  kilometrų,  bet  jų  sąjunga  daug  tvirtesnė  nei  lova  besidalijančių  sutuoktinių
sąjunga. Didžiausia kliūtis yra ta, kad žmonės nežino, koks stiprus skirtingų lyčių atstovų
ryšys  ir  vietoje  to  stengiasi  kurti  kažkokius  dirbtinius  santykius,  grindžiamus  abipusiais
įsipareigojimais ir materialiniais poreikius. Filosofus-hermetikus domina tai, kas turi tikrą,
netrumpalaikę reikšmę, o būtent – dvasinė sąjunga, t. y., tikroji sąjunga tarp būtybių, kurias
sieja meilės saitai.

Žvelgiant iš prigimtinių dėsnių perspektyvos, dauguma santuokų iš esmės yra neteisėtos.
Tokios santuokos sukuriamos ir tvirtinamos, remiantis santuokinio kodekso taisyklėmis ir
visuomeniniais įsipareigojimais, bet jos neapsaugotos energetiniu kiaušiniu, kurį sukurti gali
tik  Gamta  ir  tik  tada,  jeigu  tarp  partnerių  yra  tikra  darna.  Negalima  gimdyti  vaikų,
vadovaujantis tik kokios nors valstybės įstatymais (kurie kertasi su Gamtos Dėsniais), lygiai
taip pat negali būti  tikros santuokos, grindžiamos tik įstatymo, visuomenės ar bažnyčios
leidimu, kurį suteikė žmogus, o ne Gamta. Tam, kad santuoka būtų tikra, būtina suvienyti
Gamtos dėsnius ir žmogiškus įstatymus. Gamtos dėsniai ir yra mokslo dėsniai,  o jie yra
Kūrėjo valios išraiška.

Visuomenė  negali  sukurti  ir  užtikrinti  tikros  santuokos.  Visuomenė  tik  gali  įteisinti
partnerių sąjungą, kad apsaugotų šeimos institutą. Tokia apsauga yra tik išorinis santykių
aspektas, o iš tiesų reikšminga tėra tikroji dvasių sąjunga, kurią sudaryti gali tiktai patys
partneriai.

Būtent todėl hermetikai skiria dvi santuokos rūšis:
1. Teisėta santuoka, grindžiama žmogiškų įstatymų laikymusi, bet be tikros ar dvasinės

sąjungos.
2. Pilnavertė santuoka – taip pat teisėta, bet grindžiama Gamtos dėsnių paisymu. Taip ji

tampa daug tvirtesne, nes atitinka ir žmogiškus, ir Gamtos kriterijus.

Įdėmus skaitytojas supras, kad šios knygos tikslas – paaiškinti, kaip žmonės gali sukurti
santuokinę sąjungą, kuri būtų teisėta ir žmogaus, ir Gamtos požiūriu. Tame ir slypi tikrosios
laimės paslaptis – sužinoti, kaip paisydami Gamtos dėsnių galime gauti jos palaiminimą.

Santuoka atitinka Gamtos dėsnius, kai partneriai darnių santykių, tikro artumo ir gebėjimo
pilnavertiškai  bendrauti  dėka  kartu  kuria  apsauginę  magnetinę  sferą  –  savitą  nematomą
vaiką,  kurio  egzistavimas  įrodo natūralią  jų  santykių  prigimtį.  Tokie  santykiai  santuoką
padaro  teisėtą  Gamtos  dėsnių  požiūriu.  Kūrėjas  nustatė  visai  Visatai  vienodas  žaidimo
taisykles  –  šios  taisyklės  ir  yra  Gamtos  dėsniai.  Būna  ilgamečių  teisėtų  santuokų,
nepažymėtų Gamtos dėsnio antspaudu, nes „Gamtos teismo“ požiūriu jos yra neteisėtos.
Priežastis slypi tame, kad jos nėra apsaugotos „santuokiniu magnetiniu kiaušiniu“, kuris gali
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būti  vienintelis  nenuginčijamas  tikros  santuokos  konsumacijos  įrodymas.  Šis  faktas  yra
teisingas nežiūrint į tai, kad nėra fizinių sistemų, tinkančių stebėti šį reiškinį ir galinčių jį
įrodyti.

Jeigu  sąjunga  užsitarnavo  „Gamtos  teismo“  pritarimą,  apie  tai  galima  suprasti  pagal
bendravimo lygmenį, meilės stiprumą ir partnerių laimę. Jeigu tokio pritarimo nėra, tai irgi
tampa akivaizdu, nes santykiuose nėra darnos ir laimės, o vietoj jų klesti veidmainystė ir
abejingumas. Šių dviejų pavyzdžių skirtumas yra toks didelis, jog atrodo, kad pirmojo tipo
santuoka gavo Dievo palaiminimą, o antroji – ne. Šio teiginio teisingumą galima patikrinti,
įsitikinus, kad apsauginis „santuokinis kiaušinis“ gali atsilaikyti prieš bet kokias problemas
ir krizines būkles. Kiekvienas iš partnerių išsaugo asmeninę pusiausvyrą ir jam būdingus
charakterio  bruožus,  nepriklausomai  nuo  to,  su  kokiomis  sunkiomis  problemomis  jiems
tenka susidurti. Svarbu pažymėti, kad netgi tada, kai santuokos nėra pagal Gamtos kriterijus
ir  dėsnius,  tai  visai  nereiškia,  kad  negalima  nieko  pakeisti.  Visiškai  priešingai  –  jeigu
sutuoktiniai  įdės  pakankamai  pastangų  ir  ims  praktiškai  taikyti  mokslą  apie  meilę,  jų
sąjunga pradėti veikti pagal gamtinius dėsnius ir taip tapti teisėta.

Yra  dar  vienas  esminis  skirtumas  tarp  teisėtos  ir  pilnavertės  santuokos.  Pilnavertę
santuoką išskiria tai, kad ji pasižymi savo augančia jėga, veikiančia priežasčių srityje. Dėl
priežasčių, kurių veikimas buvo paskatintas, tokia santuoka turi magišką gebėjimą realizuoti
materialines pasekmes. Savo ruožtu teisėta santuoka sudaro sąlygas gimdyti tik palikuonius
iš kūno ir kraujo, ir visos jos apraiškos apsiriboja tik tuo.

Šeiminis  statusas  „vedęs,  ištekėjusi“  visai  neužtikrina,  kad tarp  partnerių  yra  dvasinis
ryšys ir tikra meilė. Pilnavertėje santuokoje toks ryšys užsimezga nuo pat pradžios ir toliau
vystosi  pagal  žmogiškus  įstatymus.  Tokia  sąjunga  daug  tvirtesnė,  racionalesnė,
humaniškesnė ir atitinka Gamtos dėsnius. Niekas negali garantuoti, kad susituokę partneriai
sugebės sukurti aukštesnę dvasinę sąjungą. Kasdienė monotonija dažnai visai sunaikina ir
taip menkas sutuoktinių poros galimybes pasiekti aukštesnio lygmens bendravimą.

Tik dvejopai  teisėta pilnavertė santuoka leidžia sukurti  sąjungą,  kuri  vyrui  ir  moteriai
padėtų įveikti siauras kasdienybės ribas ir pasiekti aukščiausio lygmens meilę ir laimę, o
taip  geriausiai  realizuoti  save.  Tokia  dvasinė  raida  ir  pasitenkinimo  laipsnis  daugumai
žmonių amžiams lieka nepasiekiamas. Priklausymas tam tikrai religijai taip pat neužtikrina
dieviškos laimės santuokoje. Šis slėpinys pasiekiamas tik tiems, kurie griežtai paiso Gamtos
dėsnių ir stengiasi tapti dvasiškai tauresniais, pasitelkę atsakomybės jausmą, savikontrolę,
dorybių ugdymą, moralinį tobulėjimą ir dvasios raidą. Maldos ir atgaila negali užtikrinti
Gamtos palankumo – tai pasiekti įmanoma tik dedant asmenines pastangas.

 

2.7. Kiti sekso aspektai

Kaip tvirtina Zigmundas Freudas, seksas yra visų pagrindų pagrindas, o jo seksualinio
gyvenimo  apibrėžimas  apima  tokias  sampratas  kaip  meilė,  prisirišimas,  švelnumas  ir
broliška meilė. Freudo manymu, „meilė – tai seksas, nukrypęs nuo pirmapradžio seksualinio
tikslo“. Vis dėlto jo teorijoje yra tam tikrų spragų, atsiradusių arba dėl to, kad neapima visų
jos struktūros aspektų, arba dėl noro nuslėpti tiesą, kurią priimti žmonija tais laikais nebuvo
pasirengusi.  Mokslas  apie  meilę  šį  reiškinį  nagrinėja  kaip  magnetinę  energiją  arba
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žmogiškojo Eroso poveikį, o seksą – kaip vieną iš galimų jos apraiškų. Freudas meilę ir
seksą apibrėžia kaip vieną ir tą patį reiškinį. Tai, net jeigu ir ne visai tikslu, bet yra arti
tiesos,  nes seksas iš  esmės yra meilė,  nors ir  neaprėpia visų jos aspektų – meilė apima
gerokai daugiau nei seksas. Abi sampratos turi tokį patį pobūdį, bet meilė žmogui suteikia
gerokai didesnes galimybes, o seksas yra tik jų dalis. Supratę, kokia yra žmogiškojo Eroso
idėjos prasmė, galėsim įminti didžią meilės paslaptį.

Žmogiškasis Erosas – tai gyvybę teikianti jėga, kuri yra ir seksualinės energijos šaltinis, o
seksas  savo  ruožtu  taip  pat  yra  gyvybės  kūrimo  būdas.  Iš  esmės  žmogaus  gyvenimas
priklauso nuo sekso ir  kai  tik  ši  jėga išnyksta,  ateina mirtis.  Vadinasi,  seksas siejasi  su
gyvenimo ir  mirties  jėgomis taip pat,  kaip genitalijų funkcijos siejasi  su stuburu.  Mirtis
visada būna orgazmas: žmogus palieka šį pasaulį tokiu pat būdu, kaip ir ateina į jį.  Visi
gimstame  dėl  mūsų  tėvų  orgazmo,  o  mirties  akimirką  tampame  savo  pačių  tėvais,  nes
mirštame patirdami orgazmą. Būtent todėl tėvas visada patiria  orgazmą, su kuriuo kartu
žengia gyvenimas arba mirtis.  Gyvenimas ir mirtis yra du vienos ir tos pačios energijos
poliai – tai Kosminis Erosas arba universali Gyvybę teikianti jėga.

Kai žmogus miršta natūralia mirtimi,  jo seksualinė energija užgesta iš lėto, kaip degti
baigianti žvakė, bet jeigu jo mirtis smurtinė, tai visada sukelia seksualinį traukulį. Žmonėms
derėtų giliau išanalizuoti orgazmo ir mirties analogiją, nes patirdamas orgazmą, kiekvienas
mūsų  „šiek  tiek  numiršta“.  Vis  dėlto  nereikia  manyti,  kad  susilaikymas  yra  geriausias
energijos  taupymo  būdas.  Priešingai  –  neturėdamas  priešingybės  magnetinis  polius
nusilpsta.  Coitus interruptus taip pat nėra problemos sprendimas – tokioje praktikoje slypi
dideli pavojai,  nors greičiau dėl būtinybės per lytinį aktą palaikyti sąmonę aukštesniame
lygyje.

Būtina  žinoti,  koks  yra  teisingas  sekso  ir  meilės  santykis,  kad  būtų  galima  suprasti
būdingus meilės santykių ir grynai seksualinio ryšio skirtumus. Meilė – tai seksas, bet ji tuo
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pačiu  metu  ir  kai  kas  gerokai  didesnio.  Žemiau  pateiktoje  diagramoje  parodyta,  kokį
vaidmenį meilėje atlieka seksas, o taip pat Gyvybę teikianti jėga arba žmogiškasis Erosas,
kurio  akumuliacijos  centras  ir  projekcija  ir  yra  seksas  –  jis  reiškiasi  intelektualiniame,
emociniame, protiniame ir dvasiniame lygmenyse, t. y., apima visus gyvybinius centrus. 

Šios sritys sudaro vieną visumą, kuri ir yra meilė arba Gyvybę teikianti jėga. Seksas nėra
tapatus meilei,  tik papildo ją ir  yra sukurtas iš tos pačios substancijos.  Kalbant bendrai,
meilės santykiai tarp vyro ir moters visada grindžiami seksualiniu ir intelektualiniu kontaktu
arba jų deriniu (14 paveikslėlis). 

Kaip matyti,  yra aiški  riba tarp seksualinių ir  emocinių polinkių.  Seksualinių polinkių
vyravimas  reiškia,  kad  žmogus  siekia  gauti  seksualinį  pasitenkinimą,  o  kai  vyrauja
emocijos,  jis  siekia  laimės.  Seksualinė  trauka  susilpnėja  po  to,  kai  partneriai  gauna
pasitenkinimą, o emocinis impulsas sustiprina jų troškimą būti kartu. Galima išskirti kelias
seksualinės sąjungos kategorijas – nuo aukščiausio iki žemiausio tipo. Ir vis dėlto tam, kad
sąjunga  būtų  tobula  ir  pilnavertė,  ji  turi  apimti  visas  sudedamąsias  dvasinio  ir  protinio
partnerių  pasaulio  dalis:  seksualinę,  psichinę,  intelektualinę,  protinę  ir  dvasinę.  Svarbu
nustatyti,  kokie  gyvybiniai  centrai  atlieka  lemiamą  vaidmenį  lytinio  akto  metu,  nes
instinktus „palikus savieigai“,  tauraus ryšio neatsiras.  Visada būna tam tikras akcentas, į
kurį sutelkiama lytinio akto motyvacija – ji gali turėti iškreiptą ar gyvulišką pobūdį arba būti
tobula, gražia ir tyra.

Knygoje  „Žvaigždžių  žmogus“  (antrojoje  šios  serijos  knygoje)  teigta,  kad  kiekvienas
gyvybinis centras turi tris vibracinius aspektus:

INTELIGENCIJA – smegenys
1. Intelekto inteligencija
2. Intelekto emocijos
3. Intelekto instinktas

EMOCIJOS – širdis
1. Emocijų emocijos
2. Emocijų inteligencija
3. Emocijų instinktas

INSTINKTAS – lytiniai organai
1. Instinkto instinktas
2. Instinkto emocijos
3. Instinkto inteligencija

Grynai seksualiniai santykiai grindžiami instinktu, kuriam būdingi keturi galimi jų kokybę
nulemiantys lygmenys:

1. Grynai instinktyvus lygmuo
2. Instinktyviai emocinis lygmuo
3. Instinktyviai intelektualinis lygmuo
4. Instinktyviai emocinis-intelektualinis lygmuo

Visuose  šiuose  instinktyviuose  lygmenyse  aktą  valdo  seksas.  Vis  dėlto  akto  kokybė
keičiasi priklausomai nuo raiškos būdo, t. y., nuo to, ar jis apsiriboja tik instinktu, ar apima
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ir jausmus bei inteligenciją. Tą pačią analizę pasitelksime, kai jausmai ir inteligencija lytinio
akto metu būna lemiami – tada jis gali būti atliktas visuose keturiuose lygmenyse. Tokių
seksualinių  ryšių  negalima  priskirti  aukščiausiam  tipui  –  visi  jie  priklauso  kategorijai,
prieinamai  hermetinio išsilavinimo neturinčiam žmogui.  Nors  jie  negali  būti  įgyvendinti
aukščiausiame lygmenyje, tačiau jie yra visiškai prieinami normalius gebėjimus turinčiam
žmogui.

Aukščiausios kopuliacijos formos prieinamos tik tiems, kurie pasiekė auštą sąmoningumo
lygmenį,  nes  jiems  būtina  naudoti  sąmonę  kaip  valdančią  jėgą.  Kitose  savo  knygose
kalbėjome, kad „vidutinis“ žmogus nesuvokia tikrosios žodžio reikšmės. Suvokimas nėra
kažkas įgimta, jis negali pasireikšti normalios žmogaus raidos eigoje. „Sąmonė“ reiškiasi
kaip hermetinio nušvitimo, dvasinio vystymosi ir darbo su savimi pasekmė. Aukščiausiose
meilės  formose žmogiškojo Eroso energijos  antplūdžiai  ir  atoslūgiai  paklūsta  super-ego,
kuris  yra  nuolatinis  ir  absoliutus  žmogaus  sunkio  centras,  leidžiantis  žmogui  dalyvauti
pilnavertėje sąjungoje. Aukščiausioje apraiškoje tikroji meilė yra vyro ir moters ryšys, kuris
leidžia susikurti tobulą vientisą esybę.

„Seksualinė  nuodėmė“  yra  lengvabūdiškam,  gyvuliškam  instinktui  paklūstantis  sekso
naudojimas,  kai  lytinis  aktas  žmogų paverčia  savo gyvuliškos  prigimties  vergu ir  ryšys
įgyvendinamas tik libido lygmenyje. Negalima net kalbėti apie „seksualinę nuodėmę“, kai
kūrybinė energija tarnauja aukščiausiam sąmoningumui.  Vis dėlto  tam,  kad būtų galima
pasiekti tokį lygmenį, žmogui pirmiausia būtina išsiugdyti sąmoningumą.

Tik  seksualine  trauka  grindžiami  santykiai  negali  atnešti  laimės  ar  tikro  vidinio
pasitenkinimo.  Kaip  bebūtų  keista,  jie  neatneša  ir  seksualinio  pasitenkinimo,  nes  šis
priklauso ne nuo lytinių organų funkcijų, o nuo magnetinio seksualumo išsivystymo lygio,
nuo kurio priklauso ir asmeninis žmogaus išsivystymas.

Grynai fiziniai  seksualiniai  santykiai – daugumai žmonių jie yra būtent tokie – verčia
prisiminti  mitą  apie  kančias,  kurias  patyrė  Tantalas  –  vienas  iš  Dzeuso  sūnų,  dievų
pasmerktas  matyti  prieš  save  viską,  ko  aistringai  trokšta,  neturėdamas  galimybės  tai
pasiekti.  Skaidriuose ežero vandenyse stovintį  Tantalą  kamavo troškulys,  nes  kai  tik  jis
pasilenkdavo, kad atsigertų, ežero vanduo atsitraukdavo. Jam virš galvos nuo sultingų vaisių
svorio linksta medžių šakos, bet kai tiks jis tiesė prie jų ranką, jos tuoj pat pradingdavo.
Tantalo kančias  galima sulyginti  su seksualiniu  badu,  kurį  žmogus stengiasi  numalšinti,
neperžengdamas  grynai  fizinių  santykių  ir  palikdamas  nepatenkintus  savo  vidinius
magnetinius  poreikius.  Dėl  šios  priežasties  seksas  pats  savaime  negali  suteikti
pasitenkinimo, o tik iš naujo sukelia troškimą, kurį žmogus bando numalšinti aktyvesniu
seksualiniu bendravimu ir taip ydingas ratas užsiveria. Tokios tendencijos gerokai aiškiau
pastebimos tarp moterų, nes jų seksualinės reakcijos daug sudėtingesnės nei pas vyrus. Yra
daugybė  moterų,  kurios  nėra  frigidiškos  ir  turi  daugiausia  seksualinių  kontaktų,  bet
visuomet lieka nepatenkintos. Savo ruožtu vyrai lengvai pasiduoda polinkiui orgišką seksą,
bet tai tėra būdas apgauti save ir pridengti nerimą keliantį gilaus nepasitenkinimo jausmą.

Kai kopuliacija pasiekia aukščiausią modalumą ir yra kontroliuojama žmogaus super-ego,
vyksta priešingas dalykas – ryšys tampa organiškas, turi magnetinę prigimtį, jam būdingos
visos instinktyvios, emocinės, intelektualinės, protinės ir dvasinės savybės. Toks ryšys yra iš
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tikrųjų tyras ir šventas ir atveria partneriams kelią į tikrąjį rojų. Teoriškai tai atrodo labai
paprasta,  bet praktikoje būtina didžiulė drąsa, pastovumas ir pasiaukojimas, kad pavyktų
pasiekti super-ego išsivystimo viršūnę. Tikroji meilė, pilnaverčiai seksualiniai santykiai nėra
prieinami daugumai žmonių – jie prieinami tik tiems, kurie nepralaimėjo dvasinės atrankos
procese,  kuriam vadovauja  motina-gamta.  Nepaisant  to,  durys  lieka  atvertos  visiems,  ir
dauguma žmonių savo noru atima iš savęs galimybę pasiekti meilę ir sėkmę. Gyvenimas
kaip toks yra atrankos procesas ir  varžymasis,  o tie,  kurie gaišta laiką,  bandydami rasti
kaltus dėl savo nesėkmių, patys užkerta sau kelią į materialinę ir dvasinę sėkmę. Gamta
sukuria žmones nelygius ir todėl atrankos proceso metu išskiria juos į skirtingas grupes.

Sekse slypi daugumos pojūčių mįslė, nes visi stimulai pradžioje turi seksualinę prigimtį o
seksualumas  yra  įgimtas.  Krūtimi  maitinamo  kūdikio  seksualumas  reiškiasi  per  jutimo
organus, ypač, kai motina jį maitina. Suaugusių žmonių seksualumas apima ir kitas sritis,
bet  jutimo  organai  ir  toliau  pasižymi  stipriu  seksualiniu  užtaisu.  Klausa,  regėjimas,
lytėjimas, skonio pojūtis ir uoslė – visa tai yra seksualiniai stimulai. Žmonės eina į kiną,
vykdo  savo  visuomeninius  įsipareigojimus,  valgo,  klausosi  muzikos,  jaučia  ilgesį  ar
malonumą dėl erotinių stimulų, kuriuos teikia šios veiklos rūšys. Šalia grynai mechaninių ir
fizinių, yra daugybė seksualinės stimuliacijos būdų – jie siejasi su emocijomis, vaizduote ir
penkiais jutimo organais. Žmogus, su pasimėgavimu kramtantis kramtomąją gumą, vargiai
įtaria, kad jo malonūs pojūčiai turi seksualinę prigimtį ir nesisieja su kramtomosios gumos
skoniu ar nervišku žandikaulių judėjimu.

Visuomeniniai renginiai sužadina magnetinį žmonių seksualumą, tą patį galima pasakyti
apie  pasitenkinimą,  teikiamą  skanaus  maisto,  susijaudinimą,  kurį  patiria  pop  muzikos
gerbėjai, estetinių ir vaizdinių stimulų – įvairių spalvų, formų, šviesos žaismo ir pan. – įtaką.
Nesunku nustatyti tam tikro balso tono ar kvepalų kvapo erotinio poveikio jėgą. Kai žmogus
valgo  rankomis,  tai  jam daro  tiesioginį  seksualinį  poveikį,  nes  sustiprina  jo  suvokimo
aštrumą  –  lytėjimas  nulemia  stiprų  pasitenkinimą.  Su tuo  susijęs  ir  maisto  kvapas.  Tai
paaiškina, kodėl ypatingos formos ir spalvos taurėje pateiktas kokteilis turi visiškai kitokį
skonį, nei atneštas įprastoje taurėje. Drabužių spalva ir mūsų reakcija į  įvairius audinius
perduoda  tiesioginę  seksualinę  informaciją.  Vyro  ir  moters  rankų  prisilietimas  tuoj  pat
perduoda informaciją į libido sritį.

Savigailą  jaučiantis  žmogus  negali  patirti  ko  nors  daugiau  nei  niūrų,  mazochistinį
seksualinį  pasitenkinimą.  Žmogiška agresija  taip pat  turi  giliai  erotinę  reikšmę sadistine
prasme, nes žmogus patiria atvirą ar slaptą pasitenkinimą, įžeidinėdamas kitus žodžiais ar
veiksmais.  Jeigu  pažvelgtume  į  šią  problemą  nuodugniau,  taps  akivaizdu,  kad  libido
neregėtu mastu valdo žmogaus gyvenimą.

Čia derėtų išnagrinėti problemą, susijusią su neorganine masturbacija, kurios teikiamas
malonumas  priklauso  nuo jutiminių  organų stimuliacijos  ir  kuri  yra  pakankamai  plačiai
paplitusi.  Norint  suprasti  šį  reiškinį,  reikia  nustatyti,  kuo  skiriasi  tai,  kaip  suprantame
„normalų“, t. y., „tokį, kokiu kažkas turi būti“, ir „nenormalų“. Visai normalu, kai žmogus
sulaukia tam tikrų stimulų iš savo jutiminių organų, nes priešingu atveju seksualinė energija
reikšmingai susilpnėtų arba išnyktų visai. Nenormali ir patologiška yra sadomazochistinė
elgsena,  kai  jis  siejasi  su  seksualiniais  pojūčiais.  Taip  pat  reikia  pastebėti,  kad
sadomazochizmas  – šis  akivaizdžiai  patologiškas  elgsenos tipas  –  šiais  laikais  laikomas
visuotinai priimtu, įprastu ir vos ne normaliu. Tai, kas normalu, ne visuomet yra sveika.
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„Normalumo“  samprata  pasikeitė  tiek,  kad  tai,  ko  niekas  nepastebėdavo,  buvo  visiškai
iškreipta ir pavirto savo priešybe.

Sadomazochizmas,  susijęs  su  pojūčiais,  kurie  maitina  seksualinius  troškimus,  aiškiai
matomas, kai žmogus nuolat linksta į emocinėms dvejonėms, jausdamas tai pasitenkinimą,
tai skausmą. Toks pasitenkinimas negali būti laikomas normaliu – jis liguistas ir ydingas.
Jeigu tokie svarstymai veda prie išvados, kad visi žmonės tam tikra prasme yra ligoniai, bet
tai jiems nesuteikia pagrindo liūdėti – greičiau tai reikia vertinti kaip iššūkį, kurį turime
priimti.  Tikroji  žodžio  „degeneracija“  reikšmė  atsiskleidžia  būtent  šiame  kontekste.
Degeneracija  prasideda,  kai  žmogus  nesirūpina  savo  žmogiškos  esmės  formavimu  ir
piktnaudžiauja jam būdinga Gyvybę teikiančia jėga, naudodamas ją masturbacijos metu ir
nuolat patiria tai pasitenkinimą, tai skausmą. Žmogus visada turi galimybę protingai naudoti
savo  kūrybinius  gebėjimus  ir  taip  atnaujinti  savo  asmenybę  bei  pasiekti  aukštesnį
išsivystymo lygmenį.  Šiandienė  žmonijos  būklė  kalba  apie  tai,  kad  ji  degeneruoja,  nes
nukrypo nuo evoliucinio vystymosi kelio ir vietoje to gyvena nuolat siekdama patogumų ir
ieško juslinių malonumų. Norint tuo įsitikinti, nereikia ypatingo pastabumo.

Sėkmingiausias neorganinės masturbacijos pavyzdys yra aistra azartiniams lošimams, kai
žmogus  jaučia  tai  viltį  išlošti,  tai  pralaimėjimo  skausmą.  Dėl  to  kyla  stiprus
sadomazochistinio pobūdžio susijaudinimas ir žmogus greitai tampa priklausomas nuo šios
nedorybės, kurią iš esmės reikėtų vadinti „neorganinės masturbacijos nedorybe“.

Kai  žaidimo  stalas  tampa  centru,  į  kurį  projektuojama  psichoseksualinė  energija,  šis
centras  ima  traukti  magnetinius  demonus.  Ten  jie  randa  sau  idealias  sąlygas  ir  minta
energija, kurią skleidžia žaidėjai, iki pat visiško išsekimo. Kaip groteskiškai beatrodytų toks
aprašymas, magnetiniams demonams žaidimų salė yra kažkas panašaus į „melžimo cechą“,
kur žaidėjai juos aprūpina būtinu maistu. Tas pats vyksta arklių lenktynių metu, kur žmogus
gali  prarasti  šeimą  ir  namus,  atsidūręs  neįveikiamo  troškimo  vėl  ir  vėl  statyti  galioje.
Žmogus, Į azartinius lošimus įjunkęs žmogus ne tik praranda savo magnetinę energiją – ši
aistra atsispindi ir jo kasdieniame gyvenime. Jis negali atgimti pilnaverčiam gyvenimui ir iki
galo įgyvendinti nė vieno savo sumanymo.

Svarbu  išsiaiškinti,  kad  magnetiniai  demonai  mėgaujasi  žmogaus  kančiomis  –  jų
inteligentiškumas primityvus, jie siekia aukoms sukelti skausmą ir kančias ir atimti iš jų
sėkmės galimybę. Nedera pamiršti,  kad šios tamsos išperos maitinasi melu, kančiomis ir
nesėkmėmis.  Jų  aukos,  patiriančios  žlugdančias  emocines  būsenas,  savo  magnetizmą
atiduoda demonams kaip maistą.

Kitas neorganinės masturbacijos pavyzdys – silpnybė, jaučiama perdėtai dramatiškoms
istorijoms,  panašias į  tas,  kurias galima pamatyti  per  televiziją.  Jų herojai  pereina visas
įmanomas  nelaimes,  patiria  pažeminimą,  ligas  ir  kančias,  bet  dažnai  galiausiai  būna
apdovanojami netikėta laime ar meile iš pirmo žvilgsnio ir gėris triumfuoja prieš blogį. Šiuo
atveju nerimą kelia žiūrovo santykis. Jis papuola į spąstus, nuolat svyruodamas tarp kančios
ir pasitenkinimo, ir paprastai nepraleidžia kitos serijos, nes tokios istorijos pasąmoningai
stimuliuoja  jo  seksualumą.  Žmogus  prie  to  pripranta  ir  jam  nevalingai  susiformuoja
neigiamos  seksualaus  elgesio  formos,  nes  jis  vėlgi  nesąmoningai  siekia  atkurti  savo
asmeniniame  gyvenime  ar  santuokoje  visas  šias  kankinančias,  skausmingas  situacijas,
kurios jaudina jį kaip neorganinės masturbacijos rezultatas. Žmogus, nuoširdžiai pripratęs
prie sadomazochistinio svyravimo tarp pasitenkinimo ir skausmo, iki tolio lygmens iškreipia
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savo seksualumą, kad pavirsta amžinu liguistų pojūčių ieškotoju. Kankinanti,  bet „saldi“
pavydo  drama  jam kelia  sadomazochistišką  pasitenkinimą  arba  mėgaujasi  tuo,  kad  yra
apgautas, įžeistas ar pažemintas. Jeigu tokių situacijų jau nebepasitaiko, tai toks iškreiptas
tipas neabejotinai pabandys jas išprovokuoti ar išgalvoti.

Beveik visų dėl pavydo kylančių konfliktų šeimose pagrindas yra būtent šis neorganinės
masturbacijos refleksas, kurį nulemia konfliktai, kurių metu vienos kitas keičia paniekos ir
pagyros. Vienas iš partnerių svyruoja tarp pažemintojo ir žeminančiojo vaidmenų, o kitas
gyvena  užvaldytas  siekio  žemintis,  pats  pildamas  purvą  ant  savęs  arba  stengdamasis
apjuodinti partnerį, pirmasis smūgiuoja ar atsako į kito įžeidimus. Tokios situacijos sukelia
žmogui stiprų psichoseksualinį susijaudinimą, tai sustiprina jo iškreiptą elgseną ir ši virsta
jam įprasta. Patologiški dalykai suvokiami kaip normalūs, o partneriai jau to nebepastebi ir
jis  jiems nė kiek nerūpi.  Taip poros patenka spąstus,  paspęstus melodraminio situacinio
modelio, kuris težada tik nelaimes, nes partneriai linkę šiuos veiksnius maišyti su idėjomis
apie „audringą, įtampos pilną gyvenimą“. Dažnai nutinka, kad jaudinančių potyrių kupino
gyvenimo norintys jauni žmonės patenka į šiuos spąstus ir jų gyvenimas būna sugriautas. Jie
vadovaujasi  modeliu,  kuris  siūlo  tik  tokias  melodramatiškas  galimybes  –  narkotikus,
alkoholį,  dykinėjimą,  ligas,  nelaimingą  meilę,  badą,  skurdą,  nusikalstamumą.  Žmonės
nesusimąsto apie tai, kad ieškodami vis naujų aštrių pojūčių, jie skatina savo seksualumo
raišką  ir  apnuogina  gilų  erotinį  nepasitenkinimą.  Kuo  aktyviau  žmogus  ieško  naujų
jaudinančių įspūdžių, tuo akivaizdesnis tampa jo seksualinis nepasitenkinimas, nes tikrasis
pasitenkinimas gali būti pasiektas tik per magnetinį seksualumą.

Religinė  ekstazė,  kuri  apima  šventuosius,  yra  ne  kas  kita  kaip  seksualinės  nirvanos
būsena, bet šiuo atveju kalbama apie sublimuotą seksualumą, pasiektą dėl ilgo evoliucinės
sąmonės raidos proceso. Kiekvienas, sąmoningai siekiantis, kad jo sąmonė būtų budri, kas
siekia  tikrųjų  dvasinių  turtų,  gali  patirti  tikrą  seksualinį  pasitenkinimą.  Šis  ateina  kaip
dvasinės ramybės, gyvenimo pilnatvės ir vidinio pasitenkinimo pojūtis. Žmonių gebėjimai
kurti skiriasi. Jų erotiniai impulsai turi tarnauti kūrybai – priešingu atveju jų energija bus
tiesiog  bus  išeikvota  tuščiai.  Būtent  todėl  menininkams,  mokslininkams,  tyrinėtojams  ir
filosofams jų darbas teikia vidinį seksualinį pasitenkinimą ir sieloje jie jaučiasi patenkinti.

Tai, ko stipriai siekia žmogus, bandydamas įgyvendinti visus šiuos užslėptus tikslus, iš
esmės  tėra  seksualinis  pasitenkinimas,  netgi  kai  jis  nesuvokia  savo  tikrųjų  motyvų.
Žūtbūtinė kova už valdžią,  aistringas troškimas įgyti prestižą ir turtą, užkariauti meilę ir
patirti  pasitenkinimą iš tikrųjų yra užslėptas sekso arba erotinės energijos poveikis.  Šios
energijos tikslas – suteikti žmogui galimybę išgyventi arba pasiekti nemirtingumo pasitelkus
kažką transcendentalaus arba vidinį seksualinį pasitenkinimą.

Sielos  gelmėje  kiekvienas  žmogus  siekia  vienintelio  tikslo  –  patirti  seksualinį
pasitenkinimą.  Deja,  žinių  trūkumas,  polinkis  sapnuoti  atmerktomis  akimis  ir  fantazuoti
žmogų verčia painioti juslinį malonumą su vidiniu pasitenkinimu. Tai liečia ypač tuos, kurie
negeba  suprasti,  kad  saviraiška  įmanoma  tik  ugdant  jausmus  ir  pasitelkus  griežtą
savikontrolę. Tokia kontrolė absoliučiai būtina libido sublimacijai. Vis dėlto nedera libido
sublimacijos painioti su jo slopinimu, nes slopinimas sukelia tik sąstingį ir pakrikimą, o
sublimacijos procesas žmogiškojo Eroso energijos srautą nukreipia į aukštesnius jo raiškos
lygmenis.
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Gebėjimas  kurti  gyvenimą  gali  tiek  nublokšti  žmogų  žemyn,  tiek  ir  išaukštinti  bei
išgelbėti  jį  –  tai  priklauso  nuo  jo  atsakomybės  jausmo,  sąmonės  būsenos  ir  asmeninio
troškimo.  Galimybė  pakilti  ar  pulti  žemyn visų  žmonių  atveju  yra  vienoda.  Kiekvienas
žmogus  pasirenka  pats  ir  taip  nulemia  savo  likimą  –  tai  jo  gebėjimas  džiaugtis  realiu
gyvenimu  arba  gyventi  fantazijų  pasaulyje.  Gamta  pasmerkia  žmogų  negailestingiems
išbandymams ir tai, kaip jis su jais susidoroja, nulemia jo dvasinę (ar gyvulišką) prigimtį.
Sunkių  išbandymų,  apie  kuriuos  pasakojama  mituose,  pavyzdžiui,  mite  apie  Heraklio
žygdarbius,  įveikimas  siejasi  ne  tiek  su  realiais,  materialiais  poelgiais,  kiek  su  vidinių
prieštaravimų  nugalėjimu,  doroviniais  ir  dvasiniais  išbandymais,  kuriuos  tenka  patirti
siekiantiems  pažinti  save  ir  pasirinkti  kelią,  kuriuo  žengia  tikrasis  homo sapiens  rūšies
atstovas, dažnai tobulėjimo kelią metantis dėl komforto ir juslinių malonumų paieškų.

Būtent  todėl  dauguma  žmonių  švaisto  savo  gyvenimą  vaikydamiesi  iliuzijų,  kurios
niekada neįgyvendinamos, o tą akimirką, kai jiems atrodo, kad jų svajonė pagaliau išsipildė,
iliuzijos  susprogsta  kaip  muilo  burbulai.  Paprastai  žmonės  pernelyg  vėlai  suvokia  savo
nepasitenkinimo priežastis ir negali pakeisti krypties bei pradėti siekti ne įsivaizduojamų, o
konkrečių tikslų. Daugelis visą gyvenimą kankindamiesi vaikosi tai vieno, tai kito iliuziško
tikslo ir taip niekada ir nesupranta, kokie bergždi ir nepagrįsti jų troškimai. Tik nedaugelis
nori akis į akį susidurti su tikrove, didžioji dauguma renkasi įvairius būdus pabėgti nuo jos.
Jie leidžia savo ego ištirpti (o galbūt ir išnykti amžiams), susiliejus su masine sąmone, arba
gyvena  nuolatinės  orgiškos  egzaltacijos  būsenoje.  Hermetizmas  atvirai  skelbia  priešingą
požiūrį – sąmoningas super-ego ugdymas. Šiame procese naudojami ir sutelkiami svarbiausi
žmogaus  gebėjimai,  būtini  jo  pilnavertei  saviraiškai.  Į  saviraišką  vedantis  kelias  yra
priešingas  ego  ištirpimo  procesui,  kuris  užsibaigia  mirtimi.  Žmonėms  būdinga  amžinai
klysti,  todėl jie laimės paieškas painioja su juslinių malonumų paieškomis ir stengiasi iš
visko išgauti didžiausią malonumą, tikėdami, kad laimė nuo jų nenusisuks. Tam jie nuolat
ieško naujų seksualinės stimuliacijos būdų ir mano, kad neva džiaugiasi gyvenimu.

Rūkymas – tai  dar  viena pasąmoninės seksualinės stimuliacijos forma.  Žmogus jaučia
pasitenkinimą čiulpdamas cigaretę, jam patinka tabako skonis, ši neorganinė masturbacija
teikia  jam  seksualinį  pasitenkinimą.  Dažniausiai  rūkorius  kenčia  nuo  giliai  paslėptų
seksualinių  kompleksų,  kuriuos  grindžia  libido  ir  super-ego  konfliktas,  dėl  kurio
santykiavimas susiejamas su nuodėmės samprata, o rūkymas laikomas įpročiu, neturinčiu
jokio  erotinio  turinio  ir  reikšmės.  Iš  esmės  rūkantis  žmogus  slapta  patiria  seksualinį
pasitenkinimą. Tokių slaptų seksualinių malonumų paieškos yra įprasta praktika žmonėms,
kurių protas yra apnuodytas idėjomis apie sekso nuodėmingumą. Kai erotiškumas laikomas
nuodėmingumu, žmonės pasitelkia paslėptus stimulus, leidžiančius jiems patirti seksualinį
pasitenkinimą, tuo pačiu nepajuntant kaltės jausmo.

Rūkymas  –  įprotis,  kurį  įveikti  sunku,  nes  šiuo  atveju  žmogus  patenka  į  magnetinio
demono  galią.  Šis  užgimsta  dėl  seksualinio  magnetizmo,  kurį  išlaisvina  ypatingos  su
rūkymu susijusios emocinės būsenos poveikis. Būtent demonas, o ne pats žmogus nenori
susidoroti su ydingu įpročiu. Jeigu žmogus supras, kad rūkydamas jis iš esmės maitina kitą
būtybę,  jam būtų  lengviau  rasti  savyje  jėgų  ir  mesti  rūkyti.  Ne  žmogus,  o  magnetinis
demonas jaučia tabako poreikį.

Sekso kaip kažkokio smerktino dalyko vaizdinys tam tikru žmonijos istorijos momentu
pasitarnavo kaip dirbtinė moralės palaikymo priemonė, o dabar atėjo laikas suprasti sekso
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kaip  gyvybinės  Visatos,  kosminio  ir  žmogiškojo  Eroso  energijos  akumuliatoriaus  esmę.
Kiekvienas žmogus gali  tiek apjuodinti,  tiek išaukštinti  šį  aktą.  Nuodėmė slypi pačiame
žmoguje, o ne sekse kaip tokiame.

2.8. Lytinis aktas

Sąjunga,  atsirandanti  dėl  lytinio  bendravimo,  atlieka  ypač  svarbų  vaidmenį  žmogaus
gyvenime. Ji gali žmogų išaukštinti ar pažeminti ne tik dvasinės evoliucijos požiūriu, bet
taip pat paveikti materialinę gerovę, padaryti jį laimingą ar nelaimingą ir netgi tapti ligos
priežastimi.  Ortodoksinis  mokslas  to  nežino,  nes  jį  domina  tik  seksualinės  problemos,
susijusius su impotencija, neurozėmis ir isterija.

Lytiniame  akte  svarbiausias  yra  jo  kūrybinis  pobūdis.  Žmogiškasis  Erosas,  su  jam
būdingu vyrišku ir  moterišku poliariškumu, siekia kuriamojo tikslo ir  visada jį  pasiekia.
Galiausiai po lytinio akto visuomet gimsta palikuoniai: netgi kai kiaušialąstė neapvaisinama,
pasaulį  išvysta  nematomi  magnetiniai  palikuonys,  kurie  bėgant  laikui  virsta  to  žmogaus
„nematomais  palikuoniais“.  Priklausomai  nuo  sąlygų,  kuriomis  išvysta  pasaulį,  šie
„nematomi  vaikai“  nulemia,  ar  pora  bus  laiminga,  ar  ne.  Kartais,  kai  pats  lytinis  aktas
pasižymi aukštesne kokybe, šie palikuoniai gali būti tikri angelai. Vis dėlto daug dažniau
gimsta  demoniškos  būtybės  –  žmogaus  iškreipto,  gyvuliško  seksualumo  rezultatas.  Šie
nematomi  vampyrai  kankina  savo  gimdytojus  –  sukeldami  pavydą  ir  priešiškumą,  jie
pasmerkia tėvus kankinantiems potyriams ir maitinasi jų skausmu. Būtent todėl lytinis aktas
turi  būti  atliekamas  ypatingomis  sąlygomis,  jo  metu  negalima  jokiu  būdu  leisti  reikštis
žemiems  troškimams.  Jis  turi  būti  sąmoningas,  neuždelstas  veiksmas,  kuri  kontroliuoja
aukščiausias žmogaus inteligentiškumas.

Galimybė  moteriai  „pradėti  vaiką  nuo  Šėtono“,  apie  kurį  pasakojama  kai  kuriuose
fantastiniuose filmuose, iš esmės visai reali. Suprantama, moterį apvaisina ne pats Šėtonas.
Jo įtaka pasireiškia per vyrą, kuriam ji priklauso. Vaikas-demonas egzistuoja tik energijų
pasaulyje, o vaikas iš kūno ir kraujo – bent jau išoriškai – gali atrodyti visai normalus.
Demoniški  palikuoniai  dažnai  pasaulį  išvysta  tada,  kai  kopuliacija  ribojasi  nedorovingų,
gyvuliškų žmogaus  aistrų  raiška.  Naudodami  sąvokas  „ydingas  ir  gyvuliškas“,  omenyje
turime tokias aistras, kuriose nėra grynai žmogiško prado. Jos nėra visiškai gyvuliškos, bet
dažnai būna pakankamai iškreiptos, nes jose nesireiškia brandus, pusiausvyra pasižymintis
super-ego.  Tik  brandus super-ego gali  padėti  žmogui  atsilaikyti  prieš  demoralizuojančią
smurtu ir neigiamomis emocijomis persunkto pasaulio įtaką.

Laukinis  gyvūnas,  savo  grobį  nužudantis  tam,  kad  pramistų,  yra  tyras  ir  nekaltas.
Labiausiai iškrypusi būtybė – tai homo sapiens: nė vienos šioje planetoje gyvenančios gyvos
būtybės elgesyje nėra tokių kraštutinių žiaurumo, gobšumo ir rafinuoto blogio apraiškų. Tik
žmogus  žudo  iš  žiaurumo  ir  godumo  ir  dėl  tokios  paleistuvystės  gimsta  šėtoniški
palikuoniai.  Pora gali  pagimdyti  aukščiausios prigimties nematomus vaikus tik turėdama
dvasinės jėgos.

Iki  šiol kalbėjome tik apie nematomus vaikus. Vaikų iš  kūno ir  kraujo atveju reikalai
panašiai tokie patys – jie yra žmonių vaikai biologijos požiūriu ir gyvūnai psichologijos
požiūriu, o kai kuriais atvejais jų sielas būna užvaldę demonai. Paprastai atsakomybė už tai
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tenka tėvams, nes būtent jie suteikia vaikams savo „šėtonišką“ energiją (iškreiptą ir ydingą
gyvulišką  energiją)  ir  todėl  ateityje  negali  nei  suvaldyti,  nei  auklėti  savo  vaikų.  Užuot
kontroliavę savo vaikus, tokių demoniškų palikuonių tėvai leidžia jiems manipuliuoti jais.
Vis  dėlto  tai  tik  situacijos,  kurioje  įvyko  pastojimas,  pasekmė.  Prieš  tai,  kai  šėtoniška
energija  įsikūnijo vaikuose,  jos nešėjai  buvo tėvai,  kuriuos  ji  stipriai  veikė.  Vaikuose ji
tiesiog veikia toliau. Tik tie tėvai, kurie visiškai valdo savo gyvulišką sielą, gali teisingai
auklėti savo vaikus. Priešingu atveju jie paprasčiausia apsikeičia vaidmenimis.

Tai  įrodo,  kokios  svarbios  yra  sąlygos,  kuriomis  vyksta  lytinis  aktas.  Lytinio  akto
motyvas turi būti ne aistros, o meilės jėga, pasireiškianti seksualine pusiausvyra. Seksualinį
aktą rekomenduojama atlikti tik tada, kai tokios sąlygos iš tiesų yra ir partnerių santykiai iš
tiesų yra darnūs. Juos privalo vienyti ne susijaudinimo energija, o meilės traukos jėga. Pats
savaime seksas nėra kuo nors nuodėmingas ar nešvarus. Tik žmogus, esantis „ištvirkusio
gyvulio“ vystymosi stadijoje, gali iškreipti savo seksualumą. Palaipsniui jis pripranta prie
nesveikų reakcijų, savo veiksmuose vadovaudamasis ne meilės traukos darna, o įprastais, iš
jo kontrolės ištrūkusiais fiziniais instinktais. Lygiai taip pat, kaip inteligentiškumas yra tik
nenaudinga  dovana,  jeigu  jo  nekontroliuoja  protas,  taip  ir  seksas  paties  sekso  vardan
nepaliečia pačios žmogaus esmės, ne tik pažemina jį kaip žmonių giminės atstovą, bet ir
apriboja jį gyvulio lygmeniu.

Orgazmo akimirką vyksta kai  kas ypatingai svarbaus.  Padidėja nematomos apsauginės
žmogaus jėgos.  Pačioje lytinio akto pradžioje vyrą ir  moterį  supa apsauginis magnetinis
kiaušinis, nors ir laikinas bei prastesnis. Kol tęsiasi lytinis aktas, abu partneriai suvienija
savo energetinius užtaisus. Pasiekus orgazmą, magnetiniame kiaušinyje atsiranda anga, per
kurią  priklausomai  nuo  poros  dvasinės  ir  seksualinės  būsenos  patenka  aukščiausios  ar
žemiausios vibracijos.

Tokia sąjunga gali sukelti įvairius jausmus: abejingumą ir bjaurėjimąsi partneriu (jeigu
aktas nepasižymi aukšta kokybe) arba laimę, ryšio pastovumo ir gelmės pojūtį, kuris yra
natūralus taurių santykių rezultatas. Vis dėlto realios pasekmės nusidriekia gerokai toliau ir
atsispindi poros ateityje, nes užmezgus lytinį ryšį, partneriai leidžia veikti psichoseksualinei
energijai,  kuriai  paklūsta  energijų  pasaulyje  esančios  priežastys.  Laikui  bėgant  šios
priežastys sukelia tam tikrus padarinius, kurie gali būti ir teigiami, ir neigiami. Pora ne tik
gimdo  nematomus  palikuonis,  bet  ir  sukuria  Gamtą  atitinkančias  sąlygas,  kuriose  bus
pradėtas ir gims vaisius, atsiradęs dėl motinos-žemės energijos poveikio.

Prisiminkime dar kartą: kas turi ausis, teklauso, kas turi akis tegul regi – tik jie pajėgs
suprasti.  Visiems kitiems įėjimas į  išminties  karalystę  liks  užvertas,  nes  jie  nepasirengę
įveikti žemiško mokslo ribų ir pasiekti žvaigždinio pažinimo gelmę. Tiems, kurie lytinį aktą
laiko grynai mechanišku veiksmu, kažkuo panašiu į refleksą ar įprotį, beveik nėra vilties
atgimti dvasiškai – jie niekada negalės paragauti gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisiaus,
apie kurį Dievas sakė Adomui ir Ievai: „paragavę šių vaisių, tapsite tarsi dievai“.

Deja,  žmonės  iškreipė  šio  aukščiausio  kūrybinio  akto  reikšmę,  pavertė  jį  malonumų
šaltiniu ir palikuonių reprodukcijos priemone; jie laiko jį grynai fiziologiniu veiksmu ir visai
nekreipia dėmesio į didžiulį jo poveikį jų gyvenimui. Seksualinio kontakto kokybė (tai, ar
jis pasižymi tauria ar gyvuliška prigimtimi) nulemia ir jo poveikį. Kai kurios elgesio rūšys
yra puikus pavyzdys, kaip „dera elgtis“, nes jos žmonėms daro tiktai žalą. Toliau išvardintos
kopuliacijos formos, kurios yra šėtoniško prado apraiškos meilėje:
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1. Orgiška kopuliacija
2. Kopuliacija ligos metu
3. Kopuliacija menstruacijų metu
4. Analinė kopuliacija
5. Kopuliacija veikiant alkoholiui ar narkotikams
6. Kopuliacija depresijos būsenoje
7. Kopuliacija iš karto po skandalo
8. Kopuliacija, atliekama refleksiškai ar iš įpročio
9. Kopuliacija su partneriu, keliančiu pasibjaurėjimą
10. Prievartinė arba iš pareigos atliekama kopuliacija

Seksualinės  orgijos  iš  esmės yra  tik  priedanga,  slepianti  vidinius  žmogaus konfliktus.
Pasąmoningai  jis  stengiasi  įveikti  nerimo  jausmą,  kurį  jaučia  dėl  dvasinės  tuštumos,
vienatvės ir  beviltiškumo pojūčio.  Tokia dvasinė būsena pati  savaime iš  žmogaus atima
galimybę įvykdyti  meilės  aktą,  o  žmogus įsisavina įkyrią  elgseną,  bandydamas išspręsti
savo emocines problemas. Fizinis palengvėjimas laikinai pašalina nerimo jausmą, ir žmogus
užmiršta savo problemas. Vis dėlto tai neturi nieko bendra su tikruoju lytiniu aktu, kurio
priežastis yra meilė.

Kai žmogus serga, lytinis aktas kenkia ne tik jam, bet ir partneriui. Gyvybinės ligonio
vibracijos yra išskirtinai žemos, o jo magnetinės energijos nepakanka pilnavertei sąjungai
sukurti,  todėl  aktas  ne  tik  yra  kelias  į  orgazmą.  Tokioje  situacijoje  gyvybinė  energija
eikvojama tuščiai,  kai  jos  reikėtų  sergančiam organizmui,  kad  šis  pasveiktų  ir  vėl  būtų
pasiekta pusiausvyra.

Seksualinis kontaktas per menstruacijas yra vienas iš ydingiausių ir žalingiausių įpročių,
kuriuos galima įsivaizduoti, nes šiuo laikotarpiu moteris išsilaisvina nuo joje susikaupusių
neigiamų  jėgų.  Lygiai  taip  pat,  kaip  žmogus  išsilaisvina  nuo  nereikalingų  apykaitos
produktų,  kartu  su  menstruacijų  krauju  moters  organizmas  atsikrato  ne  tik  apdorotų
metabolizmo produktų, bet ir dėl neigiamos dvasinės būklės atsirandančių žalingų cheminių
medžiagų. Šiame kraujyje yra stiprus liekamojo magnetizmo krūvis, kuris po menopauzės
turi  būti  perdirbamas  kitaip.  Turėdama  lytinių  kontaktų  per  menstruacijas,  moteris  gali
pradėti galingą demoną, šėtonišką būtybę, kuri ateityje kankins ir persekios savo kūrėjus,
sukeldama visokiausias bėdas. Tas pats vyksta analinės sueities metu, nes taip išsilaisvina
fekalinis magnetizmas. Šiuo atveju pora sukuria siaubingas energijų pasaulyje gyvuojančias
demoniškas formas, kurios gali įsikūnyti kaip nenormalūs, apsigimę ar iškrypę vaikai. Visa
tai  yra  rimti  klausimai,  apie  kuriuos  reikia  giliai  susimąstyti,  nes  negailestinga  tikrovė
neišvengiamai įrodys, kad tai, ką pasakėme, yra teisinga.

Kai lytinis aktas atliekamas veikiant alkoholiui ar narkotikams, žmogus gali pasijusti esąs
žemiausių ir  negatyviausių vibracijų įtakos sferoje ir  perduoti  šias  žemas energijas savo
nematomiems palikuonims ar vaikams iš kūno ir kraujo. Daugybė vaikų gyvenime susiduria
su ypatingai  rimtomis  problemomis  tik  todėl,  kad buvo pradėti  apgirtimo būsenoje.  Čia
kalbama ne apie tas negalias, kurias medikai paprastai laiko tėvų alkoholizmo pasekmėmis,
o apie  karmą ir  psichologinius  trūkumus.  Tokiuose vaikai  prieš  jų  valią  įsikūnija  jiems
svetimos ir  ypatingai žalingos jėgos, užkerta jiems kelią į  materialinę ir  dvasinę sėkmę.
Alkoholis ir narkotikai padeda sukurti ryšį su žmogui priešiškomis jėgomis. Jų vibracijos
neišvengiamai daro žmogui daro baisų poveikį.
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Nervinės depresijos būsenoje atlikto lytinio akto pasekmės nieko nesiskiria nuo akto iš
karto  po  skandalo  pasekmių.  Tokioje  situacijoje  atsiranda  negatyvių  jėgų,  pradedančių
veikti dėl skandalo, o orgazmas dar labiau sustiprina tokią elgseną: pasąmoningai orgazmas
suvokiamas kaip apdovanojimas ir duoda peno kitam ginčui. Šie ginčai kartojasi dažnai, nes
jų mechanizmas siejasi su po jų sekančiu maloniu potyriu – lytiniu aktu. Taip pora pradeda
gyventi pražūtingu nuolatiniu rimtų skandalų ritmu, dėl kurio jų santykiuose iškyla visokių
kliūčių, problemų ir kitokių nemalonumų. Jeigu jie turi vaikų, šie pajus tokių negatyvių jėgų
poveikį  ir  žalingas  jo  pasekmes.  Iš  tipiškų  pasekmių  galima  paminėti  vadinamąjį
„nesisekimą“,  protinės  raidos  atsilikimą,  nepaklusnumą,  neatsakingumą ir  nusikalstamus
polinkius.  Tokia  situacija  susiklosto  ir  tada,  kai  tarp  partnerių  nėra  sutarimo,  kuris  gali
atsirasti  dėl  neišsprendžiamų  tikrų  ar  įsivaizduojamų  prieštaravimų.  Darnos  nebuvimas
atsispindi lytinio akto kokybėje ir rezultatuose.

Ir, galiausiai, galima sakyti, kad seksualinis kontaktas, atliekamas iš įpročio, yra grynai
gyvuliškas  aktas,  kurio  motyvas  yra  ne  tikra  meilė  ir  poreikis  bendrauti,  o  fizinis
susijaudinimas – suprantama, kad jis negali duoti aukščiausios rūšies rezultatų. Atsirandanti
lytinio akto jėga nesiriboja tik matomų ar energetinių palikuonių reprodukcija. Nes lytinis
aktas paveikia intelektą, ir instinktus. Dėl to moters vyro smegenys gauna gebėjimą pradėti
vaisių,  o  jos  savo  ruožtu  apvaisina  moters  instinktus.  Jose  užgimsta  vaikai,  o  jame  –
impulsai. Jie abu turi įkūnyti materialioje formoje tai, kas užgimė juose dėl vienas kito.

Lytinio akto dėka vyras ir moteris gali pasiekti abipusį dvasinį atgimimą arba degeneruoti.
Tai priklausys nuo to, koks taurus buvo pats aktas. Partneriai veikia vienas kitą ir taip abu
formuojasi – arba pasiekia sublimaciją, arba nutempia vienas kitą į pragarą. Jų gebėjimas
mąstyti,  žinių lygis, atsakomybės jausmas, meilė ir rūpestis artimu nulemia ir rezultatus.
Energetinėje  žmogų  supančioje  erdvėje  gyvuoja  magnetinės  pabaisos,  kurias  sukūrė
milijonai porų. Tam, kad pasaulį išvystų „angelai“, būtina išskirtinai darni ir tauri sąjunga,
prieinama tik tiems, kurie pasiekė tam tikrą evoliucijos lygmenį, pažadinę savo sąmonę ir
pakilę iki reikiamo dvasingumo lygio.

Mūsų laikais klestintis materializmas – tai pikčiausias žmonijos priešas, nes dėl jo žmonės
įprato galvoti, kad iš tikrųjų egzistuoja tik tai, ką jie gali matyti ir liesti. Žmonėms trūksta
išminties, kurią turi mokytojai hermetikai, paveldėję žvaigždžių mokslo, mokslo apie žmogų
išmintį. Pagal hermetinį mokymą „kaip viršuje, taip ir apačioje“. Tai reiškia, kad žmogus
panašus į Visatą, jame sumažinti masteliu yra visas Kosmosas. Deja,  homo sapiens rūšies
atstovai  visą  dėmesį  sutelkė  į  išorinius  reiškinius.  Jie  tarsi  bijo  žvilgtelėti  į  savo vidinį
pasaulį,  nepaisant  to,  kad  tikroji  išmintis,  laimė,  humaniškumas  ir  evoliucija  priklauso
būtent nuo jo pažinimo.

Kai tik žmonija sugebės įveikti šį dvasinės tamsos laikotarpį, galbūt ji bus pasirengusi
priimti hermetinius tauraus užgimimo dėsnius. Tai padaryti kol kas gali tik tie, kurie geba
galvoti  savarankiškai,  peržengti  žmonijos  priimtų  kultūrinių  normų  ribas  ir  išsiugdyti
intelektualinį individualumą. Tik tokioje būsenoje žmogus gali pasinerti į svarstymus apie
hermetinį pažinimą ir galbūt supras, apie ką kalbama šioje knygoje. Jeigu žmogus yra savo
kultūrinės programos vergas, jis negali turėti tikrų intelektualinių gebėjimų, nes tokiu atveju
jo  mąstymas  pakeičiamas  kolektyviniu  masių  protu,  kuriam  būdingas  vidutiniškumas,
ribotumas ir prietarai. Tiktai tas, kas sugeba atsikratyti praeities naštos ir išsiugdys tikrąjį
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individualumą, taps laisvas ir galės pakeisti ir valdyti savo gyvenimą, vadovaudamasis savo
laisva valia.

Analizuojant seksualinį potraukį ir lytinį aktą iš hermetizmo perspektyvos, būtų įdomu
panagrinėti,  kas vyksta senatvėje,  kai  troškimas nuslopsta.  Kadangi gyvenimas tiesiogiai
siejasi  su  seksu,  galima  būtų  daryti  prielaidą,  kad  žmogus  miršta,  kai  jo  seksualinis
potraukis  nurimsta.  Peršasi  klausimas,  ar  meilės  potraukis  silpsta  kartu  su  gebėjimu
pagimdyti naują gyvybę.

Paprastai ateina akimirka, kai seksualinis troškimas užgesta ir tampa vos jaučiamu. Vis
dėlto tai visai nereiškia, kad gebėjimas gimdyti dingsta, nes seksas – tai tik vienas iš jo
raiškos būdų. Kai seksualinis potraukis sumažėja, žmogiškojo Eroso akumuliatorius, t. y.,
seksas,  savo  energija  sukaupia  žmogaus  viduje.  Gyvybinė  jėga,  pasireiškianti  kaip
seksualinis troškimas, pakeičia kryptį ir imama naudoti organinės gyvybės pusiausvyrai ir
jėgai  palaikyti.  Vietoje  siekio  gimdyti  naują  gyvybę  svarbiausiu  uždaviniu  tampa  jos
palaikymas. Tai visai nereiškia, kad tarp partneriu nustoja egzistavusi abipusė trauka, tiesiog
jų meilė pereina į abipusį prisirišimą, gilų švelnumą, draugystę ir vienas kito supratimą. Tai
liečia ne tik tuos žmones, kurie bent jau tam tikru mastu sugebėjo pasiekti tikrąją meilę, nes
paprastai gęstantį seksualinį troškimą pakeičia abejingumas, nuobodulys, nenoras bendrauti
ir suprasti vienas kitą, pasibjaurėjimas ir net neapykanta.

Dviem tikrai mylintiems žmonėms santykiai senatvėje gali tapti nuostabiu, ramybės ir
prasmės kupinu gyvenimo laikotarpiu, kai džiaugsmai ir liūdesys, pergalės ir rūpesčiai juos
vienija  taip,  kaip  niekada  negalėtų  jų  susieti  aistra.  Aistra  be  meilės  pasmerkta  žlugti.
Išsilaisvinusi nuo egoizmo naštos, meilė be aistros tampa dar stipresnė.

Kita problema, tiesiogiai susijusi su lytiniu aktu, yra palikuonių reprodukcija. Netgi tada,
kai pora nori pradėti tik nematomus, o ne fizinius vaikus, nuolat vyksta ejakuliacija. Jeigu
kiaušialąstė apvaisinama, jų tikslas yra nepasiekiamas ir aktas apsiriboja įprasta palikuonių
iš kūno ir kraujo reprodukcija. Išpažįstantiems kai kurias religijas, pavyzdžiui, katalikybę,
kontraceptinių  priemonių  naudojimas  yra  draudžiamas,  netgi  išskirtiniais  atvejais,  kai
moteriai būtina sutikti sterilizuotis, nes nėštumas kelia pavojų jos gyvybei. Ne mūsų reikalas
patarinėti,  reikia  gerbti  kitų  nuomonę,  bet  esame įsitikinę,  kad  galime  duoti  peno  šiam
klausimui apmąstyti. Gamtai nerūpi žmogiška moralė ir filosofija ir, kai gyventojų skaičius
peržengia tam tikras ribas, ji į Žemę pasiunčia „keturis Apokalipsės raitelius“, apie kuriuos
garsiame  romane  kalba  Blasko  Ibanjesas  –  badą,  marą,  karą  ir  mirtį.  Taip  pusiausvyrą
periodiškai  atstatoma.  Tai  ir  yra  kaina,  kuria  mums tenka  mokėti,  už  griežtą  kai  kurių
religinių įstatymų laikymąsi ir gimstamumo kontrolės nebuvimą.

Garsiame esė „Apie gyventojus“ (1798) Tomas Maltas aiškina, kad jeigu gamtoje nebus
tokios periodinės kontrolės, gimstamumo lygmenys reikšmingai viršys mirtingumą ir maisto
produktų  gamyba,  nors  ir  kaip  intensyviai  ji  plėstųsi,  negali  suspėti  pamaitinti  nuolat
augančio alkanų burnų skaičiaus. Jis rašo, kad gyventojų daugėja geometrine progresija, o
maisto gamyba auga aritmetine. Pats laikas įrodė jo teorijos teisingumą.

Kai į pirmą planą iškyla ekonominiai, rasiniai ir religiniai interesai, tam tikrais atvejais
galima manyti, kad ekonomikai naudinga turėti kuo daugiau paklusnių vartotojų ir kad kai
kurios  rasinės  grupės  gali  daug  kartų  padidinti  savo  įtaką  ir  galią,  jeigu  išauga  jų
skaitlingumas. Taip pat suprantama, kad ir visos religinės grupės tikisi, kad jų įtaka išaugs
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augant gimstamumui tarp jos gimstamumui. Net ignoruojant šių argumentų svarbą, alkanų
burnų  ir  turimo  maisto  pusiausvyros  išsaugojimo  problema  nedingsta.  Kol  kas  jos
sprendimas nerastas, kaip tik priešingai – bėgant laikui ši problema tampa vis rimtesne ir
stipriai  didina karo pavojų.  Garsus JAV istorijas  Vilis  Diuranas  tvirtina,  kad „karas  yra
priemonė tautai pamaitinti“ – labai tikslus apibūdinimas, apie kurį derėtų giliai susimąstyti.

Veiksmingiausia  kontraceptinė  priemonė  –  tai  susilaikymas  nuo  lytinių  kontaktų
laikotarpiu, kai moteris gali pastoti. Ši priemonė ne tik suteikia visišką garantiją, bet ir yra
puikus valios stiprumo treniravimo būdas.

Lieka dar vienas pakankamai svarbus klausimas, tiesiogiai susijęs su lytiniu aktu: kaip
sukurti tokius lytinius santykius, kurie nebūtų nuodėmingi, nedorovingi arba neprišauktų į
gyvenimą magnetinių demonų.

Aukščiausio  tipo  lytinis  aktas  privalo  būti  itin  stiprios  magnetinės  traukos  proceso
kulminacija. Jis turi būti sąmoningas ir paklūsti individo valios kontrolei. Jo tikslas – darnos
pasiekimas,  pilnavertis  bendravimas,  tarpusavio  supratimas  ir  meilė.  Pora  suvokia,  kad
vykdo šventą, dievišką aktą ir siekiant šio tikslo būtinai gimsta fizinė ar energetinė karta.
Jeigu  šių  sąlygų  nesilaikoma,  sueitis  turi  vykti  kuo  delikačiau  ir  partneriai  jokiu  būdu
neprivalo  bet  kokiomis  priemonėmis  siekti  orgazmo.  Kiekvienas  žmogus  privalo  aiškiai
suvokti, kad jis yra būtybė, savyje turinti dievišką kibirkštį, o ne tiesiog gyvūnas.

Lytinis aktas neturi įvykti, kai žmogus patiria emocinius nuopolius, kai jis yra veikiamas
alkoholio ar tiesiog būna persivalgęs. Dvasinė ramybė – štai kas privalo lydėti fizinę aistrą.
Norint  išvengti  nesveikų sadomazochistiškų nukrypimų, lytinio akto metu su emocine ir
protine  partnerio  būsena  susijusi  atmosfera  turi  būti  rami.  Abu  turi  būti  nuogi,  kad
magnetiniai  mainai  būtų pilnaverčiai.  Be to,  jie  turi  būti  tikri,  kad akto metu jų niekas
netrukdys. Sueitis turi prasidėti abipusėmis glamonėmis, švelniai ir taktiškai, kaip žaidimas.
Partneriams nereikėtų galvoti apie orgazmą – jį jie pasieks natūraliai, tarsi jis ir nebūtų jų
sąmoningas tikslas.

Yra puikus būdas susidoroti su problemomis, susijusiomis su impotencija ir frigidiškumu
– partneriai akto metu turi kuo mažiau judėti, stengdamiesi kuo ilgiau išsaugoti šią būseną,
ir negalvoti apie orgazmą. Vis dėlto nederėtų priprasti prie  coitus interruptus, kada lytinis
aktas nutraukiamas savanoriškai,  kai  tik vyras pasiekia ejakuliacijos momentą.  Ilgalaikis
tokio akto taikymas gali sukelti prostatos uždegimą arba uretros susiaurėjimą.

Meilės aktą visada turi lydėti emocinis ir fizinis švelnumas. Tai ypač svarbu moteriai, nes
jos  pilnavertis  susijaudinimas  siejasi  su limbinės  sistemos  t.  y.,  su cerebralinio  emocijų
centro  dalyvavimu.  Moters  seksualinės  reakcijos  ciklas  gerokai  lėtesnis  lyginant  su
vyriškuoju ir dėl to ji orgazmą pasiekia tada, kai jos partneris galbūt jau jaučiasi pavargęs.
Tai  ir  yra  viena  iš  priežasčių,  dėl  kurių  patariamas  ilgesnis  prieš  orgazmą  vykstančios
preliudijos procesas. Kai kuriuose specializuotuose žinynuose patariama klitorių stimuliuoti
rankomis ir taip pagreitinti susijaudinimo procesą. Pagal hermetinę perspektyvą, tame nėra
nieko bloga, bet taip stimuliuojama tik fizinis, o ne magnetinis seksualumas, kuris ir yra
svarbiausias  seksualinių  santykių  veiksnys.  Magnetinis  seksualumas  gauna  pakankamą
impulsą  tik  tada,  kai  vyras  skleidžia  pakankamai  stiprų  stimulą,  atsirandantį  dėl  jo
magnetinio  vyriškumo,  jeigu  toks  iš  viso  egzistuoja.  Ši  savybė  nėra  įgimta  –  ji  yra
sąmoningos žmogaus evoliucijos pasekmė. Kai moteris sugeria šiuos magnetinio vyriškumo
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impulsus,  joje prabunda jos pačios elektrinis  seksualumas.  Lygiai  kaip ir  vyras,  moteris
negimsta  jai  būdingu  magnetiniu  moteriškumu.  Ji  turi  jį  išugdyti,  dirbdama  su  savimi,
stengdamasi  perprasti  hermetinę  išmintį.  Kaip  ir  vyrui,  moteriai  pradžioje  duotas  tik
primityvus  arba  elementarus  seksualumas.  Labai  retai,  veikiant  vyro  magnetiniam
vyriškumui, jis būna aktyvuojamas, sukeliant sužadinimą magnetinėje seksualinėje srityje.
Tuo pačiu gali būti susijaudinama ir fiziškai.

Aukščiausios rūšies seksualiniam bendravimui būtina magnetinių polių sąjunga, netgi kai
magnetinis seksualumas nepakankamai išvystytas ar primityvus. Tokios rūšies seksualiniai
santykiai tik laimi nuo pakankamai ilgo iki orgazmo atliekamo stimuliavimo, kai partneriai
ne bando kuo greičiau pasiekti orgazmą, o stengiasi atitolinti šią akimirką. Šis aktas gali
tęstis pusę valandos ar valandą ir užsibaigti orgazmu – nors tai, tarp kitko, nebūtina. Tikrąjį
tokio  ryšio  rezultatą  galima  įvertinti  pagal  vidinio  po  sueities  partnerių  patiriamo
pasitenkinimo lygį. Jeigu jie jaučia vidinę ramybę ir pasitenkinimą, reiškia, kad magnetiniai
mainai  buvo  lygiaverčiai,  jeigu  moteris  vis  dėlto  dar  jaučia  susijaudinimą  ir  yra
nepatenkinta,  tai  aktas  tikslo  nepasiekė.  Kalbant  apie  santykiavimo  dažnumą,  reikėtų
pasakyti,  kad negalima to paversti  mechaniškai  atliekamu,  turinį  praradusiu ritualu arba
grynai refleksiniu veiksmu. Kiekviena pora turi pati pasirinkti jai labiausiai tinkantį ritmą.

Ši knyga sumanyta ne kaip seksologijos vadovėlis,  o skirta  giluminei meilės prasmei,
todėl  neaptarsime  pozų,  kurias  galima  naudoti  lytiškai  santykiaujant.  Šis  klausimas
aptariamas  daugybėje  leidinių.  Mūsų  dėmesys  sutelktas  į  magnetinio,  o  ne  organinio
seksualumo problemas, nes atsižvelgiant į pačių santykių kokybę, seksualiniai santykiai gali
partnerius padaryti tauresnius arba menkesnius. Dar daugiau, jų sąjunga gali tapti gyvybės
eliksyru arba būti  lydima mirties  alsavimo.  Iš  esmės gyvybės  paslaptis  slypi  reikiamoje
įtampoje tarp polių. Seksualinis kontaktas ir yra viena iš tikrų šios įtampos apraiškų. Jeigu
įtampa palaikoma, užgimsta gyvybė; įtampos dingimas gali sukelti mirtį – tiesa, ne fizine, o
energetine prasme. Todėl moteris privalo bet kokiais būdais išsaugoti dvasinį skaistumą,
vidinį tyrumą – tai neleis užgesti vyro „švenčiausiajai ugniai“. Tikrojo vyriškumo jėga, t. y.
„švenčiausioji ugnis“ užgęsta,  kai  vyras praktikuoja visišką susilaikymą arba,  priešingai,
ima  ištvirkauti.  Kartais  organinis  seksualumas  išlieka,  bet  tikroji  ugnis,  magnetinio
seksualumo  simbolis  arba  gebėjimas  gimdyti  praranda  savo  galią.  Taip  vyras  pavirsta
būtybe, kuri fiziškai priklauso vyriškai lyčiai, o energetine – moteriškai.

Tokie netikri vyrai dvasios srityje tėra eunuchai, net jeigu išoriškai atrodo visai vyriškai.
Jų impotencija  reiškiasi  niekinančiu požiūriu į  moterį,  polinkiu į  prievartą,  agresyvumu,
savikontrolės  nebuvimu,  pirmalaike  ejakuliacija,  emociniu  nepastovumu,  negebėjimu
susidoroti  su  frustracijos  būsena  ir  piktnaudžiavimu valdžia.  Žinoma,  jeigu  žmogus turi
visas  priešingas  savybes,  tai  savaime  dar  neįrodo  jo  vyriškumo,  nes  kiekvieno  vyro
charakteryje turi būti subalansuotas agresyvumas, jėga ir gebėjimas elgtis su valdžia. Vis
dėlto tikras vyras privalo mokėti kontroliuoti šiuos gebėjimus ir jais nepiktnaudžiauti. Tik
nedaugeliui  būdingas  tikrasis  vyriškumas  ir  pakankama  jėga,  leidžiančia  valdyti  mitinį
Eskaliburą, pasakišką karaliaus Artūro kalaviją. Karalius Artūras vadovavo Apvaliojo stalo
riterių brolijai,  pasišventusiai  ieškoti  šventojo Gralio – taurės,  kurią Kristus naudojo per
Paskutinę  vakarienę.  Kaip  skelbia  padavimas,  šventojo  Gralio  paslaptis  prieinama  tik
tikriems riteriams, jos paieškos tapo daugybės senovės legendų tema – tiek pristatomų kaip
senovės anglų folkloras, tiek tų, kurios buvo surinktos Kretjeno de Trua ir Volframo fon
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Ešenbacho kūriniuose  („Persevalis“  ir  „Parcivalis“);  ši  mistinė  Vagnerio  opera  parašyta
remiantis Volframo fon Ešenbacho poemos motyvais.

Mus šiose legendose domina faliniai simboliai – karaliaus Artūro kalavijas ir Parsifalio
ietis. Naudodamas savo stebuklingą kalaviją Artūras laimi visuose mūšiuose ir panašiai kaip
šventas  Jurgis  nugali  netgi  drakoną.  Tuo  tarpu Parsifalis  šventą  ietį  atima iš  piktadario
Klingsoro  ir  jį  nužudo,  paversdamas  dulkėmis  ir  jį  patį,  ir  jo  pilį.  Tai  akivaizdūs
aukščiausios  hermetiko  valios  simboliai,  kurių  pagrindas  –  jo  magnetinis  vyriškumas.
Paprasti vyrai šios galios neturi, nes jiems nuolat reikia vedlių, kurie jiems padėtų įveikti
savo silpnumą. Tikroji valios jėga visada turi priklausyti nuo magnetinio vyriškumo ir yra
jos išraiška. Savo ruožtu moteris privalo semtis valios jėgą iš pačios Gamtos, nes ji pati yra
Gamtos įsikūnijimas ir jai nereikalingos tos sąlygos, kurios būtinos vyrui.

Vyriškos valios jėgos neturinčios masės elgiasi pasyviai ir tiesiog plaukia pasroviui. Štai
kodėl  kiekvienas  žmogus,  siekiantis  aukštesnio  sąmonės  lygio,  visų  pirma  privalo
pasistengti  įgyti  psichologinį  ir  intelektualinį  individualumą,  kuris  jam  leidžia  mąstyti
savarankiškai.

Šiuolaikiniame pasaulyje vyrauja  materialistinio tipo elgesys.  Tai  nepaneigiamai  įrodo
moterišką  šiuolaikinių  vyrų  prigimtį  –  jie  yra  moteriški  psichologiniu  atžvilgiu,  juos
„apvaisina“ materijos jėga, kuri šiuo atveju atlieka vyro vaidmenį. Ir priešingai – dvasingas
žmogus  savyje  turi  vyrišką  pradą,  nes  užuot  apvaisinamas  materijos  jėgos,  protingai
naudodamasis, jis pats priverčia materiją pastoti, suteikdamas jai sąmonę. Nepaisant to, kad
visos  atsidavimo  formos  turi  moterišką  prigimtį,  kai  šį  aktą  atlieka  vyras  ar  kai  aktui
būdingos  vyriškos  savybės,  jis  įgyja  vyriškų  bruožų;  bet  kokios  formos  savikontrolė
pasižymi vyriškumu, tačiau moters atveju ji tik sustiprina jos moteriškumą.

Aistros  nulemtas  užvaldymas  taip  pat  yra  atsidavimo forma,  nes  tokiu  atveju  žmogų
apvaisina neįveikiama jėga, verčianti jį prievarta užvaldyti moterį. Nors energetiniu požiūriu
paprastas  vyras yra moteriškų savybių nešėjas,  jis  gali  išsiugdyti  vyriškumą, palaipsniui
pasiekdamas savikontrolės būsenos. Savikontrolė ne tik formuoja charakterį, bet ir atkuria
vyriškumą.

Vėl  grįšime  prie  problemos,  susijusios  su  energetine  gyvybę  palaikančia  įtampa  tarp
dviejų polių, ir pabandysime išanalizuoti neteisingas elgesio formas, dėl kurių sumažėja ar
išnyksta trauka tarp partnerių.

Tokioms elgesio rūšims priklauso:

1. Neteisingas seksualinio ryšio naudojimas
2. Mechaninis lytinis aktas
3. Psichologinio individualumo praradimas
4. Simbiozinis susiliejimas
5. Vyro charakterio silpnumas
6. Vyriškas šovinizmas
7. Psichologinis ribotumas
8. Galimybės pabūti vienam su savimi nebuvimas
9. Pernelyg stiprus charakterių panašumas
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Visos šios elgesio rūšys sumažina įtampą tarp polių, o taip išnyksta magnetinė trauka ir
meilės gyvybingumas. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, kai kalbama apie neteisingą sekso
naudojimą arba apie mechanišką lytinį aktą,  įvyksta magnetinis prisisotinimas ir užgęsta
polių vibracijos. Kiti pavyzdžiai patvirtina abiejų polių skleidžiamų fluidų trūkumą, o būtent
jie turi lemiamą reikšmę palaikant būtiną įtampą tarp polių. Tai priklauso trečiam punktui
(psichologinio  individualumo  praradimas),  nes  būtent  ši  įtampa  apibrėžia  kiekvieno
žmogaus poliškumą. Kai šis poliškumas pažeidžiamas, išnyksta ir magnetinė įtampa. Tą patį
galima  pasakyti  ir  apie  kitus  kaip  pavyzdžius  pateiktus  atvejus.  Jeigu  vyras  turi  silpną
charakterį,  jis  negali  išlaikyti  atstumo  tarp  polių  ir  taip  praranda  savo  polines
charakteristikas.  „Supermenas“  praryja  moterį  ir  taip  pat  praranda  savo  poliškumą.
Psichologiškai ribotas žmogus yra nejudrioje būsenoje ir neskleidžia energijos, kuri būdinga
jo  poliškumui.  Ilgą  laiką  galimybės  likti  vienas  su  savimi  neturintis  žmogus  sugeria
partnerio magnetizmą ir netenka savo magnetinio polio ženklą. Tais atvejais, kai partnerių
charakteriai yra pernelyg panašūs, nuotolis tarp jų polių yra nepakankamas.

Jeigu partneriai daug metų miega vienoje lovoje, jie apsimaino tokiu dideliu magnetinės
energijos kiekiu, kad jų individualus poliariškumas susilpnėja, sumažėja arba visai išnyksta.
Kai kartu gyvenama nuolat, o bendravimas pernelyg artimas, toks magnetinis persisotinimas
dažnai tampa seksualinio nuovargio priežastimi.

Hermetinė išmintis skamba santuokai skirtame Kahlilio Džibrano eilėraštyje:

Tegul erdvė užsiveria virš jūsų jus apglėbdama.
Tegul dangus sulėtina savo vėjų šokį tarp jūsų!

Tegul jūsų meilė būna ištikima, bet nepaverskite jos saitų pančiais!
Tegul jūsų meilė bus kaip jūra, kuri skalauja jūsų sielų krantus.
Pripildykit vienas kito taures, bet niekada negerkite iš vienos taurės.
Dalinkitės savo duona, bet nevalgykite vienos riekės.

Gerkite, šokite ir linksminkitės kartu bet šventai saugokite savo laisvę.
Liutnios stygos skirtingos, bet jos muzika keri savo harmonija.
Tegul kiekvienas iš jūsų dovanai atneša savo širdį, bet neleidžia kitam jos 

užvaldyti, juk širdies delnuose yra pats gyvenimas.
Būkite kartu, bet ne per daug arti, nes ir šventovės skliautus laikančias kolonas skiria 

erdvė.
Ir neauga ąžuolas kipariso šešėlyje, o kiparisas sunyksta ąžuolo šešėlyje.

Šis  nuostabus  eilėraštis  patvirtina  būtinybę  išlaikyti  tam tikrą  distanciją,  jeigu  norime
išsaugoti magnetinės įtampos jėgą.

Kalbant apie partnerius, kurie yra per daug artimi ir daugelį metų palaiko seksualinius,
emocinius,  intelektualinius  ir  fizinius  santykius,  galima  laukti,  kad  tai,  kas  anksčiau
„įkvėpdavo  juos  gyvenimui“,  gali,  vaizdžiai  kalbant,  sukelti  ir  mirtį  dėl  magnetinio
prisisotinimo. Nuolatinis tų pačių stimulų kartojimas psichologiškai nuodija abu partnerius,
o  tai  nesąmoningai  verčia  prisiminti  klasikinius  rytietiškus  kankinimus  –  vandens  lašai,
vienas po kito lašantis ant pasmerktojo galvos. Kai mums nuolat tenka girdėti vieną ir tą
patį, kai ginčijamės dėl tų pačių dalykų, kartojam tas pačias glamones ir švelnius žodžius,
tai, kas kažkada buvo labai malonu, gali sukelti apmaudą ar net neapykantą. Tai nereiškia,
kad nėra meilės, o tik rodo, kad įprastą jutiminį nuovargį. Toks nuovargis panašus į gerai
žinomą  reiškinį:  visi  žino,  kaip  sunku  objektyviai  matyti  ir  vertinti  save.  Viskas,  kas
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reikalauja  per  daug  mūsų  dėmesio,  galiausiai  atsiduria  už  mūsų  regos  lauko  ribų,  nes
stimulas jau „išeikvotas“.

Nuobodulio santuokiniuose santykiuose galima atsikratyti laikantis tam tikrų pertraukų,
kurių  metu  seksualiniai  ir  psichologiniai  kontaktai  tarp  partnerių  nevyks  –  tai  padės  jų
jausmams  tapti  stipresniais.  Nekontroliuojamas  intensyvumas  santykiuose  sunaikina
pasitenkinimą, jį pakeičia abejingumas, kaltės jausmas ir kančia.

Kiekviena  pora  turi  siekti  santykių  pusiausvyros,  vadovaudamasi  išmintingu  senovės
puodžių principu, kurie žinojo, kad molį į pečių reikia kišti „ne per daug giliai į vidų, kad
nesudegtų, ir ne per daug arti pečiaus angos, kad neliktų neišdegtas“.

Emocinė  įtampa,  kuri  taip  dažnai  lydi  meilę  ir  daro  įtaką  seksualumui,  iš  esmės
grindžiama nepasitikėjimo jausmu. Abu partneriai abejoja, kad gali išlaikyti kitą, ir iš visų
jėgų  stengiasi  jį  praryti.  Tokia  pasitikėjimo  savo  jėgomis  stoka  yra  svarbiausia  kliūtis
tokiems būtiniems poilsio laikotarpiams, kurie yra gyvybiškai svarbūs magnetinei įtampai
išsaugoti.  Kartais  klaidingai  manoma,  kad  laikinas  išsiskyrimas  meilės  santykiuose  gali
sukelti nesutarimų. Tai teisinga tik tada, kai meilės nebuvo nuo pat pradžių.

2.9. Valios aktas meilėje

Tam, kad meilės  prigimtį  ir  jos praktinius aspektus  būtų galima nagrinėti  iš  teisingos
perspektyvos, svarbu suprasti, kad šis jausmas negali būti atsitiktinumo pasekmė ir niekada
neatsiranda savaime. Tam, kad meilė iš tikrųjų būtų laiminga, ją būtina planuoti nuo pat
pradžios.  Priešingu  atveju  teks  susitaikyti  su  romantiškomis  fantazijomis  ir  bevaisėmis
iliuzijomis, kurios gali sukelti tik nepasitenkinimo, prislėgtumo jausmą ir iš esmės nužudo
meilę. Negalima leisti, kad partnerių meilės santykius valdytų atsitiktinumas ir instinktyvūs
potraukiai – santykiai turi paklusti žmogaus valiai.

Tokia nuomonė skamba kaip antitezė visuotinai priimtam meilės supratimui – dauguma
žmonių yra įsitikinę, kad meilė atsiranda atsitiktinai, „iš pirmo žvilgsnio“, kaip elektrinis
išlydis,  kuris  perveria  įsimylėjėlius,  priversdamas  juos  pajusti  „aistringą  troškimą“.
Stebėdami Gamtą žmonės ima galvoti, kad jiems reikia sekti gyvūnų pavyzdžiu, kurie tam
tikromis akimirkomis pajunta nevaldomą troškimą, paskatinantį jį poruotis. Galbūt jie mano,
kad su jais turi vykti tas pats, kas vyksta apsidulkinant gėlėms ar paukščių meilės žaidimų
metu. Galbūt išgalvoti vaizdiniai, kuriuos siūlo literatūra, kinas ir istorija, žadina juose įkyrų
troškimą patirti romantiškus santykius, panašius į Romeo ir Džiuljetos, Pelenės ir panašių
personažų santykius. Priimta manyti, kad gebėjimas mylėti žmogui yra įgimtas ir toks pats
natūralus, koks natūralus yra gebėjimas kvėpuoti ir valgyti – reikia tik leisti  sklisti  savo
emociniams impulsams ir meilė ateis pati. Tūkstančiai žmonių negali rasti teisingo kelio,
vaikydamiesi  chimerinį,  iliuzišką  idėją  apie  kažkokią  „stichišką“  meilę.  Jie  tarsi  nuolat
tikisi, kad vėjas atsitiktinai atneš laimingų sėklų, ir jos taip pat atsitiktinai išdygs būtent ten,
kur augalas galės išleisti šaknis.

Žmonės  nesupranta  tikrosios  meilės  prigimties  ir,  deja,  spontaniškumą  painioja  su
gyvulišku instinktu. Jie net akimirką nesusimąsto apie tai, kad norint mėgautis Kupidono
dovanomis  būtina  įvaldyti  meilės  techniką.  Geriausiu  atveju  žmonės  suvokia  būtinybę
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sužinoti  kai  kuriuos  techninius  būdus,  leidžiančius  pajusti  didžiausią  seksualinį
pasitenkinimą.  Pati  mintis  apie  būtinybę  pažinti  meilę  ir  įsisavinti  jos  meną,  norint
užsitikrinti  sėkmę,  yra  tarsi  nesuderinama  su  visuotinai  priimtu  meilės  kaip  stichiškai
užgimstančios jėgos samprata.

Šį mitą reikia išsklaidyti kartą ir visiems laikams: mokslas apie meilę reikalauja tokio
paties  dėmesio  ir  pasiaukojimo,  kokie  būtini,  jeigu  norime  tobulai  įvaldyti  kokią  nors
profesiją  ar  pasiketi  aukštumų  mene.  Žmogus,  kuris  bent  kiek  nepažįsta  savęs  ir  savo
partnerio, niekada negalės pasiekti tikrosios laimės meilėje, jeigu tik jis nenori tenkintis tik
kūniškais džiaugsmais.

Laimei,  yra  mokslas  apie  meilę  –  darni  žinių  sistema,  kuri  leidžia  pažinti  žmogaus
prigimtį.  Pagrindiniai  šio  mokslo  teiginiai  pristatyti  šioje  knygoje.  Žmogus  yra  meilės
instrumentas  ir  laimės  aukštumos  bus  nepasiekiamos,  jeigu  jam nepakaks  žinių  apie  šį
jausmą.  Laimingos  meilės  melodijos  Gamta  mums  nedovanoja  dykai  –  ją  kuria  pats
žmogus, o tam būtina praktika ir kompozitoriaus meistriškumas.

Tikroji  meilės  ir  poros  santykių  dinamikos  krizės  priežastis  yra  tai,  kad  žmonės,
vaikydamiesi  iliuzijų,  beveik  visiškai  pamiršta  savo  dvasinį  pasaulį.  Partnerių  santykių
žlugimas sukelia visos žmonijos krizę, o tai reiškia,  kad į evoliuciją vedantis kelias bus
prarastas. Kartu tai ir yra kelias, kuris veda į išmintį, dvasinį tyrumą ir tobulumą. Meilę
būtina išgelbėti ir užtikrinti jai derančią vietą – tai leis atkurti  ir ištobulinti aukščiausias
žmonijos vertybes.

Padaryti meilę valios aktu nereiškia būtinybės dirbtinai kurti tikrovėje neegzistuojančias
situacijas  –  šio  proceso  prasmė  yra  tai,  kad  dėmesio  centre  atsidurtų  aukščiausias
sąmoningumas. Proto ir sąmonės naudojimas meilėje nesumažina jausmų galios ir neverčia
jų atvėsti.  Kaip tik  priešingai – kuo daugiau savybių išugdoma dėl meilės,  tuo daugiau
laimės ir džiaugsmo ji atneš, nes jos įtaka palies gelminius žmogaus psichikos lygmenis.

Sentimentali  meilė,  kurios  veikimo  sritis  yra  ribota,  primena  melodiją,  atliekamą
septyniais rojalio klavišais. Jeigu žmogui leidžiama naudotis visomis muzikos instrumento
galimybėmis,  jis  galės  sugroti  melodiją,  perteikdamas  jos  jėgą,  grožį  ir  gilų  turinį.
Sentimentalusis ir seksualinis meilės aspektai yra tik maža „žmogaus klavišų“ dalis, ir jeigu
žmogus  ribojasi  tik  keliomis  tonacijomis,  jis  niekada  negalės  pasiekti  tikrosios  meilės
gelmės ir puikumo. Būtent todėl negalima tvirtinti, kad „meilė yra akla“ – šis posakis meilę
meilę vaizduoja karikatūriškai ir neturi nieko bendra su tikrais santykiais, į kuriuos turime
žengti su „plačiai atmerktomis akimis“. Gyvūnai gali poruotis vadovaudamiesi instinktu, o
iš žmonių derėtų tikėtis daugiau.

Jau kalbėjome apie tai, kad tikroji meilė – tai „dviejų priešingos lyties žmonių vientisų
esmių santykiai“. Tai taps suprantamiau, jeigu vientisą esmę nagrinėsime kaip viską, ką gali
aprėpti jutiminiai organai – nuo kūniškiausių ir materialių iki neapčiuopiamų ir dvasinių
dalykų. Vis dėlto pati meilė nėra neapčiuopiama – tai labai konkretus procesas.

Super ego turi sąmoningai ir protingai valdyti visą žmogaus pojūčių gamą, kad užtikrintų
pilnavertiškiausią partnerių sąjungą, grindžiamą potencialia ir realia tikrove.

Realistiškai pagrįstas, sąmoningas ir pusiausvyra pasižymintis elgesys žmogui turi padėti
įveikti tuščias fantazijas, dėl kurių meilė virsta kažkokiu subjektyviu ir iliuzišku potyriu.
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Skaudu matyti žmones, kurie tiek panirę į savo malonius sapnus, kad visiškai atitrūksta nuo
tikrovės  ir  gyvena subjektyviame pasaulyje,  tarsi  jaustų nuolatinį  narkotiko poveikį.  Tai
visai nestebina, nes žmonės yra linkę naudoti savo svajas ir fantazijas kaip opiumą ir yra
įsitikinę,  kad  šis  įprotis  jiems  labai  nepakenks.  Fantazijos  pakeičia  tikrovę  ir  po  to
neišvengiamai užgimsta negęstanti viltis, kad įvyks kažkokie įvykiai – tiesa, tik svajotojo
vaizduotėje. Tai iš žmogaus atima galimybę gyventi iš tikrųjų.

Valia mylėti neturi reikštis, kai susitinkame su mumis nederantį žmogų. Šį procesą reikia
valdyti kuo protingiau – taip,  kad meilė padėtų kuo pilnavertiškiau bendrauti,  o sėkmės
tikimybė  būtų  kuo  realesnė.  Todėl  žmogui  derėtų  pasistengti  ir  pabandyti  suprasti  kitą
žmogų, neskubant vertinti.  Nėra meilės iš pirmo žvilgsnio – tokia meilė tėra seksualinis
potraukis,  „įsimylėjimas“,  kurį  grindžia  paprastas  gyvuliškas  magnetizmas  ir  „fantazijų
šmėklos“  poveikis,  t.  y.,  to  idealizuoto  vaizdinio,  kuris  verčia  mus  pirmame  sutiktame
žmoguje matyti mūsų svajų objektą. Būtent todėl, kai toks žmogus mus sudomina, turime su
juo bendrauti pakankamai ilgai, kad artimiau jį pažintume ir įsitikintume, kad jis gali tapti
mūsų meilės objektu, kad jis gali atsakyti į mūsų jausmus ir nuoširdžiai to nori. Kol vyksta
šis procesas, dera vengti skubotų išvadų ir „seksualinių testų“. Tai nereiškia, kad seksualinis
ryšys  tokiais  atvejais  yra  draudžiamas,  bet  santykių  sėkmė  priklauso  ne  tik  nuo  jo.
Seksualiniai santykiai gali parodyti fizinio suderinamumo lygį, o tai yra tik vienas iš tarp
partnerių egzistuojančių sąlyčio taškų. Klaidinga būtų manyti, kad patenkinami seksualiniai
santykiai įrodo meilės egzistavimo galimybę. Valios pastangos turi padėti žmogui patraukti
nereikšmingus dalykus į antrą planą ir susitelkti į tai, kas yra esmiškai svarbu. Pažinti kitą
žmogų reiškia išmokti jį matyti be kaukės. Ši užduotis yra nelengva, nes mes visi naudojam
didelį  kaukių  rinkinį  ir  niekada  nerodom  savo  tikrojo  veido.  Jį  pamatyti  galima  tik
kritinėmis  akimirkomis.  Dažnai  tai  palieka  neišdildomą  įspūdį,  nes  gali  pasirodyti,  kad
tikrasis veidas neturi nieko bendra su tuo, ką pripratome matyti.

Visi stengiamės padaryti kuo malonesnį įspūdį, ypač kai kalbama apie meilę. Dvasinis
grožis  ar  bjaurumas  tampa  akivaizdūs  tik  tada,  kai  psichologinė  žmogaus  programa
„užblokuojama“  arba  kai  jis  dėl  kokio  nors  netikėto  įvykių  posūkio  nuo  jos  atitrūksta.
Norint patekti į vidinį kito žmogaus pasaulį ir sužinoti, kas jis yra iš tikrųjų, būtina didžiulė
kantrybė ir šis procesas trunka ne vienerius metus.

Paaugliams meilė  atrodo  nuostabi  ir  svaiginanti,  jiems  tai  –  jausmas,  kuriam žmogus
atsiduoda visas, kūnu ir dvasia. Jie nuoširdžiai tiki, kad ekstazė, kurią kartais tenka patirti, ir
yra  įtikinamiausias  tikros  meilės  įrodymas.  Iš  esmės  „įsimylėjimo“  būsena  iš  viso  nėra
meilės pasekmė. Posakis „aš esu įsimylėjęs“ klaidingai taikomas reiškiniui, kurio pagrindas
yra „magnetinis apgirtimas“. Dėl partnerių artumo jų magnetinė energija padidėja, faktiškai
padvigubėja jų „masės energija“ – magnetinė jėga, neatskiriama nuo kūno materijos. Abu
jaučia  savotišką  „elektrinę  egzaltaciją“  dėl  kurios  patiria  ypatingos  emocinės  įtampos
būseną. Vis dėlto jų negalima laikyti tikra meile, nes tokios būsenos yra tik meilės energijos
išraiškos gyvuliškiausia forma. Susijaudinimo būsenai būdingas vienas rimtas trūkumas – ji
išnyksta nepalikdama pėdsako, kai kūnai nebūna arti. Iš jos lieka gal tik juslinis troškimas
vėl patirti šią būseną. Kai jaučiame neįveikiamą abipusį poreikį praryti vienas kitą, tai visai
nereiškia,  kad mylime vienas  kitą,  tai  ne meilė,  o tik  „masės  energija“,  verčianti  kūnus
judėti  vienas  kito link ir  taip kuriam laikui padidinti  savo magnetinį  potencialią.  Kai  ši
būsena praeina, lieka tik nuovargis ir vidinė tuštuma. Šį jausmą galima palyginti su staiga
pusės galios netekusio variklio būsena.
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Įdomu,  kad  Freudas  įsimylėjimą  nagrinėjo  kaip  hipnozės  formą.  Toks  požiūris  yra
teisingas ir artimas mūsų teorijai apie abipusę hipnozę. Mes taip pat nagrinėjome ryšį tarp
hipnozės  ir  magnetizmo  –  šis  ryšys  toks  stiprus,  kad  kažkada  hipnotizuotojus  dažnai
vadindavo „magnetizuotojais“. Kaip bebūtų keista, ir šiandien nėra tenkinančio hipnotinio
magnetizmo priežasčių paaiškinimo, nors hermetikai jas puikiai žino.

Žmonės iš visų jėgų bando sužinoti, ką būtent jaučia kiti. Jie pasitelkia glamones, kad
prasiskverbtų į  kito žmogaus jausmų pasaulį ir tikisi,  kad tai jiems padės suprasti,  ar jų
partneris jaučia meilę. Labai dažnai meilė painiojama su seksualumu – šis pagrindas, ant
kurio kuriame meilės jausmus, yra labai nepatikimas. Tokius taurius santykius galės sukurti
tik tie, kurie supras, kokiais aspektais iš tikrųjų pasižymi meilė kaip mokslas, leidžiantis
sukurti  pilnavertę sąjungą, kur bendravimas vyksta visais lygmenimis ir yra grindžiamas
tikra simpatija.

Vyro viltys, kad jis galės rasti „idealią“, tarsi specialiai jam sukurtą moterį, tėra klaida,
kuri aiškiai liudija, kad meilėje neįmanoma išsiversti be valios jėgos. Beprotiškose meilės
paieškose  daugelis  jų  galiausiai  karčiai  nusivilia,  apsinuodiję  mintimi,  kad  neva  „visos
moterys  kvailos“  arba  „blogos“.  Prisimenant,  kad  kiekviena  moteris  už  sielą  turi  būti
dėkinga kokiam nors vyrui, tai kiekvienas vyras stengiasi rasti moterį, kuri turėtų giminingą
sielą, net jeigu tą sielą ji gavo iš kito vyro. Pastaroji aplinkybė nėra kliūtis – sunkumas slypi
tame, kad tikimybė sutikti tokią moterį yra labai maža. Būtų protingiau pasistengti suprasti
mums patinkančią  moterį  ir  motyvuoti  jos  elgesį,  kad suteiktume jai  galimybę parodyti
geriausius  jos  charakterio  aspektus.  Vis  dėlto  vyrų  egoizmas  verčia  juos  reikalauti,  kad
moteris atiduotų jiems visa,  ką ji  turi geriausio, neatsilyginant jai tuo pačiu. Vyras savo
išrinktosios  „taurę“  turi  užpildyti  savo aukščiausiomis  dorybėmis  ir  taip  padėti  jai  savo
vidinį pasaulį padaryti tauresniu. Tuo pačiu metu vyras jaučia moters poreikį, kad apvaisintų
savo intelektą – o tai neįmanoma be visiško abipusiškumo. Derėtų besąlygiškai sutikti su
faktu, kad vienas vyras yra nieko vertas – lygiai kaip ir moteris, jis tėra vienos visumos
pusė. Tik „aukščiausia valia mylėti“ gali jiems padėti pasiekti poliams susiliejus apimančią
ekstazę,  pajusti  džiaugsmą,  patiriamą,  kai  pilnavertiškai  realizuojasi  būtybės,  savyje
sujungusios vienos visumos puseles.

Vienas iš svarbiausių tikros meilės bruožų, kurį dera prisiminti – jai būdingas aktyvus,
kuriantysis pradas. Lygiai taip pat kaip šviečia ir šildo Saulė, taip ir žmogus siekia atsiduoti.
Priešingai nei tikroji, motyvacijos atžvilgiu netikra meilė yra išskirtinai pasyvi. Ji paklūsta
gyvenimo   potvyniams  ir  atoslūgiams,  kaip  ir  paprasto  žmogaus  poelgiai.  Norint  tai
paaiškinti vaizdžiau, dera prisiminti, kad žodis passion „aistra“ kilo iš passive „pasyvus“ ir
reiškia tokią žmogaus būseną, kurią nulemia išorinių jėgų poveikis. Žmogus jaučia trauką ar
prieraišumą  nepriklausomai  nuo  savo  valios,  minčių  ir  veiksmų.  Jis  lieka  pasyvus  jį
užvaldžiusios  energijos  atžvilgiu  ir  verčia  save  jausti,  galvoti  ir  veikti  tam tikru  būdu.
„Aistringoji“ arba netikra meilė – tai priemonė, leidžianti svetimai išorinei jėgai užvaldyti
asmenybę, verčiant ją patirti  emocines ar seksualines audras.  Tokioje situacijoje žmogus
panašus į laivą, patekusį į uraganą. Neabejotina, kad netikrai meilei visų pirma būdinga tai,
kad vos tik išnyksta ją sukėlęs išorinis stimulas, dingsta ir pati „meilė“. Kai kuriems tokia
akimirka ateina, kai partneris liaujasi juos mylėjęs. Kadangi išorinis impulsas nuslopo, jie
pradeda galvoti, kad „anksčiau jis buvo nuostabus ir mylėjo mane, bet kažkas įvyko, jis
pasikeitė ir tapo visai kitu žmogumi“. Partneris iš esmės visai nepasikeitė,  tiesiog dingo
išorinis motyvas.
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Aukščiau  išdėstyti  dalykai  leidžia  formuluoti  apibrėžimą,  pagal  kurį  meilė  vidine
motyvacija pasižymintis jausmas, t. y., atsiranda kaip aktyvus paties žmogaus noras. Tikros
meilės  pagrindas  –  ne  aistra,  o  aktyvi  valia.  Tikra  meilė  paklūsta  sąmonei,  tai  aktyvus
jausmas, kuriame reiškiasi žmogaus ego galia. Kai meilės pagrindas būna aistra, veikti ima
išorinės jėgos – šiuo atveju jausmo nekontroliuoja sąmoningos valios pastangos. Deja, meilė
dažniausiai  grindžiama  būtent  aistra  ir  pasyviu  dalyvavimu  ir  iš  esmės  tik  apgailėtinai
primena tikrąjį jausmą. Tik labai nedaugeliui pavyksta patirti tautų tikros meilės jausmą.

Tie,  kurie  meilės  ieško  panašiai  kaip  grobį  persekiojantys  medžiotojai,  pasirenka
nuodėmingą  kelią.  Jų  veiksmai  į  meilę  panašūs  tiek  pat,  kiek  į  ją  panašūs  afrikietiški
safariai. Meilė ir medžioklė yra visiškai skirtingos sąvokos. Egoizmas taip pat yra meilės
priešingybė – ne todėl, kad šis jausmas būtinai turi būti altruistiškas, o todėl, kad jis nėra
jėga, kuri savo šilumą atiduoda kaip saulė, t. y., jis sugeria ją maitinančią energiją. Jeigu
mes tiesiog leidžiame mylėti save, tai reiškia, kad emociškai ar seksualiai maitinamės kito
žmogaus sąskaita,  mūsų ego šiame akte nedalyvauja.  Atpažinti  netikrą,  egoistišką meilę
galima pagal tai, kad partneriai nenori atsiduoti, neleidžia savo ego dalyvauti santykiuose.
Jie stengiasi išlaikyti distanciją meilėje ir gauti, nieko neduodami mainais. Toks santykis ne
tik užkerta meilės galimybę, bet ir liudija žmogaus infantilumą, polinkį partneryje matyti
tokį patį ramybės ir gerovės šaltinį, kokiu savu laiku jam buvo motinos krūtis.

Meilėje  yra  auksinė  taisyklė  –  jeigu  ji  pasižymi  vidine  motyvacija,  jeigu  ji  nuolat
atsinaujina, tuomet tai iš tikrųjų yra tikras jausmas. Jeigu ji grindžiama tik aistra, jos tiesiog
nėra.  Sunkumas  yra  toks,  kad  tik  nedaugelis  turi  pakankamai  išminties,  kad  teisingai
susiorientuotų tokioje „meilės“ situacijoje. Kol žmogus neįsisavins mokslo apie meilę, jis
negalės jos tinkamai įvertinti. Toliau pateiktos kai kurios labai paprastos taisyklės, galinčios
padėti įvertinti tokią situaciją (tiesa, jas dera naudoti labai atsargiai).

Pirmajame  stulpelyje  nurodytos  auksinės  meilės  taisyklės  ir  jos  tikrosios  savybės,
antrajame – priešingi ženklai, rodantys, kad meilės nėra:

TIKRA MEILĖ NETIKRA MEILĖ

Duoda, neprašydama mainais nieko Reikli ir nekantri

Neegoistiška Visų pirma egoistiška

Pasižymi vidine motyvacija Įkyri, grindžiama aistra

Proceso rezultatas Gali atsirasti iš pirmo žvilgsnio

Reikalauja sąmonės dalyvavimo Hipnotiška

Neleidžia naudoti manipuliacijų Manipuliuoja partneriu

Leidžia vystytis individualumui Neleidžia žmogui vystytis

Nepriklauso nuo sekso Priklauso nuo sekso

Pastovi ir nepertraukiama Nepastovi, turi pertrūkių

Gali išverti išsiskyrimą Per ilgą išsiskyrimą užgęsta
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Išmintinga Įkyri ir neišmanėliška

Brandi Infantili

Nesupančioja partnerio, trokšta tik duoti Grindžiama pažadais ir įsipareigojimais

Pasižymi lankstumu Siaura ir ribota

Nesiderina prie santykių Priklauso  nuo  to,  kiek  partneris  yra
utilitariai „naudingas“

Suteikia ramybę ir pasitikėjimą Sukelia  nerimą,  nepasitenkinimą  ir  ir
konformizmą

Atneša laimę Teikia  tik  trumpalaikį  pasitenkinimą  ir
malonumą arba padaro mus nelaimingais

Bėgant laikui stiprėja Bėgant laikui silpnėja

Visiškai  nuoširdi,  partneriai  gerai  pažįsta
vienas kitą

Reikalauja  melo,  veidmainystės  ir
apsimetinėjimo

Bendravimas vyksta keliais lygmenimis Bendravimas vyksta tik vienu lygmeniu

Užtikrina lygybę ir žmogaus laisvę Neigia lygybę ir asmenybės laisvę

Neturi ribų Ribota

Atsinaujina  ir  tampa  stipresnė  dėl  vidinių
pokyčių

Intelektualiniam  ir  emociniam
programavimui prieštaraujantys pokyčiai ją
žudo

Skatina individualių gebėjimų ugdymą Riboja tobulėjimą ir jam trukdo arba leidžia
vienam  partneriui  vystytis  kito  partnerio
sąskaita

Vaisinga  ir  produktyvi,  emocionaliai
inteligentiška

Vaisinga  tik  emocijų  ir  palikuonių
reprodukcijos srityje

Siekia užtikrinti evoliucinį abiejų partnerių
tobulėjimą

Neleidžia abiem partneriams pilnavertiškai
tobulėti, ribota ir statiška

Prižadina vidinį arba magnetinį seksualumą Aktyvus tik fizinis seksualumas

Vadovaujasi  tolerancijos,  abipusės
pagarbos,  tobulo  vienas  kito  supratimo
principais

Paklūsta  išdidumui,  pavydui,  garbėtroškai,
egoizmui,  visuomenės  primetamoms
dorovinėms normoms

Grindžiama savu originaliu modeliu Paiso socialinių ir kultūrinių modelių

Pasižymi  aktyvia  ir  kūrybiška  prigimtimi,
nuolat atsinaujina

Pasyvi, paklūsta įpročiui ir inercijai

Partneriai  kartu  pergyvena  ir  klaidas,  ir
sėkmes

Partneriai skirstosi į „kaltus“ ir „nekaltus“
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Pasižymi savo dinamika Užprogramuota ir statiška

Užtikrina tobulą sąjungą visais lygmenimis,
išsaugant vidinę žmogaus erdvę

Reikalauja simbioziško susiliejimo

Atsiranda kaip pastangų rezultatas Valios  ir  sąmoningo  mąstymo
improvizacijos vaisius

Nepasiduoda  fantazijų  šmėklos  trikdymui,
nes yra realistiška

Prikelia  fantazijų  šmėklą,  grindžiama
fantazijomis, nerealistiška

Grindžiama abipusiu bendradarbiavimu Grindžiama konkurencija

Pasižymi  sąmoningais  doroviniais
standartais,  grindžiamais  giliu
sąmoningumu

Pasižymi  nesąmoningais,  užprogramuotais
ir  paviršutiniškais  doroviniais  principais,
ribota ir trumpalaikė

Be to, kas nurodyta šiame sąraše, yra ir kitų skirtumų gilesniame ezoteriniame lygmenyje.
Čia  trumpai  išvardyti  tik  kai  kurie  elementai,  kurie  gali  padėti  tikrą  meilę  atskirti  nuo
netikros. Vis dėlto net jeigu poros santykiai atitinka visas dešinėje pusėje nurodytas sąlygas,
jie nebūtinai bus netikri. Šios sąlygos tik nustato kai kurias kryptis bei tendencijas ir gali
būti naudojamos norint nustatyti, kokiai meilės rūšiai greičiausiai priklauso konkretus ryšys,
atsižvelgiant tai, kiek sąlygų jis atitinka. Pavyzdžiui, galima pasitelkti 1-100 taškų sistemą.
Jeigu poros santykiai atitinka visas kairiajame stulpelyje nurodytas sąlygas, pora surinks
šimtą taškų; jeigu jie neatitinka nė vienos sąlygos, pora gaus nulį taškų ir, vadinasi, tokiu
atveju meilė bus visiškai netikra. Kai tik žinosime kraštutines padėtis, galėsime nustatyti ir
tarpinius taškus.

Net  jeigu  pirmojo  patikrinimo  metu  tokie  santykiai  bus  priskirti  netikriems,  tai  visai
nereiškia, kad ateityje tobulėdami jie negalės tapti tikrais – juk negalima paskirsti vaisto,
nenustačius preliminarios diagnozės. Žmogus išsigydyti gali tik tada, jeigu jam nustatyta
teisinga diagnozė. Kai gydytojas nustato ligos simptomus, jis visai neketina skelbti pacientą
beviltišku atveju, jam tai yra tik būdas nuspręsti, kokius vaistus duoti ligoniui.

Greičiausiai netikra meilė yra neišmanymo, o ne gebėjimo mylėti neturėjimo pasekmė.
Būtent dėl to partneriai privalo kuo labiau ugdyti savo intelektą, atsakomybės jausmą, proto
gyvumą ir interesus ir taip, pasitelkus įgytas žinias, sukurti tinkamiausias sąlygas tauriems
santykiams gyvuoti.  Norint  meilėje atpažinti  netikrumo gaideles  arba nustatyti,  ar  ji  yra
netikra,  turime būti  nuoširdūs ir  kilniaširdžiai,  savikritiški,  apdairūs ir  kuklus.  Tai padės
mums rasti  teisingą kelią,  vedantį  į  stabilią  santuoką,  laimę,  santykius,  kurie  mums net
nesisapnavo laimingiausiuose sapnuose.

Jeigu staiga sužinosime, kad mūsų meilė yra netikra, tai neturi tapti skyrybų pagrindu.
Greičiau tai yra galimybė sukurti tikrą sąjungą. Čia dera išnagrinėti vieną svarbų klausimą
— partnerių amžiaus skirtumo reikšmę ir ar jis trukdo tikrai meilei. Hermetikų požiūriu,
meilė  lengvai  įveikia  chronologinius  barjerus,  nes  vienintelis  svarbus  dalykas  –
psichologinis ir dvasinis amžius. Yra daugybė santuokų, kur sutuoktinių amžiaus skirtumas
daugiau dvidešimties metų, bet nepaisant to jie laimingi ir abipusiškai papildo vienas kitą.
Vienas turi gyvenimiškos patirties, pasiekė pusiausvyrą ir stabilumą, o kitas – jaunatvišką
entuziazmą  ir  gyvenimo  džiaugsmą.  Svarbiausias  elementas  kuriant  tokią  sąjungą  ir  jai
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gyvuojant yra sielų sąjunga, abipusis dvasinių pasaulių atitikimas, o ne tik kūniški pojūčiai.
Tokios rūšies ryšys gali pasirodyti gerokai tvirtesnis ir gilesnis, nes fiziniai santykiai jame
pasitraukia  į  antrą  planą,  ryšys  grindžiamas  ilgaamžiškesnėmis,  transcendentinėmis
vertybėmis,  dvasingumu  ir  tarpusavio  supratimu.  Fizinis  grožis  pasmerktas  nuvysti,
priklausomybė nuo jo sukelia skausmą ir kančias. Savo išorę kapitalu pavertusios gražuolės
atsiduria nelengvoje padėtyje, nes grožis išnyksta. Joms lieka vidinės tuštumos pojūtis, jos
praranda moteriškas jėgas, nes jų siela yra skurdi.

Taip  pat  yra  daug  porų,  kurias  skiria  didelis  amžiaus  skirtumas,  bet  jų  santykiai
grindžiami ne tikraisiais ir giluminiais poreikiais, o greičiau yra įkyrūs ir neurotiški. Tokios
poros pavyzdžiu gali būti Edipo komplekso kamuojamas vyras, kuris iš esmės ieško moters,
galinčios pakeisti jo motiną, arba tėvą įsimylėjusios dukros (jų motyvai iš esmės yra labai
panašūs). Kaip ten bebūtų, bet koks bandymas įvertinti šiuo atveju būtų labai pavojingas,
nes tokios poros, nežiūrint į tai, kad negali patirti aukščiausios meilės, gali rasti laimę ir
sukurti draugiškus santykius, net jeigu partnerius valdo įkyrūs poreikiai. Nepaisant to, jų
gyvenimas gali būti laimingas ir vaisingas.

Jeigu norime įvertinti meilės kokybę, tai daryti reikia deramai kantriai ir lanksčiai, nes
akivaizdu, kad neįmanoma pasiekti tobulybės, nededant nuolatinių ir nuoširdžių pastangų –
o tai užtrunka daugelį metų. Šios užduoties sudėtingumas neturėtų mūsų gąsdinti. Atlygis už
teisingą sprendimą bus ta laimė, kurią patiria partneriai. Šis atlygis – tikroji meilė, galinti
jiems padėti patirti laimę, viršijančią visus jų lūkesčius.

2.10. Dorovingumas meilėje

Knygoje apie meilę turi būti apibrėžta, koks elgesys yra doras ir koks nedoras, ir nors iš
pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad įstatymai ir religiniai priesakai pateikia visai tenkinantį
atsakymą į šį klausimą, mums norėtųsi peržengti visiems žinomų dalykų ribas ir pabandyti
prasiskverbti  kuo  giliau  į  tikrąją  dorovės  ir  nedorovingumo  sampratų  reikšmę.
Pasistengsime peržengti  ankštas  ribas  visuotinai  priimtų  sampratų  ir  tradicinių  žmonijos
kultūrinio paveldo moralinių normų, kurioms aklai paklūsta paprastas žmogus. Bet kokia
visuomenė vadovaujasi žinomomis dorovės taisyklėmis, bet šios taisyklės gerokai skiriasi
priklausomai nuo laiko ir vietos. Žmonės įsimena tam tikras elgesio taisykles, normas ir
tabu ir stengiasi kuo griežčiau jų laikytis. Jeigu jie kartais pažeidžia nustatytą tvarką, jų
laukia atitinkama bausmė. Griežtą moralinių principų laikymąsi visų pirma skatina šeima,
mokykla, bažnyčia, visuomenės nuomonė ir įstatymai.

Taigi,  kas  yra  dorovingumas?  Žodis  „moralė“  kilo  iš  lotyniškos  mos,  reiškiančio
„paprotys“  arba  visuomeninių  papročių  pagrindu  susiformavusių  „moralinių  vertybių
sistema“. Tai – tos normos, kurias ta  tauta,  visuomenė ar tam tikra kultūra priėmė kaip
teisingas  ir  teisėtas,  nes  dorovė  turi  būti  grindžiama  įstatymais.  Įstatymai  yra  sistema
privalomų normų, pareigų, kurios gali būti pagrįstos  juridiškai ir (ar) doroviškai. Įstatymų
pagrindas yra Dievo arba įstatymų leidėjo valia; taip pat jie gali būti grindžiami visuomenės
susitarimu arba mąstymo ir sveiko proto reikalavimais.

Pasitelkę šią analizę, pabandysime nustatyti, kuo skiriasi privaloma, visuomenės priimta
moralė  ir  moralė,  pasižyminti  vidine individualia  prigimtimi,  į  kurią  žmogiškų įstatymų
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sistema žvelgia su gilia pagarba. Ši vidinė moralė taip pat grindžiama tikrais, tobulais ir
realiais Gamtos dėsniais. Yra kelių rūšių teisėtumas:

1. Dieviškas teisėtumas

2. Žmogiškas teisėtumas

3. Gamtos teisėtumas

4. Dorovinis teisėtumas

Praktikoje moralinės normos ir taisyklės dažnai būna painiojamos su religiniais priesakais
ir  juridinėmis  pareigomis,  nes  leistinos  elgesio normos  yra  derinys  juridinių ir  religinių
įpareigojimų, kurių reikia griežtai laikytis, jeigu norime elgtis pagal dorovines normas. Šių
visuomenės vertybių neįsisavinęs žmogus laikomas amoraliu. Paprastai žmonės vadovaujasi
žmogiškos moralės taisyklėmis, t. y., visuomenės nuomone grindžiamų juridinių ir religinių
taisyklių, tabu ir nerašytų įstatymų sistema.

Meilė grindžiama ir žmogiška dorove. Ji priklauso nuo dorovinių normų ir privalo prie jų
prisitaikyti, kad nebūtų baudžiama visuotiniu nepritarimu. Moralės požiūriu santuoka kaip
visuomeninė  institucija  yra  priimtina,  nes  atitinka  žmogiško  teisėtumo  reikalavimus,  o
gyvenant kartu nesusituokus sulaukiama nepritarimo, nes nepaklūstama teisinėms normoms.
Savo tyrime suabejosime šiuolaikinės dorovinių normų sistemos praktinio taikymo metodais
– tiesa, ne todėl, kad nesutinkame su jos turiniu, o todėl, kad šios normos pavirto kažkokiais
pasąmoningais  pranešimais,  kurie  programuoja žmonių elgesį  ir  verčia  juos šias  normas
priimti kaip kažkokį moralinį dalyką. Bet tuo pačiu, jeigu šių taisyklių nebūtų, gyvenimas
būtų daug sudėtingesnis, nes tada akli žmogaus instinktai būtų nekontroliuojami.

Kaip gi atsirado moralinės ir teisinės taisyklės? Kam jos buvo sukurtos? Norint atsakyti
šiuos klausimus, galima būtų daryti išvadą, kad taisyklės buvo sukurtos todėl, kad egzistuoja
garsiai  neskelbiama  nuomonė,  kad  žmogus  instinktyviai  ir  nesąmoningai  yra  visiškai
amoralus  ir  jo elgesį  reikia  programuoti,  kad būtų užtikrinta stabili  visuomeninė tvarka.
Galima tik spėti, kas nutiktų, jeigu vienam mėnesiui būtų atšaukti visi įstatymai ir moralinės
normos. Tokiomis sąlygomis žmonės atskleistų savo tikrąją amoralią prigimtį. Akivaizdu,
kad moralinė žmogaus indoktrinacija paprasčiausiai naudoja tam tikrus apribojimus, kurie
„įvedami“  į  smegenis,  taip  sudarant  galimybę  kontroliuoti  jo  gyvulišką  prigimtį.  Sielos
gelmėje žmogus vis tiek lieka tokiu pačiu gyvuliu, kokiu buvo visada. Štai kodėl dorovės
samprata iš  esmės yra primesta išoriškai: žmogus yra verčiamas slopinti  savo tikruosius
potraukius, kad visuomenė jo neatstumtų.

Žmogaus pasąmonė vis dar yra pirmykščio žmogaus raidos etape. Būtent pasąmoniniame
lygmenyje žmogus pažeidžia visas žinomas taisykles ir normas – žudo, vagia, naikina, būna
neištikimas  žmonai,  užsiima  kraujomaiša,  žodžiu  –  leidžia  reikštis  visiems  savo
gyvuliškiems  instinktams.  Moraliniai  principai  veikia  tik  išoriniame  pasaulyje  ir  negali
pakeisti vidinio žmogaus pasaulio. Jie yra naudingi, bet svarbūs tik visuomenės gerovei ir
neturi ryšio su dvasiniu žmogaus pasauliu. Būtent todėl gyvename sąlyginai dorovingoje
visuomenėje,  kurią  sudaro  iš  prigimties  nedorovingi  žmonės.  Jėzus  juos  vadino
veidmainiais,  pabrėždamas,  kad išoriškai  priimtos moralinės normos sėkmingai ir  taikiai
sugyvena su doroviniu pakrikimu.
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Puritoniška  moralė  dažnai  siekia  savo  taisykles  primesti  prievarta,  versdama  žmogų
neišsukti iš teisingo kelio.  Tokie apribojimai tik apsunkina paprasto žmogaus padėtį.  To
paties tikslo siekia ir įstatymas – griežtas nuosprendis yra skirtas ne tik bausti, bet ir užkirsti
kelią  galimiems  nusikaltimams.  Visa  tai  buvo  sugalvota  tam,  kad  būtų  apsaugota
visuomenė.  O  kas  apsaugos  atskirą  žmogų?  Kas  jam padės  išsiugdyti  vidinę  dorovę  ir
sutaurinti  savo  sielą?  Tą  padaryti  gali  tik  pats  žmogus,  jeigu  jam  pavyks  suprasti  čia
nagrinėjamo  reiškinio  esmę.  Būtina  nustatyti,  kada  žmogaus  elgesys  yra  visiškai
nedorovingas, o kada ne.

Iš pirmo žvilgsnio jis laikosi visų reikalavimų, kai griežtai paiso visų moralinių ir religinių
normų.  Vis  dėlto  tai  ne  visada  teisinga,  nes  būtina  turėti  omenyje ir  dvasines  žmogaus
ypatybes, kuriomis jis vadovaujasi savo poelgiuose.

Sąvoka „dorovė“ reiškia, kad žmogus galvoja, jaučia ir elgiasi pagal vidinius savo ego
motyvus arba savo gėrio ir blogio supratimu. Ego gali atskirti tobulą nuo netobulo, netikrą
nuo  tikro,  vertingą  nuo  nevertingo.  Žmonių  poelgiai  gali  būti  dori  ne  dėl  jų  vidinės
motyvacijos, o dėl to, kad taip elgtis verčia įstatymai ir visuomenės normos.

Įdomu, ar įstatymų, kurių negalime peržengti, laikymesi slypi kokia nors dvasinė vertybė?
Ar tikrai žmogus, nevagiantis ir nežudantis iš baimės būti nubaustu, gali būti laikomas doru?
Moralinės  žmogaus  normos  yra  ne  pilnavertės,  jis  negali  jų  priimti  geranoriškai.  Todėl
galime kalbėti tik apie dorus poelgius ir labai retai – apie moralius ketinimus. Dori žmogaus
poelgiai nėra užtikrinami vidiniais ketinimais. Įstatymo jis laikosi todėl, kad tiesiog neturi
kitos  išeities  –  tokį  elgesį  jam primeta  skatinimą  ir  bausmes  pasitelkianti  visuomeninė
sistema.

Žinoma, išdėstyti dalykai gali būti taikomi ne visiems; yra žmonių, kurie elgiasi teisingai,
paklusdami  savo  vidinėms  taisyklėms.  Vis  dėlto  derėtų  susimąstyti,  ar  jų  siekis  yra
grindžiamas laisva valia, ar yra tam tikros kultūrinės programos rezultatas. Paprastai žmonės
elgiasi taip, kaip jiems liepia visuomenės įstatymai. Normalus žmogus praktikoje ignoruoja
super-ego  reikalavimus  ir  elgiasi  pagal  išmoktą  elgesio  programą.  Paprastai  jis  neturi
vidinių moralinių principų, kurie yra vidinės motyvacijos rezultatas. Galima kalbėti apie iš
prigimties pasyvaus dorovinio jausmo proveržį, bet iš tikrųjų dori poelgiai pasitaiko ypač
retai, nes jie kyla iš žmogaus valios.

Taigi, galima išskirti tris moralės rūšis:

1. Visuomeninė arba išorinė

2. Užprogramuota ir individuali

3. Pasižymi vidine motyvacija ir individuali

Žmones galima skirstyti į keturias grupes:

1. Amoralūs – tie, kurie nesilaiko įstatymų

2. Amoralius, įstatymo besilaikančius iš baimės

3. Žmonės, iš dalies priėmę visuomeninę moralę ir besilaikantys jos normų ne iš baimės, o
dėl  vidinių  įsitikinimų,  kuriuos  sukuria  ir  ugdo  visuomenė.  Šiai  grupei  priklausantiems
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žmonėms moralinių normų laikymasis  tėra sąlyginis  refleksas,  o ne vidinės motyvacijos
pasekmė.

4. Žmonės, kurie moralinių ir teisinių normų laikosi ne priverstinai, o dėl laisvos vidinės
motyvacijos.

Gerai pagalvojus paaiškės, kad tikroji moralė ir dorovė grindžiamos ne įstatymo galia –
jas nulemia žmogaus ego, jo vidinis laisvai priimtas įsitikinimas ir noras laikytis tų normų,
kurias jis pats  laiko doroviškai pagrįstomis.  Priešingu atveju žmogus atlieka ne „moralų
veiksmą“,  o  elgiasi,  paklusdamas  „dorovinio  jausmo  proveržiui“,  t.  y.,  pasyviai,
mechaniškai ir aklai laikosi tam tikrų nuostatų, neįsisąmonindamas jų vertybinio pagrindo.
Manome, kad nėra tikros moralės be teisingo šių principų svarbos ir prasmės supratimo.

Yra žmonių, kurie elgiasi moraliai, nepaisant to, kad sieloje lieka amoralūs. Žinoma, tai
yra daug geriau, nei būtų atvirkščiai, nors tokiai išorinės dorovės rūšiai ir trūksta dvasinių
savybių  –  tiesa,  tai  visuomenei  nerūpi.  Vidinės  ir  išorinės  moralės  skirtumas  ypatingai
svarbus  žmogui,  norinčiam  pasiekti  tam  tikro  masto  dvasinio  tobulumo  ir  aukščiausio
žmogiškumo.  Galiausiai,  tik  dvasinės  vertybės  leidžia  vertinti  konkretų  žmogų  kaip
dorovinę  būtybę  ir  užtikrina  jų  bruožų  tvirtumą  ir  pastovumą.  Toks  žmogus  pagarbiai
įstatymo atžvilgiu elgsis savo valia, o ne iš pareigos. Net jeigu įstatyme nenumatyta bausmė
už  kokius  nors  pažeidimus,  aukštos  dorovės  žmogus  jų  nedarys,  nes  jo  gėrio  ir  blogio
supratimas yra jo esybės dalis. Savo veiksmuose jis vadovaujasi laisva valia, o ne išmokta
programa.

Ši analizė liudija, koks svarbus vidinės ir išorinės moralės skirtumas. Išorinės moralės
reikalavimų paisymas neužtikrina vidinės moralės turėjimo, tačiau vidinė moralė garantuoja
išorinės  moralės laikymosi.  Toks žmogus turi  vidinę moralinę  sąžinę,  kuri  yra  aktyvi ir
dinamiška, o ne užprogramuota ir statiška.

Įdomu pastebėti, kad visus, kurie laikosi įstatymų, visuomenė laiko garbingais ir aukštos
dorovės savo nariais. Vis dėlto kas nutinka su tais, kurie pažeidė įstatymą, bet liko nesugauti
ir  išoriškai  išsaugojo  savo  moralinį  veidą  nepriekaištingai  švarų,  net  padarę  rimtų
nusikaltimų? Tokiais atvejais, kai žmogus pasirodo ne tik nedorovingu, bet ir nusikaltėliu,
jis lieka moraliai nesusitepęs tik prieš visuomenės įstatymus, bet ne prieš  Dievo ir Gamtos
įstatymus. Todėl žmogus gali būti iš tikrųjų dorovingas tik tada, kai jis ir sieloje laikosi
moralės taisyklių, vadovaudamasis meile tiesai, teisingumui ir pagarba Gamtai, o taip pat
priežasties ir pasekmės dėsnio supratimu, o ne bausmės baime, priverstinai ar dėl sąlyginio
reflekso.

Gali  egzistuoti  ir  teisėtumas  be  moralės,  ir  moralė  be  teisėtumo.  Kantas  tvirtina,  kad
tikroji dorovė yra sąmonės funkcija ir apima teisėtumo įsisąmoninimą ir supratimą. Tikroji
moralė visiškai nepriklauso nuo baimių, vilčių ir kitų išorinių veiksnių.

Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta, koks galėtų būti moraliausias žmogaus poelgis?
Priešingai plačiai paplitusiai nuomonei, toks veiksmas neturi nieko bendra su labdara, meile
ir gerumu, o yra grindžiamas žmogaus gebėjimu save kontroliuoti.  Iš esmės, kuo geriau
žmogus  gali  save  kontroliuoti,  tuo  dorovingesnis  bus  jo  vidinis  pasaulis.  Tikroji
savikontrolė yra savo aistrų suvokimas ir gebėjimas joms priešintis, o ne instinktų, emocijų
ar minčių nuslopinimo.
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Žmogus gali nugalėti savo gyvulišką prigimtį ir pakilti virš jos lygiai tiek, kiek jis pajėgia
save  kontroliuoti.  Jis  tampa  sąmoningesnis,  t.  y.,  jau  nebebus  pasyvia  asmenybe,  o
pasižymės vidine motyvacija ir gebėjimu kurti save. Jis įgys individualumą, kuris leis jam
keisti  savo  elgseną,  laikantis  savo  taisyklių,  suformuotų  įdėmiai  stebinti  tikrovę.  Jis
išsilaisvins  nuo  savo  kaip  visuomeninių  struktūrų  priedo  vaidmens,  o  jo  elgesys  nebus
tiesiog  kolektyvinių  rūšies  impulsų  atspindys.  Savikontrolė  visada  padės  žmogui,
siekiančiam išsiugdyti laisvą valią, ir išmokys jį prisiimti atsakomybę už save. Visuomeninė
moralė  nurodo  kolektyvinę  atsakomybę.  Atskiro  žmogaus  atveju,  tai  iš  esmės  reiškia
atsakomybės nebuvimą, nes negalima nurodyti į jos vienintelį šaltinį. Vidinė moralė reiškia
paties  žmogaus  atsakomybę.  Būti  aukštos  moralės  žmogumi  reiškia  ir  atsakyti  už  savo
veiksmus  prieš  Gamtą.  Taip  elgtis  gali  tik  iš  tikrųjų  sąmoningas  žmogus.  Štai  kodėl
pakankamai savęs kontroliuoti negalintis žmogus negali elgtis moraliai ir apsiriboja aklu ir
nesąmoningu sekimu daugumos nurodytu keliu.

Sutikus,  kad  moralė  yra  visuomenės  įstatymas,  iškils  vienas  gyvybiškai  svarbus
klausimas: kas būtų atsitikę, jeigu praeityje žmonija būtų visai išklydusi iš teisingo kelio ir
priėmus iškreiptas ar  klaidingas  idėjas?  Ar tada piktybinės elgesio formos nebūtų imtos
laikyti priimtinomis, o meilės ir gerumo nulemti poelgiai – smerktinais? Neabejotina, kad
vietomis būtų susikeitę tik jų pavadinimai. Gėrį būtume ėmę vadinti blogiu ir atvirkščiai.
Kaip galėtume rasti  klaidą, neturėdami atspirties taško? Tik tie žmonės, kuriems pavyko
perprasti vidinę moralę, pajėgtų pamatyti klaidą ir atpažinti blogį. Čia ir slypi kolektyvinio
žmogaus  elgesio  pavojus  –  patologiški  ir  amoralūs  dalykai  netyčia  gali  būti  palaikyti
normaliais ir visai leistinais. Akivaizdi ryškaus didžiųjų civilizacijų nuopuolio priežastis yra
tai, kad jos priėmė nuodėmingas vertybes. Kai kolektyvinės vertybės yra iškreiptos ir nėra
išmintingų žmonių, pasižyminčių vidine dorove ir tauria sąmone, žmonija klaidžioja aklai,
praradus aukščiausiojo proto orientyrus.

Iš tikrųjų tikrų išminčių yra nemažai, bet kadangi jie padarė „nuodėmę“, leidę sau galvoti
kitaip nei  dauguma, juos laiko pamišėliais  arba juos žvelgia su nepasitikėjimu ir  įtariai.
Deja,  masės  linksta  klausti  tik  tų  patarimų,  kuriuos  duoda  turintys  aukštą  prestižą,  kurį
paprastai užtikrina finansinė padėtis ar akademinis kapitalas, o ne jo reali vertė. Dažnai koks
nors  apsimetėlis  „išminčius“,  neturintis  pakankamai  žinių  ir  gyvo  proto,  gali  žmonijai
padaryti žymiai daugiau žalos nei neišmanėlis, nes nežinia, kokias pasekmes gali turėti jo
veiksmai,  jeigu bus iškreipta kokia nors iš  tikrųjų protinga idėja.  Be retų išimčių,  netgi
eruditai gali suprasti tik nedidelę visos gyvenimo įvairovės dalį.

Šioje knygoje siekiame reabilituoti meilę ir dorovingumą ir išgelbėti dvasines vertybes
žmonijos, išklydusios iš į evoliuciją vedančio kelio ir skęstančios materialistinių sampratų
vandenyne.

Morališkas elgesys turi „tamsiąją pusę“, lygiai kaip ir „dieviškas“ moralinis elgesy, kuris
pirmiausia  paklūsta gamtiniams,  o ne žmogiškiems įstatymams.  Iki  šiol  tik probėgšmais
prisilietėme Gamtos dėsnių ir joje egzistuojančios tvarkos. Šis klausimas turi labai didelę
reikšmę ir ją suprasti galima pasitelkus paralelę su moralės dėsniais.

Moralinis (etinis) įstatymas:
Galima  pažeisti;  naudoja  draudimų  kalbą;  vyrauja  pasekmių  ir  rezultatų  pasaulyje;

išreiškia imperatyvą, kuris yra objektyvus ir veiksmingas Visatos principas.
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Gamtos (mokslinis) dėsnis:
Negalima  pažeisti;  naudoja  tikslingą,  praktiškai  pagrįstą  kalbą;  veikia  priežasčių

pasaulyje;  gali  būti  įrodytas;  išreiškia  pastovius  tarpusavio  santykius,  būdingus  gamtos
reiškiniams.

Nenuginčijamus Gamtoje egzistuojančius principus vadiname „gamtos dėsniais“ ir tikime,
kad  jie  išvedami  iš  žaidimo taisyklių,  kurias  nustatė  Visatos  Kūrėjas.  Šie  principai  yra
pastovūs ir amžini ir yra už gėrio ir blogio sampratų ribų. Tamsiąją meilės ir dorovės pusę
apibrėžėme kaip natūralios tvarkos iškreipimą. Žmogus – iškrypęs gyvūnas – ta prasme, kad
jis atsižadėjo savo grynai gyvuliško prado ir, siekdamas žengti priešingo poliaus link, kad
taptų  žmogumi,  prarado  laukinio  gyvūno  tyrumą,  tuo  pačiu  neįgydamas  žmogiško
sąmoningumo. Egzistuodamas kaip „hibridas“, žmogus tapo ydingu ir prarado supratimą
apie  tai,  kas  yra  teisinga  ir  kas  ne.  Homo sapiens –  gyvūnas,  kuriam buvo  įskiepytas
dieviškas  pradas.  Būtų  visiškai  natūralų  tikėtis,  kad  toks  revoliucinis  mišinys  pradžioje
sukels  chaosą,  atsirandantį  desperatiškai  ieškant kriterijų,  kurių anksčiau tiesiog nebuvo.
Ydingumas, apie kurį kalbėta aukščiau – reiškinys, neatsiejamas nuo karštligiškų paieškų ir
analizių. Pasitelkęs jas, homo sapiens bando rasti pats save ir nulemti savo likimą. Vis dėlto
to nepateisina jo ydingumas, nes jis išklydo iš to teisingo kelio, kuriuo eidamas būtų žmogus
būtų galėjęs suprasti savo tikrąją esmę ir tobulėti. Ydingumas, kuris pradžioje buvo logiškas
ir  natūralus,  šiandien  yra  neišmanymo,  neatsakingumo  ir  teisingų  orientyrų  nebuvimo
vaisius.

Nežiūrint į tai, kad žmogus-hibridas Gamtoje egzistuoja dėl jos malonės, jis nepaiso jos
dėsnių ir bando jai primesti savo valią. Ši valia dažnai būna chaotiška ir reiškiasi kaip nori,
priešingai nei elgiasi laukiniai gyvūnai, kurie gyvena darnoje su Gamta ir paiso jos dėsnių.
Būtent  todėl  „tamsioji  pusė“  gali  būti  apibrėžta  kaip  natūralios  tvarkos  iškraipymas,  o
dieviškoji  –  kaip  tyra  ir  natūrali.  Kelias  į  žmogaus saviraišką  bus  rastas,  jeigu  žmogus
sugebės atgauti prarastą tyrumą ir tikrąją žmogišką sąmonę. Norėdamas pasiekti šį tikslą,
žmogus privalo savo jėgas pašvęsti protingiems ir darniems santykiams su Motina-Gamta
kurti. Būtent šis kelias žada nuolatinę pažangą ir evoliuciją.

Ryšium  su  meilės  ir  dorovės  tema  norėtųsi  trumpai  stabtelėti  ir  prie  neištikimybės
problemos. Ši amoralumo meilėje apraiška kelia karščiausius ginčus.

Taigi,  kas  yra  svetimavimas?  Žodynai  svetimavimą  apibrėžia  kaip  santuokinės
ištikimybės  pažeidimą,  santuokinio  įsipareigojimo  būti  ištikimu  nesilaikymą.  Bet  kaip
apibrėžti,  kas yra santuokinė neištikimybė? Ar omenyje turimas santykiavimas su kokiu
nors  žmogumi,  su  kuriuo  konkretus  asmuo  nėra  santuokiniame  ryšyje?  Jeigu  viskas
apsiriboja tik tuo, galima daryti išvadą, kad gyvūnai nuolat svetimauja, o tai yra juokinga ir
kvaila.

Iš esmės atlikti svetimavimą reiškia pažeisti dvasinius, o ne seksualinius įsipareigojimus.
Meilėje svarbus dvasinis ryšys, o ne lytinis aktas.  Štai kodėl būtų neteisinga vadinamąjį
svetimavimą sieti  su  laikinu  seksualinio  partnerio  pakeitimu.  Jeigu  sąjunga  iš  tiesų  yra
grindžiama dvasiniais santykiais, niekas nėra apsidraudęs nuo svetimavimo. Nėra žmogaus,
kuris  vieną  ar  kitą  akimirką  sielos  gilumoje  netroško  turėti  intymių  santykių  su  kitu
partneriu. O šis troškimas toks pats rimtas, koks ir pats lytinis aktas, jeigu ne dar rimtesnis.
Lytinio  akto  procese  ryšys  įgyvendinamas  tik  lytiniame  lygmenyje,  todėl  tai  gali  ir
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nepaveikti  vidinio  žmogaus  pasaulio,  o  uždraustas  meilės  troškimas  daro  stiprią  įtaką
dvasiniam pasauliui.

Čia  derėtų  vėl  grįžti  prie  išorinės  ir  vidinės  moralės  skirtumo  –  emocinis  ryšys  gali
pasirodyti daug amoralesnis nei įprastas lytinis aktas. Seksualinis troškimas po lytinio akto
išnyksta, o emocijos gali gyvuoti labai ilgai. Žmonės prisiekia vienas kitam amžiną meilę,
bet niekada nežada „amžino lytinio akto, nes pats savaime šis aktas niekaip nesisieja su
meilės įsipareigojimais. Problema slypi tame, kad seksas laikomas kažkuo netyru, ir todėl
žmonėms  linksta  galvoti,  kad  lytinis  aktas  yra  didelė  nuodėmė,  o  ne  vidinio  žmogaus
emocinių meilės santykių troškimo išraiška. Priimta galvoti, kad nuodėmė yra susitarimo dėl
išskirtinės teisės į fizinį kūną, o ne emocinio ryšio pažeidimas.

Reikia  labai  atsargiai  naudoti  žodį  „neištikimybė“  ir  atsižvelgti  į  visas  galimas  jo
reikšmes. Egzistuoja širdies ištikimybė, kūno, proto ir dvasios ištikimybė. Žmogus gali būti
neištikimas  sieloje,  bet  likti  ištikimu  seksualiai,  o  gali  atlikti  fizinį  svetimavimą,  bet
išsaugoti emociškai ir  dvasiškai.  Būtent todėl svarbu nustatyti,  kokia „neištikimybė“ yra
rimčiausia – dvasinė ar kūniška. Suprantama, kad idealiu atveju geriausia išsaugoti visišką
ištikimybę  partneriui,  t.  y.,  likti  ištikimu  visais  lygmenimis.  Vis  dėlto  praktikoje  tai
neįmanoma dėl žmogiškos prigimties silpnumo ir likimo permainingumo.

Svetimavimą  nagrinėjant  kaip  reiškinį,  nereikia  ieškoti  kažkokios  bendros  taisyklės,  į
kiekvieną  atskirą  situaciją  dera  žvelgti  individualiai,  stengiantis  nustatyti  neištikimybės
lygmenį  ar  laipsnį,  ypač jeigu ji  pakenkė dvasiniams partnerių  santykiams ir  pakirto  jų
pasitikėjimą vienas kitu.  Moteriai vyro prisipažinimas, kad jis myli kitą,  nors niekada ir
pirštu nėra prie jos prisilietęs, kelia daug didesnį pavojų nei kokia nors pasekmių neturinti
seksualinė avantiūra.

Svetimavimas yra nedovanotinas, bet dera atkreipti dėmesį ir į dvasinio partnerių ryšio
žlugdymą  ir  išsaugojimą.  Daugybė  santuokų  tapo  ramios  ir  laimingos  kaip  oazės,
pergyvenus  konfliktą,  kurį  sukėlė  svetimavimas,  kitos  gi  subyrėjo  vos  užsiminus  apie
neištikimybės galimybę – tai paprastai aiškinama gilaus dvasinio ryšio nebuvimu. Jeigu toks
ryšys iš tikrųjų stiprus, santykiams nebaisi joki krizė. Dvasinis atsidavimas iš esmės ir yra
tikros  ištikimybės  pagrindas.  Pažvelgsime,  kokius  seksualinius  įgūdžius  turi  kai  kurie
kraštutiniai  puritonai.  Jiems  pavyksta  ilgus  metus  išsaugoti  visišką  fizinį  skaistumą  dėl
religinių ar psichologinių priežasčių, bet užslėptas gašlumas ir liguistumas jų sielą paverčia
tikru pragaru. Ar galima tokius žmones laikyti tyresniais ir dorovingesniais už kitus? Jie
neturi vidinės moralės. Laikydamiesi „seksualinio teisėtumo“, jie atsiduoda psichologiniam
nedorovingumui. Dažnai visuomenė patiria šoką, kai kas nors iš tokių „tyruolis“ pasirodo
esąs iš esmės giliai ištvirkęs, nors išoriškai išsaugo „aukštos moralės žmogaus“ veidą.

Labai svarbu suprasti žmogui taikomų sąvokų „tyras“ ir „netyras“ skirtumą. Ši pagrindinė
meilės etikos dalis ir jos supratimas atlieka pirmaeilį vaidmenį, jeigu žmogus nori užaugti
dvasiškai,  pasitelkęs  savo  meilę.  Stereotipinis  tyrumo  supratimas  siejasi  su  „kūno
marinimu“  naudojant  pasninką,  maldas,  susilaikymą  nuo  alkoholio,  sekso  ir  rūkymo.
Priimta galvoti, kad tokiu būdu žmogus tampa tauresnis – galbūt taip manoma dėl plačiai
paplitusio įsivaizdavimo, neva dvasia tampa stipresnė, kai kūnas patiria nepriteklių dėl kurio
žmogus apsivalo. Neneigiame teigiamų asketizmo savybių, bet nepritariame, kad ši sistema
yra dvasiškai vertinga, kai nėra sublimuota ir kai jos nelydi griežta vidinė kontrolė. Fizinis
susilaikymas jokiu būdu nėra pats svarbiausias. Daug svarbesnė vidinė pozicija. Yra tam
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tikra dvasinės doros rūšis. Ji atspindi tyrumą, kurio žmogus turi siekti, jeigu nori dvasiškai
augti,  pasitelkęs  meilę.  Tai  pasiekti  galima  pasitelkus  mokymąsi  ir  savikontrolę.  Kai
žmogus  sugebės  savo  aukščiausiąjį  sąmoningumą  ir  intelektą  privers  tarnauti  trims
gyvybiniams  centrams,  valdantiems  instinktus,  emocijas  ir  intelektą,  jam  bus  nebaisus
pavojus  „neorganinės  masturbacijos“,  apie  kurią  jau  kalbėjome  ir  kuri  rimtai  pažeidžia
dvasinę pusiausvyrą. 

Tyrumas – tai žmogaus žmogiškumo lygis, t. y., tas laipsnis, kuriuo konkretus žmogus
priartėjo prie aukščiausio, žmogiško evoliucijos poliaus, įveikęs savo gyvulišką pradą. Jau
kalbėjome apie tai, kokis yra kelias į aukščiausią homo sapiens evoliuciją, ir priminėme, kad
ši  rūšis  yra  pačioje  kelio  pradžioje.  Norint  iš  naujo  įgyti  pirmapradį  tyrumą,  jis  turi,
pergyventi  evoliuciją,  įgyti  „žmogišką  tyrumą“.  Prigimties  požiūriu  šią  būklę  galima
sulyginti su laukinio gyvūno nekaltumu, papildytu aukščiausiu žmogaus sąmoningumu.

Tyrumas – tai  tobulumo lygis,  kurį  pasiekė žmogus kaip tam tikros  biologinės  rūšies
atstovas, t. y., jo artumo didžiausioms šios rūšies galimybėms lygis.

Akivaizdu,  kad  žengimas  evoliucijos  keliu  yra  labai  lėtas.  Gali  būti,  kad  žmogiškų
galimybių viršūnėms pasiekti prireiks tūkstančių metų. Kitose šios serijos knygose aprašytos
individualios  evoliucijos  galimybės,  asmenybės  pokyčiai  ir  žmogaus  virtimas  „tikruoju
mutantu“, taip atliekant tikrą šuolį į ateitį. Būtent šio tikslo siekia hermetinės mokyklos nuo
gilios  senovės  iki  mūsų  dienų,  ir  daugybė  įžymių  žmonių  įrodė,  kokių  pasiekimų  jos
pasiekė.

Meilės neįmanoma atskirti nuo paties žmogaus, nes tikra meilė – tai meilė tarp dvasiškai
išsivysčiusių  žmonių,  kai  netikroji  yra  santykiai  tarp  būtybių,  esančių  žemesniame
evoliucijos lygmenyje.

Kai žmogus taps „tyras“, t. y., iš tikrųjų žmogiškas, jis visiems laikams praeityje paliks
biologinę  homo sapiens ir  taps  Žvaigždžių  žmogumi.  Šis  hermetinis  terminas  apibrėžia
žmogų, kuris sugebėjo peržengti žemiškojo pažinimo ribas ir perprato tikrąją žvaigždinę
išmintį.  Toks žmogus pasižymi tikra  vidine morale,  kurią  nulemia vidinė sąmonė,  o  ne
primestos  taisyklės;  jis  kuria  gėrį,  nes  tokia  yra  jo  valia,  o  ne  iš  egoistinių  polinkių  ar
pareigos. Jo vidinis tyrumas nepriklauso nei nuo to, kuo jis maitinasi, nei nuo to, ką jis daro
ar nedaro. Jis daro tik tai, ką turi daryti, ir susilaiko nuo kitų poelgių, nes jo sprendimus
lemia vidinis vertinimas. Ši gili išmintis išplaukia iš jo sąmoningo dvasingumo. Dvasingas
žmogus – tai tas, kurio dvasia pasireiškia per smegenis, jo poelgiai yra moralūs, nes jis pats
yra  moralės  įsikūnijimas  ir  niekada  nepažeis  aukščiausios  Visatos  etikos  įstatymo.
Žemesniame evoliucijos lygmenyje esantys aplinkiniai gali nesuprasti tokio žmogaus, nes
jie nepajėgia paaiškinti Žvaigždžių žmogaus minčių ir veiksmų. Jie linksta priskirti jam savo
iškreiptus  ketinimus,  projektuodami  savo  netobulą  žmogišką  modelį  į  tokį  aukštu
dvasingumu pasižymintį žmogų, ir bando pagrįsti jo poelgius, remdamiesi savo emociniais
ar egoistiškais motyvais.

Tikrai moraliam žmogui nėra dėl ko slopinti savo libido – jis sublimuoja jį, padarydamas
jį sąmoningu ir inteligentišku, tad jam nereikia jo kontroliuoti. Įgijęs žmogišką inteligenciją,
jis išsilaisvina nuo troškimų, prieštaraujančių aukščiausioms etinio, žmogiško ir gamtinio
teisėtumo  normoms.  Šios  jėgos  neišnyksta,  o  pavirsta  aukščiausiomis  dorybėmis,
atspindėdamos pačią sublimacijos esmę.
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Nagrinėjant moralę, iškyla keli klausimai: ar bus moralu smerkti kitus, bet tuo pačiu slėpti
savo  klaidas?  Ar  moralu  teisti  kitus,  nežinant  visos  tiesos?  Ar  galima leisti,  kad  mūsų
agresyvūs veiksmai,  nebaudžiami pagal žmogiškus įstatymus, kenktų artimiesiems ir  tuo
pačiu išsisukti nuo atsakomybės? Ar moralu siekti gauti tai, ko mes neužsitarnavome? Ar
moralu  neturėti  brandaus,  ištobulinto  ir  stabilaus  ego,  kuris  yra  atsakingas  už  žmogaus
veiksmus?

Ypač amoralu tai,  kad žmonės nuolat  keičia savo „vadovaujantįjį  ego“ – centrą,  kuris
valdo jų psichologinį sąmoningumą ir veikia kaip psichobiologiniam vienetui, kuriuo yra
žmogus,   kryptį  suteikianti  jėga.  Šį  reiškinį  galima  iliustruoti  įmone,  kuri  naudojasi
padirbtais  dokumentais,  nes  neturi  teisėto  atstovo.  Paprastas  žmogus  neturi  pastovios
individualybės  ir  todėl  neturi  ir  tikro  pagrindo  savo  poelgiams.  Jį  galima  palyginti  su
negaliojančiu  čekiu  ar  nepadengtu  banknotu.  Tokia  situacija  yra  amorali,  nes  iš  esmės
kalbama apie apgaulę. Iš jos kyla ir dauguma žmonių problemų. Kai „vadovaujantįjį ego“
išstumia kita individualybė, visiškai diskredituojanti ankstesniąją, visa, kas buvo anksčiau
pažadėta, kas pradžioje atrodė labai gražu, patrauklu ir verta pasitikėjimo, visiškai praranda
prasmę. Ar tai atsitiktinumas yra tai, kad visi žmonės meluoja? Toli gražu ne. Paprastai su
kitais  jie  būna  nuoširdūs,  bet  meluoja  sau,  nes  neturi  pastovios  asmenybės.  Žmogus,
pasirengęs  atsižadėti,  ką  pasakė  prieš  valandą,  visai  nėra  melagis  –  tai  tiesiog  kita
asmenybė, nieko nežinanti apie savo pirmtakę. Tai kita moralinė situacija – žmogus savo
veiksmais ir pažadais siekia vien tik gero, bet negali jų išpildyti, kaip ketino iš pradžių. Tai
amžina istorija tų, kurie laužo pažadus ir apgaudinėja save ir kitus, nes neturi pastovaus,
brandaus ir tvirto super ego. Todėl dera būti atlaidiems tiems, kurie niekada neišpildo šeimai
duotų pažadų arba būna neištikimi savo filosofiniams ir  ideologiniams principams,  savo
draugams ar meilės partneriams. Vis dėlto nereikėtų pamiršti, kad tam tikrą akimirką šie
trūkumai  gali  turėti  labai  rimtų  pasekmių  tiek  tiems,  kas  pažeidė  pažadą,  tiek  jų
giminaičiams, artimiesiems ir draugams.

Šiuo atveju žmogus gali turėti vidinę moralę ir iš esmės nesiruošia būti neištikimas,  bet
kadangi jo poelgiams trūksta aukščiausios inteligencijos pagrindo, jis negali išpildyti savo
įsipareigojimų.

2.11. Aukščiausio tipo pora

Norėdami,  kad  tikros  meilės  samprata  skaitytojui  taptų  dar  aiškesnė,  išnagrinėsime
santykius tarp partnerių, kurie yra pasiekę aukščiausią sąmonę, t. y., santykius, grindžiamus
tikra aukščiausio tipo poros meile.

1. Visiškai išbaigto ir brandaus ego raida

Lemiamas  tikro  meilės  buvimo  veiksnys  yra  išsivysčiusio  ego  turėjimas,  nes  jeigu
žmogaus ego yra silpnas, jis nepajėgs mylėti ir, sugerdamas santykių energiją, sieks tik to,
kad  mylėtų  jį.  Norint  pasiekti  tikrą  meilę,  visų  pirmiausia  būtina  pakankamai  išugdyti
savikontrolės gebėjimą, susidoroti su kompleksais,  įveikti nerimo jausmą ir  pakilti  proto
būdravimo būsenos ir aukščiausio sąmoningumo.
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Tik brandus ir sąmoningas ego leidžia žmogui pasiekti tikrąją meilę ir palaikyti pilnavertį
ir pastovų ryšį. Nėra kito būdo, leidžiančio žmogui būti atsakingu už savo meilę, suteikiant
partneriui tai, ką pažadėjo – tai užtikrina laimę ir aukščiausią abiejų partnerių likimą. Dar
daugiau, taip bus įvykdyta viena iš realių sąlygų, būtinų tikrai meilei:  kiekvienas nuolat
suvoks savo egzistavimą kaip individualų ego. Šio dalyko įsisąmoninimas padeda išsaugoti
individualumą ir užtikrina asmeninę abiejų partnerių raidą ir padės išlaikyti tinkamą atstumą
tarp dviejų polių.

2. Bendravimas su savo vidiniu pasauliu

Dauguma  žmonių  nežino  savianalizės  meno,  jų  žvilgsnis  nuolat  nukreiptas  į  išorinį
pasaulį ir taip jų ego visada nustumiamas į antrą planą, jie paranda savo tapatybę ir susilieja
su  sudėtingu,  nuolat  kintančiu  išoriniu  pasauliu.  Ateina  akimirka,  kai  žmogus  nebegali
pasakyti, kas jis yra, kokie jo tikrieji interesai, koks jo požiūris į pasaulį, koks jo ego lygis.
Jis pajėgia suprasti tik tas idėjas ir sampratas, kurios ateina iš išorinio pasaulio ir kurias jo
smegenys klusniai priima ir sugeria. Vidinis pasaulis yra ego sritis. Tai mąstytojo (t. y., to,
kas  yra  už  minties),  o  ne  pačios  minties  sritis.  Tai  ta  dalis,  kuri  priklauso  žmogui,  ir,
galiausiai,  tai  yra tai,  kas lieka po to,  kai  pašalinami visi  visuomeniniai  modeliai  ir  kai
nusiimamos visos kaukės. Galima sakyti, kad lieka visai nedaug, ir tokia išvada bus teisinga.
Lieka medžiaga,  iš  kurios iš  tikrųjų sudarytas žmogus: ji  ir  yra  visiškai  išsivysčiusio ir
brandaus ego formavimosi pagrindas. Bendrauti su vidiniu pasauliu reiškia savo sąmonę
sutelkti į šį ego, išmokti su juo gyventi, pažinti jį, įveikus paviršinio savo esybės sluoksnio
barjerą, ir suprasti, kas mes esame, ko esame iš tikrųjų verti, kokią vietą užimame gyvenime
ir ko norime. Norėdamas atsakyti šiuos klausimus, žmogus privalo kartais likti vienas su
savimi,  palaikyti  ryšį  su  energetiniu  ego  centru,  nes  sąlytis  su  išoriniu  pasauliu  šį  ryšį
silpnina, o jis turi lemiamą reikšmę bendravimui su kitais žmonėmis ir padeda juos suprasti.

Kai santykiai tarp lyčių apsiriboja tik bendravimu išoriniame žmonių pasaulyje, t. y., tuo,
kas svetima jų ego. Žmogaus gyvenimas tampa tarsi iš anksto neigiamai nulemtas, lyg jo
dalia paskiriama gimstant, sėkmė ar nesėkmė priklauso tik nuo elementų, kuriuos žmogus
jau turi savyje, ir nieko galima nei pakeisti, nei pridėti.

3. Paviršutiniškumo įveikimas

Niekas  nepadaro  tokios  žalos,  kaip  bandymai  įvertinti  galimą partnerį  pagal  išvaizdą,
fizinį  patrauklumą, finansinę ar visuomeninę padėtį,  nes visos šios savybės neturi  nieko
bendra  su  žmogaus  esme.  Meilė  –  tai  santykiai  tarp  dviejų  žmonių,  o  ne  tarp  išorinių
savybių  rinkinių.  Deja,  vertinant  žmones,  šioms  savybėms  beveik  visuomet  teikiama
didžiausia  reikšmė.  Visada  kreipiamas  dėmesys  į  šio  žmogaus  išorę,  inteligentiškumą,
materialinę  nuosavybę,  banko  sąskaitą,  populiarumą,  valdžią  ir  įtaką.  Tą  patį  galima
pasakyti ir apie charakterį, elgseną, išsilavinimą, profesiją ir mąstyseną. Vis dėlto nė vienas
iš čia išvardintų „privalumų“ neturi ryšio su žmogaus esme. Bendrauti norime visų pirma su
žmogumi, o ne su tuo, ką jis turi. Nepaisant to, žinoma, kad žmonės tuokiasi su iš esmės
visiškai nepažįstamais partneriais. Tokių santuokų nesėkmės priežastis visiškai akivaizdi.
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Sutinkant,  kad žmogaus „matoma dalis“  yra  tik  mažytis  visos  būtybės  fragmentas,  dera
sutikti,  kad gauname kažką panašaus į  dovaną, bet galime pamatyti tik pakuotę ir nieko
nežinome apie jos turinį. Santuokinėje rinkoje pakuotė iki šiol yra svarbiausia – tai ir yra
pagrindinė  kliūtis,  kurią  reikia  įveikti,  kai  užmezgame  santykius  su  mus  dominančiu
žmogumi.

Būtina pasitelkti visas galimas priemones, leidžiančias po kauke pamatyti tikrąjį žmogų.
Žmogaus sielą  pažinti  galima tik  apsiginklavus kantrybe,  o  veikti  būtina  emociškai  kuo
apdairiau. Šis procesas yra visiška paplitusio meilės supratimo priešingybė. Tik po to, kai
prabėgus  šiek  tiek  laiko  partnerio  išvaizdą  ir  emocines  glamones  galėsime  priimti
neužvaldyti aistrų ir su tam tikru bešališkumu, galėsime bendriausiais bruožais suprasime jo
tikrąjį charakterį. Norėtųsi savo skaitytojams patarti nespręsti apie žmones pagal išorinius
bruožus, o išlaukti pakankamai ilgą laiką, kad galėtų sužinoti tikrąsias savybes. Šį procesą
palengvina kai kurie netiesioginiai įrodymai – kai kuriose konfliktinėse situacijose žmogus
norom nenorom būna priverstas parodyti  savo tikrąjį  veidą,  nes slegiant emocijoms jam
paprastai ego paslėpti būna sunku. 

Kitas toks išbandymas yra valdžia, t. y. situacija, kurioje tas, kurį norime geriau pažinti,
užima stipriąją poziciją ir būna įsitikinęs, kad turi pranašumą ir visas privilegijas. Žmogus
bene labiausiai atsikleidžia, kai būna tikras, kad visas pranašumas yra jo pusėje.

4. Apsauginiai ego mechanizmai

Egzistuoja pasąmoniniai mechanizmai, kurie neigdami ar iškreipdami tikrovę sumažina
ego nerimo jausmą. Juos žino visi, nors kiek susipažinę su psichoanalize. Nesunku suprasti,
kad šie mechanizmai atlieka svarbų vaidmenį meilės santykiuose. Jeigu abu partneriai ką
nors slepia vienas nuo kito, jie abu niekada negalės priimti tikrovės tokios, kokia ji yra, nes
nežinos kai tai padaryti. Informacija apie apsauginius mechanizmus yra lengvai prieinama ir
todėl čia juos aptarsime trumpai.  Jie  žinomi kaip nuslopinimas,  projektavimas,  reakcijos
formavimas ir regresija.

Apie nuslopinimą galima kalbėti tada, kai pasąmoninis impulsas užgniaužiamas, kad būtų
nuslopintas pavojus, suklastojant tikrovę arba neigiant egzistuojančias grėsmes.

Projektavimas sumažina super-ego (vidinės cenzūros) spaudimą, mūsų jausmus priskiriant
išorinėms priežastims. „Nekenčiu jo“ virsta į „jis manęs nekenčia“, „mane graužia sąžinė“ –
į „jis mane nervina“. Žmogus savo agresyvius polinkius priskiria kitiems.

Reakcijos formavimasis siejasi su priešingų instinktų ir elgsenos rūšių porų egzistavimu:
gyvenimas-mirtis,  meilė-neapykanta,  konstruktyvumas-destruktyvumas,  pasyvumas-
aktyvumas. Kai koks nors negatyvus instinktas, pavyzdžiui, neapykanta sukelia pavojaus
jausmą,  darydama spaudimą ego,  šis  gali  pabandyti  atkurti  pusiausvyrą,  susitelkdamas į
tokio  jausmo priešingybę.  Toks  elgesys  būdingas  feminizuotiems  vyrams,  kurie  perima
grubias,  „vyriškas“  manieras,  bet  elgdamiesi  persistengia  ir  atrodo  kaip  tikrų  vyrų
karikatūros.

Fiksacija: žmogaus raida vyksta keturiais etapais – ankstyvoji vaikystė, vaikystė, jaunystė
ir brandus amžius. Fiksacija reiškia psichologinės raidos sustojimą, kuris dažniausiai įvyksta
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ankstyvoje vaikystėje arba vaikystėje. Fiksacija yra pasąmoninis apsauginis mechanizmas,
nukreiptas  prieš  nerimo  jausmą,  susijusį  su  būtinybe  žengti  kitą  raidos  žingsnį.  Kodėl
augimo procesas žmogui sukelia nerimo pojūtį? Galbūt tai vyksta dėl to, kad jis nujaučia
pavojus, susijusius su nenaudinga suaugusiojo padėtimi, galimas nesėkmes ir jas sekančią
bausmę. Žmogus visą dėmesį sutelkia į  savo santykius su motina ir  išsaugo neišardomą
psichologinį  ryšį  su  ja,  panašiai  kaip  vaikas,  kuris  bijo  likti  vienas  ir  nori,  kad  juo
pasirūpintų.

Regresija  reiškia  baimės  jausmo sukeliamą  grįžimą  į  ankstesnį  raidos  etapą.  Tipiškas
tokios  būsenos  pavyzdys  –  valdžios,  dantisto  baimė,  prisirišimas  prie  motinos  ir  t.  t.
Paprastai  tokie  apsauginiai  mechanizmai  sukuriami,  kai  ego  negali  vystytis  normaliai.
Dažnai ego nesivysto, nes visa jo energija išeikvojama apsaugai nuo tikrų ar įsivaizduojamų
pavojų.

Apibendrinant  galima  pasakyti,  kad  ego  siekia  sumažinti  nerimo  pojūtį,  neigdamas
pavojaus  egzistavimą  (represija,  pavojaus  eksternalizacija  –  projekcija,  pavojaus
pridengimas – reakcijos formavimasis, sustojimas tam tikrame raidos etape – fiksacija arba
grįžimas į ankstesnį etapą - regresija).

Ryšys tarp dviejų silpną ego turinčių žmonių, kurie griebiasi visų šių tikrovės iškraipymo
būdų,  negali  sukurti  nieko  tikra.  Santykius  kurti  siekiantys  partneriai  privalo  save
nuodugniai  išanalizuoti  ir  nustatyti,  kokiu  mastu  šios  elgsenos  rūšys  būdingos  jų
asmenybėms.

5. Meilė sau

Krikščioniška  maksima  „mylėk  artimą  savo  kaip  pats  save“  mus  moko,  kad  meilėje
žmogus neturi nepaisyti savęs ir visų pirma privalo su meile žvelgti į save. Analizuojant šios
maksimos prasmę, galima prieiti išvadą, kad meilė sau yra meilės artimui prielaida, kitaip
tariant – „mylėk artimą savo taip pat  stipriai,  kaip jau myli  pats  save“.  Kai kurie šiuos
žodžius aiškina neteisingai ir mano, kad meilė sau yra savimeilės sinonimas, o praktikoje ši
turi  neigiamą  atspalvį.  Erichas  Frommas  nuodugniai  išanalizavo  šią  problemą  ir,  jo
nuomone, savimeilė ir meilė ne tik nėra lygiavertės, bet ir absoliučiai priešingos. Žmogus
savęs nemyli – priešingai, jis savęs nekenčia. Frommas rašo: „Iš esmės savimylos ne tik
negali mylėti kitų, bet ir nepajėgia mylėti savęs“. Toliau jis priduria: „savimeilę suprasti bus
lengviau,  palyginus  ją  su nepaliaujamu rūpesčiu kitais,  pavyzdžiui,  kai  motina pernelyg
rūpinasi savo vaiku. Sąmoningai ji tiki, kad jį be galo myli, bet iš esmės ji jaučia giliai
paslėptą priešiškumą šios meilės objektui. Pernelyg didelį jos rūpestį grindžia ne stipri meilė
vaikui, o siekis kompensuoti visišką savo negebėjimą jo mylėti“.

Be to, mylėti patį save reiškia ir būti ištikimam sau – tai ir yra pradinė sąlyga, būtina
norint mylėti kitus. Sau neištikimas ir nuolat save apgaudinėjantis žmogus nesilaiko žodžio
ir neturi sveikų moralinių principų. Toks žmogus vargiai galės mylėti kitus. Aukščiausios
prasmės  požiūriu  mylėti  save  reiškia  būti  atsidavusiu  savo  super-ego.  Tai  yra  visiškai
priešingybė savimeilei, kurio centre būna žemesnysis ego. Sąjunga su super-ego reikalauja
ištikimybės sau ir meilės kitiems. Paprastai savęs nekenčiantys ir savęs tokių, kokie yra,
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priimti negalintys žmonės negali mylėti savo partnerio, nes negeba duoti, o šis gebėjimas
yra neatsiejamas nuo meilės meno.

6. Artimo meilė

Artimo meilė žmogų moko su kitai elgtis supratingai. Tai nereiškia, kad atsiduoti reikia
bet kam, nes meilė išeikvojama veltui, kai jos objektas būna to nevertas žmogus. Akla meilė
iš  duodančiojo  atima  net  tik  kažką  brangaus,  bet  ir  galimybę  padovanoti  ją  kitam,
vertesniam žmogui.  Kitaip tariant: „kurkite gėrį,  bet būkite atsargūs, kas juo naudojasi“.
Šiuo  atveju  svarbu,  kad  visiškai  suprastume  savo motyvus.  Žmonės  turi  suvokti,  kodėl
būtent  jie  elgiasi  taip  ar  kitaip;  jie  turi  liautis  klijuotis  etiketes  „geras“  ar  „blogas“  ir
susitelkti į tai, kas nulemia jų elgesį – neišmanymas, nežinojimas ir / ar neatsakingumas, ar
jį paskatina išmintis, aukštas sąmoningumas ir atsakomybės jausmas. Bandydami suprasti
kitus,  palaipsniui pradedame suvokti,  kad vis sunkiau juos vertinti  neigiamai,  nes tampa
akivaizdu – jų veiksmų pagrindas yra aistra ir dažniausiai juos valdo įkyrios jėgos, kurių
poveikis  nepriklauso  nuo  jų  valios.  Baimė,  pasipūtimas  ir  egoizmas  tėra  vidinio
nepasitikėjimo apraiškos,  o  šių  jausmų valdomas  žmogus  elgiasi  neadekvačiai,  nes  taip
pasąmoningai bando įkvėpti sau pasitikėjimo. Kiekvienas žmogus tikrovę mato ir supranta
savaip. Nereikia savęs riboti, sutinkant tik su tais, kurie galvoja kaip mes, ir neigti bet kokią
kitokią  mąstyseną.  „Artimo meilę“  reikia  suprasti  kaip  pratimą,  kuriuo  siekiama ugdyti
abipusį pakantumą – gebėjimą, kuris padidina sėkmės tikimybę, kai žmogus stengiasi kurti
pilnaverčius santykius.

7. Laikas, būtinas kitam žmogui pažinti

Kiek ilgai turi trukti ryšys, prieš  partneriams susimąstant apie santuoką? Kaip sužinoti, ar
radome tinkamą partnerį?  Neretai  pasitaiko,  kai  po dvidešimties bendro gyvenimo metų
žmonės staiga pajunta apreiškimui galia prilygstantį  jausmą, kad visiškai  nepažįsta savo
partnerio, ir nusivylimas jiems sukelia sąmyšį ir suglumimą.

Abipusio pažinimo procesas dalinasi į tris aiškiai atskiriamus etapus:
а. Santykiai iki santuokos
b. Tikrinimas ir įvertinimas
c. Santykių stiprinimas

а) Prieš santuoką vykstantis etapas yra pats reikšmingiausias. Šiuo laikotarpiu partneriai
nustato  „žaidimo  taisykles“  ir  jį  būtina  kruopščiai  planuoti.  Svarbiausia  –  nuspręsti,  ar
mums tinka žmogus, su kuriuo ruošiamės susieti savo gyvenimą ir kurį manome mylintys.
Šiuo metu dera nuspręsti,  ar tikrai šį  žmogų mylime ir  kiek derame, o tik po to priimti
lemtingą sprendimą.

Svarbiausia  objektyviai  įvertinti  mus  dominantį  žmogų.  Savo  partnerio  nereikia
idealizuoti,  daug protingiau yra patikrinti,  ar jis neskatina mūsų neįsisąmonintų vilčių ir
svajų.  Jeigu  yra  taip,  tai  turėtų  būti  laikoma pavojaus  signalu,  perspėjančiu,  kad  veikia
fantazijų šmėkla, galinti sugriauti tikrą laimę. Reikia objektyviai įsižiūrėti į savo partnerį,
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nekreipiant sutelkto dėmesio į jo išvaizdą ir žodžius, ir iš visų jėgų pasistengti prasiskverbti
po apsauginį apvalkalą, slepiantį jo tikrąjį ego.

Reikia įdėmiai sekti viską, ką jis kalba, ir stengtis prasiskverbti į užslėptą pasakytų žodžių
prasmę. Būtent tai padės atskleisti  nematomas žmogaus charakterio puses. Svarbiausia –
elgtis tvirtai bei ryžtingai ir „tvirtai stovėti ant žemės“. Taip pat derėtų apgalvoti, ar norime
su  tuo  žmogumi  pragyventi  iki  gyvenimo  galo,  ar  galėsim  pilnavertiškai  bendrauti  ir
atsisakyti  svajų  ir  iliuzijų.  Būtina  nuspręsti,  kas  mūsų  išrinktajame  mums  nepatinka,  ir
suprasti, ar tai susiję su jo, ar su mūsų pačių trūkumais. Kiekvienas privalo suvokti, kad
jeigu su kitais elgiamės draugiškai ir pagarbiai, tai ir jie atsakys mums tuo pačiu, o sužinoti
tikrąjį jų veidą galima tik stebinti jų reakciją, kai elgiamės grubiai ir nemaloniai. Nors ir
koks nemalonus būtų šis patikrinimas, jis padės išvengti neteisingo sprendimo.

b) Tikrinimo ir įvertinimo etapas: šiuo laikotarpiu būtina patikrinti, ar priėmėme teisingą
sprendimą. Tai paaiškės po kelerių bendro gyvenimo metų. Tik prabėgus laikui partneriai
galės pakankamai pažinti vienas kitą ir su pasitikėjimu pasakyti, ar jų charakteriai iš tikrųjų
dera. Šį procesą turi lydėti nepaliaujamas rūpestis vienas kitu, atsakomybės jausmas ir siekis
padaryti  vienas  kitą  laimingu,  gerbiant  jį  ir  supratingai  su  juo  elgiantis.  Be  nuolatinio
rūpesčio, dėmesio ir valios pastangų meilė negalės vystytis ir pavirsti giliu jausmu. Reikia
vengti  paviršutiniškų  vertinimų  ir  vietoje  to  pabandyti  suprasti,  kokie  motyvai  skatina
partnerio  elgesį.  Tik  tada  galėsime  sustiprinti  ryšį.  Bėgant  laikui  ateina  akimirka,  kai
galėsime  spręsti,  ar  mūsų  santuoka  sėkminga.  Tai  reikia  suprasti  sielos  gelmėje,  kad
nepadarytume klaidos dėl tėvų, draugų, visuomenės ar savo egoizmo spaudimo. Svarbu būti
objektyviu ir sugebėti, jeigu būtina, blaiviai vertinti visas problemas.

c) Santykių stiprinimo etapas. Po to, kai sėkmingai įveikėme pirmuosius du etapus, ateina
laikas, kai santykiai turi pereiti į aukštesnį lygmenį, nes dabar mes jau tikri, kad radome
teisingą gyvenimo kelią. Svarbiausias šio etapo uždavinys – rasti tobuliausius bendravimo
būdus, kad galėtume sukurti ryšį tarp dviejų pilnaverčių žmonių. Šiuo laikotarpiu patirsime
geriausius dalykus savo santykiuose, nes sugebėjome pasiekti didžiausią ramybę ir laimę,
kurios anksčiau buvo neįmanomos.

Visų pirmiausia reikia atminti, kad žmogaus, su kuriuos rengiamės susieti savo gyvenimą,
nedera vertinti skubotai ir paviršutiniškai, nes kiekvienas žmogus yra didžiulis, netikėtumų
kupimas  pasaulis.  Reikia  stengtis  kuo  artimiau  pažinti  savo  partnerį,  nors  šis  pažinimo
procesas yra begalinis.

8. Neidealizuokite savo partnerio

Jau kalbėjome apie rimtus pavojus, kurie laukia to, kas nesąmoningai projektuoja savo
fantazijas į savo išrinktąjį. Toks žmogus visas savo iliuzijas ir neišsipildžiusias viltis sieja su
mylimuoju,  taip  pasmerkdamas  santykius  nesėkmei,  nes  sielos  gelmėje  tas,  kuris  savo
fantazijų  šmėklą  projektuoja  į  savo  partnerį,  iš  tiesų  myli  savo  atspindį  „kreivame
veidrodyje“. Iš tikrųjų reikalavimai, kuriuos kelia fantazijų šmėkla, yra neįgyvendinami, nes
jie yra perdėti ir pagrįsti iliuzijomis. Būtent čia ir slypi problema – žmogus iš kito reikalauja
to, ko iš jo reikalauja jo paties šmėkla. Tokios poros laukia tik nusivylimas ir nelaimės.
Ypač svarbu nepaversti stabu žmogaus, su kuriuo norime palaikyti artimus santykius, nes
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būtent tai  ir  verčia mus projektuoti  savo iliuziškus troškimus į  kitą  žmogų.  Tikrą  meilę
galima pažinti tik „peržengus per fantazijų šmėklos lavoną“.

Neidealizuoti savo partnerio reiškia į kiekvieną situaciją žiūrėti sąmoningai ir racionaliai,
o  tai  yra  atsisakyti  nuo  bet  kokių  fantazijų,  romantiškų  svajų  ir  egoistiško  valdžios  ir
pranašumo siekio. Partnerį būtina matyti tokį, koks jis yra, o ne tokį, kokį mums norėtųsi jį
matyti, kad patenkintumėme savo egoistiškus siekius.

9. Kodėl svarbu neslėpti savo tikrojo veido

Pirmaeilis  kiekvieno,  norinčio  perprasti  meilės  mokslą,  uždavinys  –  išmokti  elgtis
natūraliai,  neslepiant  savo tikrojo veido ir  neprojektuojant  netikro vaizdinio į  priešingos
lyties atstovą. Kiekviename iš mūsų gyvena dvi esybės – tai, kas esame iš tikrųjų, ir tai, kuo
norėtume būti. Paprastai žmonės stengiasi prieš kitus pasirodyti tokiais, kokiais norėtų būti,
ir bando nuslėpti savo tikrąją asmenybę. Tai sukelia nelaimes ne tik meilėje, bet ir gyvenime
apskritai. Žmogus negali gyventi pilnaverčio gyvenimo ir patirti tikro jausmo ir vietoje to
tampa  aktoriumi  išgalvotame  ir  subjektyviai  suvaidintame  spektaklyje.  Yra  daugybė
nelaimingų porų,  kurios  tik  „simuliuoja“ santykius,  iš  tikrųjų jų  nepatirdamos.  Nesunku
simuliuoti dorovės, ir būtent taip elgiasi tie, kurie nori būti patrauklūs priešingai lyčiai, bet
toks žmogus turi žinoti, kad neišvengiamai ateis akimirka, kai jis bus demaskuotas. Žmogus
turi  būti  garbingas ir  žmonėms rodytis  toks,  koks yra iš  tikrųjų.  Iš  pirmo žvilgsnio gali
pasirodyti, kad taip elgtis yra be galo sunku, bet galutinis rezultatas pasirodys puikus, nes
garbingumas yra pats tvirčiausias laimės meilėje pagrindas. Apgavystę seka apgavystė, o
atvirumas skatina atvirumą.

Žmogus,  neslepiantis  savo  tikrojo  veido,  skatina  partnerį  atsakyti  tuo  pačiu,  ir  taip
santykiuose dalyvauja realūs žmonės, o ne išgalvoti personažai. Norint parodyti savo tikrąjį
veidą, visada reikia drąsos ir narsos. Tai reiškia pasisukti veidu į pasaulį ir nusimesti visas
kaukes. Būtent todėl daugumai žmonių taip sunku būti natūraliems ir atviriems, nors jie ir
supranta,  kad  apsimetinėjimas  neatneša  nieko,  išskyrus  nelaimes.  Neišvengiamai  ateina
akimirka, kai jie pavargsta apsimetinėti,  nes tai atima neįtikėtinai daug energijos. Norint
elgtis natūraliai ir visiškai atsiverti, reikia nebijoti savo partnerio, nes ten, kur tvyro baimė,
nėra vietos meilei: baimė iš santykių pašalina nuoširdumą. Auksinė taisyklė, padedanti kurti
tobulus santykius, yra tokia – žmonės turi nebijoti pasirodyti vienas kitam tokie, kokie yra.

10. Egoizmo ir pavydo atsisakymas

Daugybė  žmonių  elgiasi  egoistiškai,  nes  jie  retai  turi  galimybę  rūpintis  kitais.  Jie
nesuvokia, kad papuolė į savo psichologinių ribotumų kilpą ir tik prusinimas gali padėti
jiems įveikti šią liguistą būseną. Už savimeilės slypi narcisizmas, liudijantys nepakankamą
ego išsivystymą. Pasekmė paprastai yra fiksacija, įvykstanti ankstyvame amžiuje, kai vaikas
iš  prigimties  būna  egoistiškas;  jo  ryšys  su  motina  yra  grynai  utilitarinis,  motina  jam
reikalinga tiktai tam, kad jį maitintų ir juo rūpintųsi. Egoistiški poelgiai visuomet siejasi su
infantiliu elgesiu – netgi pripažindamas savo silpnybę, toks žmogus vis tiek bijo atsiduoti
kitam – jam baisu, kad jis negalės kompensuoti to, ką prarado. Būtent todėl „apsauginis
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vožtuvas“ jo egoistiškuose santykiuose su kitais atsidaro tik į vidų – jis tik gauna ir kaupia
tai, ką gavo. Toks žmogus ne tik visuomet laukia, kad iš kitų ką nors gaus, bet ir nenori
nieko duoti mainais. Toks psichologinis godumas tampa emocinės impotencijos priežastimi,
nes  žmogus  meilę  vertina  kaip  procesą,  kurio  metu  jis  eikvoja  savo slaptus  turtus.  Tik
bėgant laikui jis supras, kad tas, kuris nieko neduoda, nustoja ir gauti ir lieka atskirtas nuo
žmonių  ir  pasaulio.  Tai  jam  kelią  visa  persmelkiantį  nerimą,  kurį  jis  bando  įveikti,
sugerdamas vis naujas kitų žmonių emocijas ir gyvendamas jų meilės sąskaita. Tik suvokęs
savo elgesio egoistiškumą, žmogus gali  išsilaisvinti nuo šios naštos ir  nepavirsti  būtybe,
parazituojančia kitų emocijomis – tai jam padės rasti išeitį iš nemalonios jo paties sukurtos
situacijos. Tik aktyvus suvokimas, kad atneši laimę kitam, gali uždegti tikrą meilę.

Pavydą  sukelia  tos  pačios  aplinkybės,  kurios  paskatina  ir  egoizmą  –  šie  reiškiniai
glaudžiai  siejasi,  nors  jų  priežastys  gali  labai  skirtis.  Pavyduolis  siekia  monopolizuoti
partnerį, sugauti jį spąstuose. Jis su juo elgiasi taip, kaip šykštuolis elgiasi su savo turtais, ir
ypatingai jautriai reaguoja, kai kalbama apie kito laisvę, visaip bandydamas ją apriboti. Jis
visur stengiasi partnerį kontroliuoti ir valdyti. Tokią elgseną sukelianti baimė yra nemažiau
tikra nei baimė prieš vagystę – lygiai taip pat šykštuoliui kelia siaubą mintis, kad kas nors
gali jį apvogti. Egoizmas yra rimta kliūtis būtinai empatijai (gebėjimo emociškai įsijausti į
kito padėtį) išsiugdyti, be kurios laiminga sąjunga yra neįmanoma.

11. Bendravimas su vidiniu partnerio pasauliu

Antrajame  skyriuje  jau  kalbėta  apie  tai,  koks  svarbus  toks  individualus  asmeninis
bendravimas. Išmokęs bendrauti su savo dvasiniu pasauliu, žmogus privalo išmokti taip pat
bendrauti  ir  su  mylimos  būtybės  vidiniu  pasauliu,  kad  galėtų  sukurti  tikrai  pilnavertę
sąjungą. Šalia fizinio ryšio turi būti ir ryšys tarp partnerių sielų. Tai būtina, norint pažinti
kitą ir suteikti jam galimybę pažinti ir save. Tik tada galėsim spręsti, kokias savybes turės
savyje išsiugdyti mūsų išrinktasis, kad tobulintų savo charakterį ir būtų laimingas. Jis gi,
savo  ruožtu,  priims  mus  tokius,  kokie  esame,  žinos,  kaip  palaikyti  mus  sunkiomis
akimirkomis  ir  kaip  padėti  mus  realizuoti  save.  Toks  bendravimas  leis  sukurti  porą,
veikiančią  gerokai  aukštesniame  lygmenyje  nei  įprastos  sutuoktinių  poros.  Abipusiškai
papildydami vienas kitą, jie galės sukurti dinamišką struktūrą, kuri padės jiems mėgautis
gyvenimu. Partnerių vidinių pasaulių ryšio pobūdis nulemia jų pilnavertiškesnį vienas kito
pažinimą – tai, ko negalima pasiekti pasitelkus žodžius. Kiekvienas apie kitą sužino tai, ko
nežino netgi apie save.

12. Nemelavimas

Melas  gali  įgyti  įvairiausias  formas,  bet  visos  jos smarkiai  sumažina realias  partnerių
galimybes pasiekti  tikrą  meilę,  nes  melo esmė – tai  manipuliacijos  įrankis  ir  priemonė,
leidžianti  išnaudoti  kitą  žmogų.  Apgaudinėti  galima  įvairiai,  bet  vis  dėlto  yra  dvi
pagrindinės melo rūšys: pirmąją grindžia saviapgaulė, o kitą nulemia baimė. Saviapgaulė
verčia mus meluoti nevalingai, nes šiuo atveju iš esmės meluojame sau. Netiesa pasakoma
ne tyčia, o nuoširdžiai suklydus. Vis dėlto toks apsauginis mechanizmas gali tapti vienu iš
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svarbiausių skyrybų motyvų, nes toks partneris niekada neįvykdo pažadų. Neišvengiamai
ateina akimirka,  kai  jis  „pakeičia  savo sprendimą“ ir  staiga  būna priverstas  susidurti  su
realia  tikrove  ir  atsisakyti  visų  ankstesnių  planų  ir  ketinimų.  Taip  jis  nuolat  pats  sau
prieštarauja  ir  negali  laikytis  duoto  žodžio.  Tai  vyksta  ne  dėl  piktavališkumo,  o  dėl
neatsakingumo; tokio žmogaus „vadovaujantis  ego“ yra  neišsivystęs ir  nebrandus.  Netgi
tada, kai jo veiksmai atsiranda ne dėl blogų ketinimų, jų pasekmės aplinkiniams gali būti
tokios pačios nemalonios, kaip ir tada, kai jie būna jo specialiai suplanuoti. Jis gali padaryti
didelę traumą partneriui ir priversti jį patikėti, kad vadovavosi pikta valia.

Kita melo forma taip pat atsiranda dėl gerų ketinimų ir neturi siekio įskaudinti partnerį.
Vienas iš dviejų bijo, kad mylimas žmogus jo minčių, jausmų ar poelgių neinterpretuotų
kaip  įžeidimo  ar  nemylėjimo,  agresyvumo  ar  abejingumo  įrodymą.  Ši  baimė  gali  būti
grindžiama  tikrais  faktais,  kuriuos  žmogus  norėtų  išsaugoti  paslaptyje,  kad  nesukeltų
rūpesčių  ar  nenuviltų  partnerio  ir  išsaugotų  gerą  nuomonę  apie  save.  Kartais  pernelyg
reiklus  ir  nekantrus  žmogus  priverčia  savo  partnerį  griebtis  melo,  siekiant  neįžeisti  ar
įsiteikti jam. Tokia praktika gali būti sėkmingai tik kurį laiką ir galiausiai padaro didelę
žalą, nes melas visada išaiškėja, net kai naudojamas kaip skausmą malšinanti priemonė.

Būtina liautis galvoti, kad tai, kas buvo paslėpta nuo akių, bus išmesta iš širdies, ir kalbėti
tiesą netgi  tada,  kai  ji  gali  įskaudinti.  Tiktai  taip užgimsta ir  auga tikra  meilė,  nes toks
elgesys iš abiejų partnerių reikalauja brandaus ir inteligentiško vertinimo. Dera suprasti, kad
būtų  būti  nesuprastiems,  kai  esame  nuoširdūs,  yra  pražūtinga,  nes  tai  paskatins  ateityje
griebtis melo kaip apsaugos nuo nemalonių scenų ir žodinės agresijos. Negalima užmiršti,
kad jeigu norime iš tikrųjų pažinti savo partnerį, turime ne bausti jį, o apdovanoti. Priešingu
atveju rizikuojam amžiams prarasti galimybę bendrauti.

13. Mylėti kitą tokį, koks jis yra

Tai reiškia nesiskųsti kito žmogaus charakteriu ir suprasti, kad jeigu su juo susiejome savo
gyvenimą, tai padarėme tam, kad dovanotume jam meilę nepriklausomai nuo to, koks jis ir
neversti jo tarnauti mūsų tikslams. Todėl labai svarbu padėti jam įveikti savo trūkumus ir
susidoroti  su  problemomis.  Naudinga  tinkamu momentu  nurodyti  jam tuos  trūkumus  ir
padėti jam tapti geresniu. Būtų neprotinga nepritarti elgesio formoms, atitinkančioms mūsų
asmeninius  interesus,  ir  prieštarauti  prieš  tas,  kurios  su  jais  nedera.  Yra  žmonių,  kurie
priėmę jų interesus atitinkančius partnerio charakterio bruožus, vėliau pradeda juos neigti ir
ima pribloškiančiai kritikuoti poelgius, kurie prieštarauja jų egoistiškiems tikslams. Būtina
suprasti, kad kitas žmogus irgi yra asmenybė, o ne priemonė mūsų tikslams siekti, ir kaip
savarankiška būtybė jis turi teisę į savo nuomonę, skonį, simpatijas, antipatijas, elgesį ir
pažiūras, kuriuos mes privalome gerbti. Žinoma, tai nereiškia, kad neturime atvirai reikšti
savo nepritarimo, kai būname nuoširdžiai įsitikinę kito žmogaus klaida. Mūsų veiksmai turi
būti grindžiami logika ir protingu samprotavimu, o ne kaprizais, užgaidomis ir iracionaliais
argumentais. Kai kurie žmonės iš įpročio amžinai nesutinka su viskuo, kas nesutampa su jų
požiūriu.  Jiems  trūksta  kantrybės,  būtinos  objektyviai  kito  žmogaus  požiūrio  analizei.
Reikėtų bet kokia kaina stengtis to išvengti, ypač todėl, kad kai kurie iš mūsų linksta pulti į
kraštutinybes ir iš kito reikalauti, kad jis pavirstų tikslia kieno nors kopija. Netgi jei tai būtų
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įmanoma, toks antrininkas būtų Šėtono tvarinys, galintis sustabdyti ar atsukti atgal pažangą,
kurios pasiekti galima palaipsniui tobulėjant.

Abu partneriai privalo vienas kitam pasirodyti neslėpdami savo tikrųjų veidų, kad galėtų
pilnavertiškai  dalyvauti  kurdami  bendrą  ir  individualią  ateitį.  Paprastai  žmonės  bando
priversti  partnerį  pasikeisti,  atsisakyti  savo  pažiūrų  ir  priimti  savas.  Jeigu  šie  poelgiai
neatneša sėkmės, tas, kuris stengėsi primesti kitam savo nuomonę, protestuoja ir pasitelkia
klastingą argumentą „tu manęs nebemyli“.

Visiškai suprantamas noras santykiuose pasiekti darną, bet  neleistina to siekti  bandant
visiškai susilieti su kitu žmogumi ir jį praryti – meilei tai reikštų mirtį.

14. Atsisakymas išnaudoti meilėje

Apie  išnaudojimą  meilėje  galima  kalbėti,  kai  vienas  iš  partnerių  išnaudoja  kitą  kaip
priemonę savo tikslams siekti, nesiskaitydamas su jo norais ir interesais. Išnaudotojas kitu
žmogumi naudojasi kaip įrankiu, nejausdamas jam jokios meilės. Tai yra ne tik vampyrizmo
porūšis, leidžiantis vienam išsunkti kito gyvybinius syvus, bet ir savotiška šėtoniška elgsena
ir  amoralumo  apraiška.  Šiuo  atveju  viena  būtybė  gyvuoja  ir  tobulėja  kito  sąskaita.
Daugumoje  santuokinių  porų  tokio  išnaudojimo  priežastis  –  vyro  siekis  viešpatauti,
matriarchalinė elgsena arba polinkis į sadizmą.

Būtina nuodugniai ištirti tokio žmogaus psichiką, kad galėtumėte suprasti tikruosius jo
elgsenos  motyvus.  Išnaudojimas  –  tai  pavojaus  signalas  tiems,  kas  atsitiktinai  atsidūrė
tokioje situacijoje. Šį reiškinį reikia laikyti tokiu pat amoraliu, kaip ir vagystę, apgaulę ar
nužudymą. Kai santykiuose nėra išnaudojimo, abu partneriai gali tobulėti laisvai, o ne taip,
kaip norėtųsi partneriui, norinčiam pasinaudoti kitu saviems tikslams; tai reiškia pagarbą
asmeninei partnerio laisvei, kantrybę ir supratimą.

Be  to,  derėtų  pabrėžti,  kad  tas,  kuris  savanoriškai  leidžia  save  išnaudoti,  yra  tiek  pat
kaltas, kiek ir pats išnaudotojas, net jeigu su tuo sutinka tik iš baimės ar prievarta.

15. Iliuzijų atsisakymas

Deja,  dauguma  žmonių  visą  gyvenimą  vaikosi  iliuzijų  ir  šmėklų,  stengdamiesi  gauti
kažką, kas pats savaime nėra vertinga ir yra svarbu tik dėl to, kad užtikrina visuomenės
pripažinimą. Vartotojų visuomenėje laikoma visai normaliu dalyku, kai sutuoktinių pora iš
visų jėgų stengiasi gauti materialinių daiktų, kurie sukelia greičiau laimės iliuziją nei tikrą
pasitenkinimą ir  meilę.  Daugelis  šių  dalykų virto  valdžios  simboliais,  o  jų  vertingumas
grindžiamas tuo, ką dėl  jų apie save mano jų savininkai ir  kaip ši  nuomonė perkeliama
kitiems.  Prabangus automobilis,  geri  kailiniai,  brangūs papuošalai  – visa  tai  yra  daiktai,
atliekantys  tą  patį  vaidmenį,  kurį  genties  vado  valdžios  atributai  atliko  pirmykštėje
visuomenėje.  Jie  simbolizuoja  žmogaus  turimą  valdžią.  Pavyzdžiui,  ordinai  ir  medaliai,
paprastai neturintys objektyvios vertės, yra visuomeninio pripažinimo simboliai.
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Apgailėtinai  atrodo  dauguma  šiuolaikinių  porų,  besistengiančių  gauti  šiuos  valdžios
simbolius,  užuot  bandę  įsigyti  patį  vertingiausią  dalyką  –  meilę.  Dėl  elementaraus
neišmanymo  ar  akivaizdaus  tikros  meilės  nebuvimo  tokį  siekį  galima  apibūdinti  kaip
bandymą  rasti  tinkamą  pakaitalą  –  kažką,  kas  galėtų  susieti  porą,  pavyzdžiui,  bendri
įsipareigojimai  ar  bendra  nuosavybė.  Siekis  užimti  aukštesnę  padėtį  visuomenėje  virsta
pagrindine veikla,  susiurbiančia visą partnerių energiją. Šis iliuziškas „kelias viršun“ yra
begalinis ir galiausiai partneriams nesuteikia jokios galimybės patirti tikrąją meilę.

Šie samprotavimai skirti tik tiems, kurie nori pažinti tikrąjį jausmą. Tiems, kurie sutinka
savo gyvenimą paversti parodija, šio uždavinio imtis nėra reikalo.

Jeigu partneriai norą pasiekti tikrąją meilę iškels į pirmą vietą, po to turės pakankamai
laiko pagerinti savo materialinę ir visuomeninę padėtį – tereikia panorėti.

16. Siekis duoti prieš gaunant

Jau  kalbėjome  apie  tai,  kad  vienas  iš  svarbiausių  skiriamųjų  meilės  bruožų  yra  jos
aktyvumas arba dosnumas. Kai šios sąlygos nesilaikoma, ir žmogus siekia tik gauti, nieko
neduodamas  mainais,  jis  praranda  gebėjimą  mylėti.  Duoti  iš  tikrųjų  nereiškia  laikytis
maksimos  „tu  man,  aš  tau“,  o  greičiau  priimti  kitą  idėją  –  „atiduosiu  tau  viską,  nieko
nereikalaudamas kaip atlygio“.

Kiek įsimylėjėlių gali duoti, nieko nelaukdami mainais? Meilė be atsako nėra malonus
jausmas ir duoti neatlygintinai nereiškia tapti emocinio mazochizmo auka – paprasčiausiai
meilėje dera vengti  pernelyg didelio materializmo. Žmogus ar myli,  arba ne, ir jo meilė
nepriklauso nuo to, ką jis gaus mainais, nors normaliuose, pilnavertiškuose santykiuose turi
būti  pusiausvyra  tarp to,  kas  atiduota,  ir  to,  kas  gauta.  Šį  procesą  nulemia individualus
laisvos valios aktas ir šiuo atveju jėga pasiekti rezultatų neįmanoma. Būtų normalu daryti
prielaidą,  kad  atsidavimas  paskatins  panašų  partnerio  elgesį,  net  jeigu  dėl  to  prireiks
nemažai laiko. Vis dėlto norint,  kad tai įvyktų,  tas,  kuris  myli,  privalo savo išrinktajam
padaryti  aktyvų pirminį impulsą,  uždegti  jo norą. Dažnai nutinka,  kad meilė ne iš karto
sukelia atsakomąjį jausmą, būtina pusiausvyra nusistovi bėgant laikui.  Šios pusiausvyros
pasiekti  neįmanoma,  jeigu  tas,  kurio  iniciatyva  užsimezgė  santykiai,  ims  reikalauti
atsakomųjų  jausmų  kaip  atlygio  už  tai,  ką  jis  duoda.  Meilė  negali  pražysti,  jeigu  abu
partneriai yra vienodai reiklūs. Meilė niekada negali būti prievole, jeigu ji yra savanoriško
atsidavimo aktas: žmogus neturi tikėtis, kad mylimasis jam priklausys – jis gali tik duoti,
tikėdamasis, jog mainais gaus meilę. Pusiausvyra sutrinka dėl to, kad atsiduodami kitam,
manome, jog jis privalo mums atsilyginti tuo pačiu.

Kai  kurie  savo  mylimiesiems  priekaištauja,  kai  šie  nenori  tęsti  santykių.  Jie  jaučiasi
apgauti, tarsi jiems būtų tekę sumokėti už nekokybišką ar nepristatytą prekę.

17. Atsakomybės pasiskirstymas

Suversti kaltę partneriui, kai santykiuose kas nors yra netvarkoje, yra labiausiai paplitusi
ir pavojingiausia klaida. Toks elgesys gali turėti labai konkretų tikslą – vienas iš partnerių
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turi pasirodyti esąs kaltas, o kitas – iš vandens išlipti sausas. Konfliktas sukelia nuolatinius
įnirtingus  ginčus  ir  kiekvienas  bando  išsigelbėti,  paaukodamas  kitą.  Slaptas  taip
besielgiančiojo ketinimas – priversti kitą pasijusti kaltu. Taip jis pats atsiduria palankesnėje
padėtyje, gali primesti savo valią ir nukreipti įvykius taip, kaip jam ateis į galvą.

Tai  visai  nereiškia,  kad  nereikia  partneriui  nurodyti  jo  klaidų,  kai  esame  nuoširdžiai
įsitikinę  jo  neteisumu  –  tiesiog  būtų  negarbinga  pasinaudoti  susidariusia  situacija.
Geriausias  būdas  išanalizuoti  situaciją  –  pasidalinti  atsakomybę  ir  išnagrinėti  abiejų
partnerių klaidas, nesutelkiant dėmesio į tai, kas kaltas. Taip vyras prisiims atsakomybę už
klaidas, padarytas moters, ir atvirkščiai. Tai bus tolygu pasakymui: „Atsakau už savo ir už
savo partnerio klaidas“.

Abu  sutuoktiniai  gali  bijoti  taikyti  tokią  sistemą,  ypač  jeigu  partneris  iš  tiesų
nedėmesingas, neturi atsakomybės jausmo arba yra ne itin inteligentiškas. Tokiu atveju tai
reikš, kad kitas privalo prisiimti trūkumų naštą, viršijančią jo paties kaltę. Bet tokia meilė –
viskas  turi  dalintis  lygiai  ir  kitos  išeities  nėra,  nebent  žmogus  nuspręstų  priversti  savo
bendrakeleivį įsisąmoninti savo neatsakingumą ir aplaidumą. Jeigu nenusprendžia išsiskirti
– tiesą sakant, tai būtų nepagrįstas ir nepatenkinamas sprendimas – jis turi parodyti, kad
pusiausvyra yra būtina.

Būtent  čia  slypi  nelygių  santuokų  problema,  t.  y.,  tokių  sąjungų,  kuriose  vienas  iš
partnerių  išsivystymo lygiu  yra  pažengęs  toliau  už  kitą.  Tokiu  atveju  vieno iš  jų  pečių
užgula  neproporcingai  sunki  našta.  Šios  nelygybės  neįmanoma išmatuoti,  taikant  tokius
kriterijus,  kaip universiteto diplomas,  turtai,  fizinis  patrauklumas ar amžius,  čia greičiau
kalbama  apie  sąmoningumą,  brandumą,  proto  gyvumą  ir  evoliucijos  lygmenį.  Partnerį
išnaudojantis,  iš  santykių  naudos  gavęs  žmogus  galiausiai  gaus,  ko  nusipelnė,  nes  nuo
karmos dėsnio pabėgti negali niekas.

18. Teisinga grožio ir jėgos pusiausvyra

Pagal universalią hermetinę simboliką moteris įkūnija grožį, o vyras – jėgą. Tai du stulpai,
palaikantys gyvenimą. Kai vienas jų neatlieka jam Gamtos pavesto vaidmens, pusiausvyra
pažeidžiama ir pasiekti laimę būna labai sunku. Ką gi reiškia grožio ir jėgos sampratos? Jos
neturi nieko bendra su fiziniu grožiu ir raumenų jėga, o siejasi su transcendentaline dvasinio
grožio bei dvasinės ir psichinės jėgos idėja. Grožis atsiskleidžia per moters jausmus, mintis,
žodžius ir poelgius ir taip atsiranda harmoninga darna su Gamtos dėsniais. Moters grožis
slypi  jos  sieloje,  ji  yra  vieta,  kurioje  telkiasi  jos  gebėjimas  pastoti,  estetiškai  tobulinti
nematomus  dvasinius  palikuonius.  Be  to,  ji  reiškia  darną,  pusiausvyrą,  spontaniškumą,
laimę, optimizmą, tobulybę, gyvybinę jėgą, intuiciją ir švelnumą.

Vyro jėga pirmiausia slypi jo inteligentiškume, sąmoningume, dvasios galioje ir protinėje
sveikatoje.

Kai  vidinė  pusiausvyra  pažeidžiama,  vyras  tampa  nervingas,  agresyvus,  moteriškas,
pernelyg  „vyriškas“  arba  isteriškas,  o  moterys  –  pernelyg  valdingos,  jų  charakteryje
pasirodo vyriškų bruožų.
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Kai  kalbama  apie  seksualinius  santykius,  paprastai  galima  pastebėti,  kaip
nepilnavertiškumo jausmas verčia vyrą apsimetinėti, kad yra stipresnis ir daugiau gali, nei
jis yra iš tikrųjų, atimdamas iš jo galimybę būti švelniu ir natūraliu. Per lytinį aktą toks
vyras veikia greitai, mechaniškai ir beveik iš karto pasiekia orgazmą.

Moteris visų pirma trokšta, kad jos partneris būtų švelnus, ją mylėtų ir suprastų. Jeigu pas
vyrą neranda šių savybių, kartais ji būna priversta elgtis vyriškai. Galima pasakyti, kad vyrai
privalo būti ypatingai jautrūs ir pasitelkti intuiciją. Moterims reikia ugdyti gebėjimą valdyti
savo emocijas ir objektyviai samprotauti, kad galėtų kontroliuoti savo moterišką pradą ir
nukreipti jį reikiama linkme – taip ji galės realizuoti tiek bendrus, tiek ir asmeninius tikslus.
Norint  sukurti  pilnaverčius  santykius,  vyrui  būtinas  pastovumas,  atkaklumas,
sąmoningumas, intelektas, švelnumas ir intuicija, o moteriai – inteligentiškumas, gebėjimas
suprasti  partnerį,  nuoširdumas,  nuovokumas,  švelnumas,  meilė,  gebėjimas  kontroliuoti
jausmus ir pasverti savo žodžius.

19. Savikontrolė, disciplina ir valia

Pasiekti tikrą meilę tikrai nėra paprasta, o norint įsisavinti šį mokslą, būtinas atitinkamas
mokymas. Tik savimoka ir savikontrolė gali padėti pasiekti šį tikslą, nes meilės neįmanoma
atskirti  nuo  žmogaus.  Tik  pasiekę  tam  tikrą  savikontrolės,  disciplinos  ir  valios  jėgos
lygmenį, galėsime sąmoningai siekti nugalėti rimtus sunkumus, su kuriais teks susidurti. Tik
teisingai  naudodami savo energiją,  galėsime visada suprasti  kitą  ir  padaryti  jį  laimingu.
Meilė  reikalauja  nuolatinio  rūpesčio  –  ji  yra  kaip  egzotiškas  augalas,  kuriam  būtinas
ypatingas dėmesys.

Norint padaryti kitą žmogų laimingu, abu turi elgtis inteligentiškai, valingai ir nuosekliai.
Tai reiškia būti kantriu ir suprasti partnerio trūkumus, palaikyti jį silpnumo akimirkomis
arba kai jam nesiseka. Be to, tai reiškia prusinti kitą, perduodant jam mūsų įgytas žinias.
Būtina su partneriu būti švelniu ir išskirtinai ypatingai kantriu. Negalima leisti, kad laimėtų
apmaudas ir nuobodulys. Reikia žinoti, kaip objektyviai kritikuoti partnerį ir kaip į kritiką
reaguoti protingai ir ramiai. Visų pirma dera rūpintis savo išrinktojo laime, o tik po to savo
laime, žinoti, kada likti su juo dviese, o kada suteikti galimybę pabūti vienam. Reikia leisti
kitam laisvai ugdyti  savo individualybę, būti atviru ir garbingu, netgi pakenkiant sau, bet
kokiomis aplinkybėmis suprasti ir palaikyti kitą. Tam reikia gerbti vidinį mylimo žmogaus
pasaulį, juk svetima siela – tai šventovė, niekam neprieinamas asmeninis prieglobstis, oazė,
kur žmogus gali atgauti jėgas, išeikvotas kasdienėje kovoje. Būtina suprasti, kad kiekvienas
žmoguje  turi  teisę  išsaugoti  šią  šventą  vietą,  kuri  jam  yra  paskutinis  prieglobstis.  Be
savininko kvietimo ar leidimo įžengti į šį prieglobstį yra draudžiama.

20. Ištikimybė

Ši savybė visų pirma siejasi su tikėjimu savo jėgomis, nes kai šios sąlygos laikomasi, bus
išpildytos  ir  kitos  sąlygos,  užtikrinančios  ištikimybę.  Būti  ištikimu sau  reiškia  neišduoti
savo dorovinių principų, apie kuriuos jau kalbėta moralei skirtame poskyryje. Tai reiškia,
kad  žmogus  privalo  būti  neperskiriamai  susietas  su  savo  super-ego ir  neatlikti  poelgių,
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prieštaraujančių jo vidinėms taisyklėms. Poros laimė visų pirma priklauso nuo to, kiek abu
partneriai yra ištikimi sau – tai reiškia savanorišką atsakomybę būti garbingu ir atviru su
kitu žmogumi, nepriklausomai nuo pasekmių. Kai ši sąlyga bus išpildyta, ištikimybė bus
užtikrinta. Ji pirmiausia priklauso nuo dvasinės ištikimybės ir visko, kas iš jos išplaukia.

Tikroji  ištikimybė  kaip  aukščiausia  dorovingumo  rūšis  nėra  graži  išorė  –  tai  viduje
įsisąmonintas elgesys. Meilė ir seksas negali virsti pareiga – tai būtų aukščiausiu laipsniu
amoralu. Jeigu tai įvyksta, žmogus virsta įstatymų ir visuomeninės nuomonės vergu, kurį
jėga  privertė  gyventi  su  tuo,  kuris  jam  yra  nemielas  ir  nemalonus.  Jam  teks  patirti
pažeminimą, atiduodant savo kūną žmogui, kurio jis nekenčia.

Yra ir kitų atvejų, kai žmonės audžia melo voratinklį, stengdamiesi nuslėpti santuokinę
neištikimybę ir, kaip bebūtų paradoksalu, šis melas užtikrina pasitenkinimą ir draugiją tiek
pačiam apgavikui,  tiek apgautajam sutuoktiniui.  Kitaip tariant,  žmonės yra linkę laikytis
visuomeninės  arba  išorinės  moralės,  tuo  pačiu  metu  pažeisdami  visas  individualios,
gamtinio ir dieviško dorovingumo taisykles. Pirmenybę jie teikia veidmainiškam elgesiui,
kuris iš esmės prieštarauja ištikimybės idėjai.

2.12. Hermetinė pora

Šiame skyriuje pasistengsime trumpai panagrinėti, kas yra pora, sugebėjusi sukurti tobulą
aukščiausio  tipo  sąjungą.  Šiuo  atveju  partneriai  jau  yra  įšventinti  į  hermetinį  mokslą  ir
praėjo pagrindinį mokymo etapą.

Pradžioje  pažiūrėsime,  kokie  yra  pagrindiniai  meile  grindžiamos  sąjungos  privalumai.
Aukščiausioje jos išraiškoje vyro ir moters tarpusavio saitai yra nepavaldūs laikui ir erdvei.
Seksualiniai santykiai jiems nėra visiška būtinybe, jeigu pripažįstame, kad bendravimas gali
vykti proto lygmenyje.

Hermetinė pora pasižymi daugeliu savybių, panašių arba tapačių toms, apie kurias kalbėta
ankstesniame skyriuje. Tai savybės, išaukštintos iki jų visiškos realizacijos. Hermetiniame
lygmenyje meilė įmanoma tiek, kiek abu partneriai gali iš tikrųjų išugdyti savo ego – po to
prasideda brandumo ir klestėjimo etapas.

Pora turi nueiti  ilgą kelią,  pradžioje pasiekusi aukščiausią proto būdravimo lygmenį ir
įveikusi  lunatikų  automatizmą,  kuriuo  pasižymi  paprasti  mirtingieji.  Tokia  pora  yra
įvaldžiusi  savikontrolės  meną  ir  gali  kontroliuoti  savo  instinktus,  emocijas  ir  mintis,
nugalėdama egoizmą, puikavimąsi, pasipūtimą bei pavydą ir sukurdama sąlygas protiniam
apsauginiam kiaušiniui  sukurti.  Trumpai tariant,  partneriai įgyja būtinų žinių, leidžiančių
jiems valdyti savo fizinį instrumentarijų, ir sukuria aukščiausios rūšies ryšį, kuris ne tik veda
į tikrąją laimę ir pažangą, bet ir leidžia žengti pirmyn dvasinės evoliucijos keliu.

Čia derėtų išnagrinėti septynis elementus, apibūdinančius hermetinę meilę. Jie susiję su
ezoterine praktika, kuri sutvirtina sąjungą ir užtikrina laimę bei tobulėjimą.

1. Vyras savo moteriškus bruožus projektuoja į moterį, o moteris savo vyriškumą – į
vyrą
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Pradžioje jau kalbėta apie tai, kad vyras turi moteriškų bruožų, o moteris – vyriškų. Lyčių
pusiausvyros problema siejasi su procentiniu kiekviename iš mūsų esančių priešingos lyties
savybių  kiekiu.  Tam  tikra  prasme  tai  neleidžia  abiem  lytim  pasiekti  idealios  būsenos.
Moteriškas pradas nulemia vyro silpnumą ir jo priklausomybę nuo aistrų, vyriški bruožai
moterį paverčia valdinga isterike, neturinčia moteriškumo.

Kalbant  apie  hermetinę  porą,  moteris  savo bendrakeleiviui  atiduoda visus  jos  turimus
vyriškus komponentus ir savo ruožtu iš jo priima visus moteriškus elementus. Taip jiems
pavyksta pasiekti pilnavertišką moteriškumą ir vyriškumą, o tai, kaip akivaizdu iš aukščiau
išdėstytų dalykų, leidžia palaikyti optimalų atstumą tarp polių. Aktyvus ir pasyvus poliai
įkraunami stipriausiai  ir  dėl  to įtampa tarp jų taip pat  bus didžiausia.  Šio proceso metu
užgimsta galinga gyvybinė jėga, kuri porai padeda nuolat atsinaujinti. Jeigu aktyvi vyriška
jėga pasižymi tam tikru pasyvios energijos kiekiu, ji negali užimti teigiamo poliaus, o tik
priartėti  prie jo.  Jeigu tas pats  vyksta neigiamame poliuje,  atsiranda situacija,  kai abiejų
polių  potencialai  sumažėja.  Dėl  to  partneriai  negali  pasiekti  ir  įgyvendinti  visų  savo
galimybių, kaip būtų, jeigu jų poliariškumas būtų griežtai skirtingas.

Tai ir yra vienas svarbiausių skirtumų tarp įprastos ir hermetinės poros. Pirmuoju atveju
tarp polių trūksta būtino atstumo, o antruoju – įtampa tarp polių yra optimali ir tai užtikrina
pakankamą  santykių  gyvybingumą.  Kaip  šie  neteisingai  išsidėstę  vyriški  ir  moteriški
elementai  gali  užimti  jiems  derančią  vietą?  Tai  bus  įmanoma  tik  tada,  jeigu  partneriai
visiškai įsisąmonins, kad santuokoje kitas žmogus – tai antrasis „aš“. Tai pasiekti galima,
išmokus  atskleisti  savo  asmenybę  per  partnerį  –  uždavinys,  įveikiamas  pažengusiems
moksle.  Sėkmė ateina ne iš  karto,  o palaipsniui.  Pasiruošimą visų pirma sudaro tobulos
darnos pasiekimas ir partnerio supratimas.

2. Kaip svarbu priimti savo natūralų vaidmenį
Kaip  jau  kalbėjome,  moteris  įkūnija  Gamtą,  o  vyras  –  dvasią.  Nesąmoningas  ir

sąmoningas šių vaidmenų atlikimas be galo skiriasi.  Norėdami susigrąžinti prarastą rojų,
partneriai privalo veikti išmintingai ir su atsakomybės jausmu, lygiai taip pat kaip žemė ir
dangus,  susiliejantys kuriamajame glėbyje.  Kai sakome, kad moteris  – tai  Gamta,  mūsų
tvirtinimas turi labai plačią prasmę. Šio fakto priežastis –  jos kelias į dvasinę evoliuciją iš
esmės skiriasi nuo vyro kelio. Tik tapusi pilnateise joje pačioje veikiančių gamtinių jėgų
šeimininke, moteris pereina į kitą kosminį matmenį ir tampa tikrąja gamtos šeimininke.

Vyras gali atspėti Gamtos paslaptis, kai išmoks suprasti moterišką sielą. Tai paaiškina,
kodėl visi bandymai dvasiškai tobulėti atsiskyrus, toli nuo Gamtos, pasirodė bergždi. Šis
kelias niekada nevedė į tikrą išmintį. Moteriai nėra rojaus be vyro, vyrui nėra išminties ar
rojaus be moters. Žinoma, nepabudusiai porai šios idėjos yra visiškai beprasmės, lygiai kaip
ir tiems, kurie vaikosi trumpalaikių kūniškų malonumų, paniekinę sielos tobulėjimą. Moteris
gali  pasiekti  didžiausios  kosminės  realizacijos,  atidavusi  vyrui  savo sielą.  Tai  ir  yra  tas
tikslas,  kurio  ji  pasąmoningai  siekia  visą  gyvenimą.  Hermetinėje  sąjungoje  moteris  turi
atiduoti savo sielą sutuoktiniui, kad mainais gautų dangiškąją ugnį – jo dvasinę vyrišką jėga.
Dėl tokių mainų atsiranda ryšys, kurio neįmanoma paaiškinti nepašvęstiesiems, nes dėl jos
moteris patenka į rojų, o vyras perpranta Gamtos paslaptis.

Bet kuri moteris – nepriklausomai nuo to, pašvęsta ji į hermetizmo mokymą ar ne – slapta
trokšta  sutikti  vyrą,  vertą  jos  sielos,  bet  taip  nutinka  labai  retai.  Vyrų,  sieloje  nešančių
mitinio Prometėjo pavogtą dievišką dvasinę ugnį, yra labai mažai, jau nekalbant apie tuos,
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kurie pajėgūs pasiekti aukščiausią dvasinę realizaciją. Jeigu moteriai visgi nepavyksta rasti
tokio vyro, jai dera tam tikru mastu nepaisyti savo ambicijų ir pasitenkinti tuo. Tai irgi reikš
didžiulį  žingsnį  pirmyn jos  raidoje,  t.  y.,  įsisavinti  jai  būdingą  prigimtinį  pradą  ir  taip
pasiekti aukščiausio tipo evoliuciją.

3. Susiliejimas į vieną esybę
Paprasta pora siekia susilieti į vieną esybę ir nutraukti individualų tobulėjimą vienybės

pasiekimo vardan. Tai, kas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti pageidaujamu tikslu, iš esmės
veda į meilės žūtį, nes reiškia priešingų polių susivienijimą kažkokiame tarpiniame taške,
kur išnyksta tarp jų tvyranti įtampa. Partneriai iš tikrųjų turi siekti vienybės, įgyti bendrą
tapatybę, bet kaip tai padaryti, nepanaikinant įtampos tarp polių? Tai pasiekti galima tik
susiliejus  į  vieną  esybę.  Čia  kalbama  apie  nematomą  vaiką,  kuriame  vyras  ir  moteris
susilieja, neprarasdami savo individualybės. Išsaugoję savo individualybę, jie sudaro dvilytę
būtybę –  taip  užtikrinamas  idealus  susiliejimas ir  teisingas  poliariškumo pasiskirstymas.
Šiuo  atveju  dvylipumas  nereiškia  vienybės,  o  virsta  trejybe.  Toks  okultinis
hermafrodiškumas partneriams suteikia galimybę matyti vienas kito intelektą iš priešingo
matymo taško, t. y., matyti ir kitą medalio pusę. Vyras ir moteris negali matyti kitos realios
tikrovės pusės, nes jų protą nulemia priklausomybė tam tikrai lyčiai. Tik susilieję iš trejybės
užgimusią vieną visumą, jie pajėgs pamatyti pasaulį išbaigtą. Tai nevyksta tarp paprastų
sutuoktinių, kurie negali suprasti vienas kito ir visiškai atverti savo sielą partneriui.

4. Grįžimas į prarastą rojų
Pilnavertis ryšys hermetinei porai leidžia mėgautis savo buvimu prarastame bibliniame

rojuje. Ten partneriai gali įgyti gebėjimą kurti viską, ką tik nori. Tai neišlaisvina jų nuo
priežastingumo dėsnio poveikio – priešingai, jų atsakomybė padidėja. Kuriamoji jėga siejasi
su  protingų  hermetinių  principų  naudojimu,  o  ne  su  gebėjimu ką  nors  materializuoti  iš
nieko.  Nėra  reikalo  atsisakyti  siekti  pasisekimų  materialinėje  srityje,  bet  su  savo
priemonėmis  reikia  elgtis  išmintingai  ir  atsakingai.  Šie  principai  įrodo,  kad  hermetikas
negali  maištauti  prieš  gamtos  dėsnius  ir  visada  ir  visur  privalo  jų  paisyti.  Niekas  nėra
aukščiau  gamtos  dėsnių.  Paklūsdamas  žaidimo  taisyklėms,  žmogus  gali  tik  naudotis
aukščiausiais dėsniais vietoje ne tokių tobulų.

5. Dievų kūrimas
Teurgijos  slėpinys  rodo,  kaip  žmogus  gali  kurti  dievus.  Jau  pakankamai  nuodugniai

išnagrinėjome  kitą  šios  praktikos  kraštutinybę  –  pavojingo  žmogiškų  aistrų  tvarinį  –
magnetinių  demonų  kūrimą.  Hermetinė  pora  sąmoningai  nukreipia  savo  prabundančius
gebėjimus kurti nematomus vaikus, kurie iš tikrųjų prilygsta dievams ir įkūnija aukščiausius
dvasinius  principus,  nepriklausančius  nuo  gyvuliškos  žmogaus  prigimties  poveikio.  Šie
nematomi vaikai ir yra dvasiniai poros palikuonys – jie tampa jos „dieviškos šeimynos“
dalimi. Be to, jie saugo porą ir padeda jai pasiekti tobulą evoliuciją.

6. Sielų sueitis
Hermetinė pora palaiko normalius seksualinius santykius, nors jų kokybė daug aukštesnė

nei įprastos poros. Hermetinei porai seksas yra ne tik pasitenkinimo šaltinis, bet ir būdas
pasiekti  aukščiausią  sąmonės  būseną.  Paaiškinimui  galima  pasitelkti  sunkiai  išverčiamą
indišką žodį „samadhi“ – dieviškos ekstazės būsena. Būtent šią būseną galima pasiekti per
sielų  sueitį,  evoliucionuojant  sąmonei  susivienijusių  partnerių  magnetinio  seksualumo
susiliejimą.  Paprastas žmogus sampratą „sielų sueitis“ gali  aiškinti  klaidingai – pagal jį,
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vyras  ir  moteris  sutelkia  dėmesį  į  įsivaizduojamą  dalyvavimą  seksualiniame  akte,  bet
fiziškai  vienas  kitam  nepriklauso.  Vis  dėlto  yra  ne  visai  taip,  nes  dvasiniai  (protiniai)
dalykai nėra intelektinių ar vaizduotės kuriamų dalykų atitikmenys. Hermetikams žodžio
„sąmonė“  reikšmė  skiriasi  nuo  visuotinai  paplitusios  –  šiuo  atveju  kalbama  apie  iš
sąmoningos  energijos,  pasižyminčios   aukštų  dažnių  vibracija,  sudaryto  magnetinio
kiaušinio sukūrimą. Protinė sueitis yra aukščiausio malonumo būsena, ją įsivaizduoti galima
tik  supratus,  kad  juslinio  malonumo  principai,  valdantys  materialinį  pasaulį,  neveikia
dvasiniame pasaulyje. Dvasinis malonumas daug stipresnis ir tyresnis nei juslinis, ir jį patirti
gali tik tas, kuris pasiekė tikrąjį dvasingumą, kurio dvasia reiškiasi per smegenis. Protinę
sueitį galima apibrėžti greičiau kaip sąmonės būseną, o ne kaip būdą pasitenkinimui patirti.

7. Namai kaip nuošali šventovė
Hermetinei porai namai turi būti ta vieta, kurioje ji jausis apsaugota nuo bet kokių žemų

vibracijų.  Jie  turi  tapti  prieglobsčiu,  kur ji  galės  rasti  išsigelbėjimą nuo visų matomų ir
nematomų priešų, šventove, kur galima pasislėpti nuo pykčio ir kitų žemiausių būtybių.

Tokioms būtybės nemaloniausias dalykas yra matyti ramybę ir laimę, klestinčias ten, kur
gyvuoja  tikra  meilė.  Taip,  kaip  raudonas  apsiaustas  įsiutina  jautį  per  koridą,  ramybė  ir
dvasiniai  turtai  skatina  žemiausių  energijų  karalystėje  gyvenančių  kraugeriškų  demonų
neapykantą.  Jie  visada puola tuos,  kurie prieštarauja jų tamsiai  prigimčiai.  Netgi būnant
minioje, žmogų veikia įvairiausios neigiamos, gyvuliškų aistrų sukeltos vibracijos. Būtent
todėl vienuoliai,  norintys apsivalyti nuo šių bjaurių dalykų ir užsitarnauti Dievo malonę,
nutraukia visus ryšius su pasauliu ir pasitraukia į vienuolyną.

Hermetizmas  renkasi  kitą  kelią.  Jis  nesiūlo  šitaip  atsiskirti  –  priešingai,  reikalauja  iš
žmogaus aktyvių kontaktų su aplinkiniu pasauliu, nes tik taip galima suprasti žmogaus sielą
ir  prisiimti  atsakomybę už visuomenės likimą.  Vis dėlto kasdieniame gyvenime žmogus
eikvoja energiją ir jį nuodija negatyvios būsenos. Grįžęs namo ir vėl susitelkęs į savo sielą
neužterštoje savo prieglobsčio atmosferoje, jis galės atkurti išeikvotą energiją ir pasijusti
saugus. Darnios partnerių vibracijos sukuria stiprią magnetinę apsaugą ir apsaugo namus
nuo  neigiamų  įtakų.  Namai  tampa  vieta,  kur  karaliauja  taika,  ramybė,  grožis,  darna,
dvasingumas  ir  pasitikėjimas.  Mitinė  šalis  Šangri-La  –  pasakiška  vieta,  kur  karaliauja
tobulas grožis, taika ir laimė – simbolizuoja švenčiausią erdvę, kurią pora gali sukurti savo
namuose, nepriklausomai nuo materialinių patogumų buvimo. Meilė ir laimė atsiranda ir
vystosi tik ten, kur tvyro tikra šiluma ir žmogiškumas, apsaugoti nuo blogų įtakų.

Hermetinės  poros  santykiai  peržengia  visų  žinomų  sampratų  ribas.  Jie  grindžiami  ne
fantazijomis, o tikrais ir konkrečiais rezultatais, kurių pasiekė partneriai. Gyvenimą galima
palyginti su didžiuliu sodu, kur tereikia ištiesti ranką, kad pasiektum norimus vaisius, bet
žmogus linksta tenkintis tik tuo, kas atsitiktinai nukrenta jam ant galvos.

Hermetinė meilė yra nemirtinga. Ji tęsiasi ir po mirties ir pergyvena fizinį kūną. Ši meilė
gyvuos ir  pasaulyje,  kuris  prasideda ten,  kur baigiasi  iliuzijos ir  svajos,  už gyvenimo ir
mirties, gėrio ir blogio, malonumo ir skausmo ribų. Meilė ir pažinimo medžio vaisius, apie
kurį Dievas pasakė: „Paragavęs šių vaisių, būsite kaip dievai“.
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3. PRIEDAS
3.1. Paklydimai, susiję su meile, seksu ir santuoka

Žmonės dažnai puoselėja neteisingas su meile, seksu ir santuoka susijusias viltis, kurios
atspindi  šiuolaikinius  visuomeninius  modelius.  Toliau  išvardintos  tokios  labiausiai
paplitusios klaidingos sampratos:

Su meile susiję paklydimai
1. Meilėje nėra nieko sudėtinga – ji atsiranda spontaniškai ir visi yra jai pasiruošę.
2. Tikros meilės matas yra aistra ir pavydas.
3. Meilė yra širdyje gyvuojantis jausmas.
4. Kiekvienas turi teisę pasiekti laimę meilėje.
5. Meilė turi būti egoistiška.
6. Pasisekimas ir laimė meilėje visiškai priklauso nuo to, ar radome tinkamą žmogų.
7. Meilė turi būti sprogti galintis jausmas, kuris visiškai mus užvaldo.
8. Meilė akla, joje nedalyvauja protas.
9. Meilė turi būti kaip romanas – romantiška ir fantastiška.
10. Meilė priklauso nuo partnerio išvaizdos.
11. Meilė priklauso nuo sekso.
12. Meilėje nėra vietos vaidams ir nesutarimui.
13. Meilė yra vaistas nuo vienatvės, nesėkmių ir nerimo jausmo.
14. Euforijos būsena yra tikros meilės ženklas.
15. Įsimylėjimo jausmas būtinai turi būti laukiamas ir teigiamas.
16. Abu partneriai privalo vienas kitam skirti visą savo laiką ir būti visiškai atsidavusiu.
17. Abu partneriai gali patenkinti visus kito poreikius.
18. Meilė užpildo visą žmogaus gyvenimą.
19. Meilė gyvenime yra pats svarbiausias dalykas.
20. Meilės tikslas – asmeninis pasitenkinimas ir palikuonių reprodukcija.
21. Meilei nereikia valios jėgos ir disciplinos.
22. Partneriai turi priklausyti vienas kitam.
23. Meilė priklauso nuo emocinių, ekonominių ir seksualinių stimulų.
24. Pasitelkus meilę, galima įgyvendinti bet kokias iliuzijas ir troškimus.

Su seksu susiję paklydimai
1. Seksas reiškia nuodėmę.
2. Seksualinį troškimą reikia nuslopinti arba visiškai išlaisvinti.
3. Seksualinis troškimas reiškiasi tik per lytinius organus.
4. Seksualinis pasitenkinimas priklauso nuo intymių kontaktų dažnumo.
5. Abipusė seksualinė trauka turi būti nuo pat santykių pradžios.
6. Seksualinis suderinamumas yra meilės sinonimas.
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7. Santuoka reiškia oficialų seksualinių santykių leidimą.
8. Seksas reiškia kažką netyra.
9. Visi seksualiniai potyriai gali būti nuostabūs ir visos mūsų viltys išsipildys, nors iš esmės 
rezultatas gali nuvilti.
10. Jeigu vienas iš partnerių nenori intymių santykių, susituokus jis pasikeis.
11. Dėl lytinio akto žmogus praranda kažką, ką turėjo iki tol. Šis praradimas yra 
negrįžtamas. Iš tikrųjų jis nieko nepraranda – griečiau dera kalbėti apie mainus.
12. Seksualiniai santykiai – brandumo ir gebėjimai ryžtingai veikti ženklas.
13. Seksualinis moters pasitenkinimas priklauso nuo vyro lytinio organo dydžio.
14. Seksualinis moters susijaudinimas priklauso nuo jos fizinių organų funkcijų.
15. Seksualinė potencija yra vyriškumo matas.
16. Frigidiškumas yra tik moterų puritonių problema.
17. Moteriškumą lemia konkrečios moters patirtų orgazmų kiekis.
18. Lytinis aktas visada reiškia gyvuliško prado apraišką.
19. Seksualinė trauka tarp partnerių niekada neišnyksta.
20. Seksualinė skaistybė yra tyrumo garantija.
21. Seksualinė skaistybė yra svarbiausia sąlyga, būtina aukščiausiam dvasinio tobulėjimo 
lygmeniui pasiekti.
22. Kontraceptinių priemonių naudojimas yra smerktinas.

Su santuoka susiję paklydimai
1. Santuoka yra būtinas mūsų gyvenimo tikslas.
2. Santuoka jauniems žmonėms leidžia tapti suaugusiųjų pasaulio dalimi.
3. Santuoka būtinai atneša pasitenkinimą ir malonumą.
4. Santuoka gyvenimą padaro stabilesniu.
5. Santuoka privalo trūkti iki pačios sutuoktinių mirties.
6. Santuoka reiškia teisę partnerio valdymą.
7. Santuoka pati savaime reiškia laimę ir pasitikėjimą ateitimi.
8. Santuokoje būtinai privalo gimti vaikai.
9. Santuoka – nuobodi pareiga.
10. Susituokęs žmogus praranda laisvę, bet taip ir turi būti...
11. Mano santuoka bus kitokia – nepakartosiu svetimų klaidų.
12. Santuoka gali padėti išspręsti mano asmenines problemas.
13. Sutuoktiniai savo gyvenimą turi paskirti vienas kitam.
14. Santuoka leidžia atsikratyti vienatvės, nerimo jausmo ir depresijos.
15. Santuokinės sąjungos stabilumas priklauso nuo seksualinių santykių.
16. Kuo daugiau laiko sutuoktiniai praleidžia kartu, tuo artimesni bus jų santykiai.
17. Sutuoktinių laikas priklauso vienas kitam.
18. Laikinas susidomėjimo nebuvimas reiškia, kad nėra meilės.
19. Miegojimas atskirose lovose kenkia sutuoktinių santykiams. Tai liudija, kad nėra bendrų
interesų.
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20. Dvasinis prisirišimas yra proporcingas fizinėms glamonėms.
21. Santuoka padeda gauti tai, ko mums trūksta.
22. Vieno seksualinis partnerio turėjimas ir yra ištikimybė.
23. Santuokoje meilę gali išgelbėti vaikai.
24. Finansinė gerovė, vaikų skaičius ir visuomeninė padėtis yra santuokos sėkmės matas.
25. Žmogui dera susitaikyti su bet kokiomis problemomis, kad išvengtų skyrybų.

3.2. Kai kurie pagrindiniai narcisizmo meilėje ženklai

Yra tam tikri  signalai,  perspėjantys apie narcisizmo pavojų meilės santykiuose. Toliau
pateikiami labiausiai paplitę:

1. Žmogus reikalauja, kad jį nuolat girtų.
2. Jo gebėjimas priešintis nerimui yra nepakankamas.
3. Jis negali ramiai priimti kritikos.
4. Jis nuolat kelia kokius nors reikalavimus partneriui.
5. Iš partnerio reikalauja besąlygiško atsidavimo.
6. Yra pernelyg pavydus.
7. Jo vertinimai yra neobjektyvūs.
8. Jis jaučiasi esąs visagalis.
9. Yra pernelyg tuščiagarbis ir pasipūtęs.

Štai kokį pavyzdį pateikia Erichas Frommas, kalbėdamas apie narcizui būdingą iškreiptą
požiūrį į tikrovę:

„Viena moteris kreipėsi į gydytoją ir paprašė jo ją priimti po pietų. Gydytojas atsakė, kad
tuo metu bus užimtas, bet gali ją pakonsultuoti kitą dieną. Jos atsakymas skambėjo taip:
„Bet iki jūsų kabineto galiu ateiti vos per penkias minutes“. Ji tiesiog negalėjo suprasti –
atstumas nereiškia, kad gydytojas galės rasti laiko konsultacijai. Jos situacijos vertinimas
yra itin narcizižkas – jeigu laiko sutaupys ji, reiškia, jo sutaupys ir gydytojas. Jai vienintelė
tikrovė yra ji pati“.

Visa tai leidžia padaryti išvadą, kad narcizas negali objektyviai vertinti išorinės tikrovės,
nes į ją perkelia savo vidinį pasaulį. Nusivylęs meilėje, jis turi tik dvi galimybes: ieškoti
pakaitalo, t. y., žmogaus, kuris bus pasirengęs „pripūsti jo savimeilės balioną“ ir laikinai
palengvinti jo kančias, arba pažvelgti į tikrovę ir suvokti savo būklę – infantilaus žmogaus,
neturinčio vidinės jėgos, būklę. Antroji galimybė neturėtų sukelti depresijos – susidūrimą su
tikrove reikia vertinti kaip svarbiausią prielaidą tikrojo tobulėjimo, kuris suteiks jam naujų
jėgų. Iš esmės žmogus negali tapti stiprus, nesuvokęs savo silpnumo, nes galią jis įgyja tik
tada,  kai  jam  paaiškėja,  kokioje  situacijoje  jis  yra.  Be  teisingos  diagnozės  neįmanoma
išgydyti ligos.

Kaip ir narcizui, nepajėgiančiam tinkamai reaguoti į tam tikrus stimulus, taip ir normaliai
reaguojantiems žmonėms mokslo  apie  meilę  studijavimas  ir  jo  principų  supratimas  gali
suteikti neįkainojamą pagalbą ieškant laimės ir siekiant sėkmės.

169



3.3. Su mokslo apie meilę studijavimu susiję pavojai

Mokslą  apie  meilę  reikia  naudoti  individualiai,  nes  jam būtinas  toks  pats  rūpestingas
mokymasis ir meistriškumas, kaip ir mokantis groti muzikos instrumentu. Žmogui meilės
melodiją groti  leidžia kūno ir  dvasios vienybė.  Vis dėlto pačios savaime šios žinios yra
nepakankamos praktinei meilės realizacijai.  Jai reikia,  kad būtų priešingos lyties būtybė,
kuri  turėtų panašius poreikius ir  tikslus ir  taip pat  būtų susipažinusi  su meilės išminties
dėsniais ir jų praktiniu taikymu. Šia prasme yra dvi galimybės: pirmu atveju žmogus ėmėsi
mokytis meilės mokslo, bet neturi tinkamo partnerio, o antru – toks partneris yra, ir dabar
jam teks įsisavinti šį mokslą.

Tas, kuris jau yra susipažinęs su mokslu apie meilę, savo žinias turi perduoti būsimiems
partneriams, kad ir jie prisiliestų prie aukščiausios meilės išminties. Jiems dera tuoktis tik po
to, kai išrinktasis, giliai išanalizavęs savo jausmus, mokydamasis padarys tam tikrą pažangą.
Vėliau jie kartu galės tobulinti savo žinias. Su mokslu apie meilę susipažinę žmonės turi
gerokai didesnes galimybes pasiekti tikrąją laimę ir realizuoti save. Tiems, kurie jau sutiko
savo bendrakeleivį, gresia pavojus, kad jų pastangos pasiekti tikrąją meilę nesulauks atsako.
Gali būti, taip bus dėl būtinos kultūros ir susidomėjimo stokos ar elementaraus aplaidumo.
Kuo daugiau žmogus pažengia studijuodamas mokslą apie meilę, tuo turtingesni ir tauresni
tampa jo poreikiai žmogiško ir dvasinio jautrumo atžvilgiu. Visai tikėtina, kad prisilietus
prie turtingesnės, aukštesnės ir tobulesnės tikrovės, jo motyvai iš esmės pasikeis.

Jeigu dėl gebėjimų ar intereso stokos jo partneris nežengia pirmyn, tai atotrūkis tarp jų
didės,  nes  sąmonės  skirtumai  taps  vis  labiau  juntami  –  vienas  iš  jų  bus  aktyvi  ir  tauri
asmenybė,  o  kitas  liks  nejudrus.  Toks  augantis  atotrūkis  tarp  partnerių   gali  tapti
neįveikiama  kliūtimi  bendraujant,  panašia  į  tą,  kuri  trukdo  bendrauti  išsilavinusiam  ir
neišmanančiam žmogui.  Vienas iš partnerių susidurs su būtinybe atsisakyti tobulėjimo ir
tapti  tokiu  pat  neišmanėliu  kaip  kitas,  nes  priešingu  atveju  iškils  grėsmė  santuokos
stabilumui. Jeigu meilės išminties viršūnes pasieks ir savo galimybes visiškai realizuos tik
vienas  partneris,  o  kitas  stengsis  įgyvendinti  tik  savo asmenines  fantazijas  arba laikysis
elgesio, įkūnijančio šėtonišką pradą meilėje, pora neturės jokių galimybių tapti dvasiškai
tauresne.

Būtent todėl mokymo reikia imtis su ypatinga kantrybe ir atidumu ir, kaip nuvalkiotai tai
beskambėtų, su didele meile. Svarbiausias šių žinių tikslas – suvienyti partnerius į tikrą iš
meilės  sudaromą  sąjungą,  padėti  jiems  rasti  tikrą  laimę,  sutvirtinti  jų  šeimą  ir  sukurti
žmogiškesnį  ir  dvasiškai  turtingą  pasaulį,  grindžiamą  sveiko  proto  principais.  Poros
uždavinys  –  sukurti  tvirtą  ir  pastovią  sąjungą,  kuri  įmanoma  tik  esant  tikrai  meilei.
Ieškodamas tokios vienybės  jau susituokęs  ir  žinių apie  tikrą  meilę  turintis  žmogus turi
sudaryti partneriui visas galimybes palaipsniui siekti išsikeltų tikslų. Vienintelės priemonės,
kurių pagalba galima sukurti tokią sąjungą – tai didžiulė kantrybė ir tolerancija.

Kai partneriai kartu įsisavins šias žinias ir pasieks vienodą gebėjimų lygį, kai bus vienodai
atsidavę šiai idėjai, jie galės žengti pirmyn daug greičiau, o jų pažangos rezultatai pasirodys
vaisingesni. Žinoma, ryžtingumas padės jiems pasiekti laimę ir gerovę.
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3.4. Žodynas

Antrasis Aš (Alter ego)
Asmenybės  aspektas,  kuris  veikia  kaip  palyginimo  pagrindas  ir  atlieka  įgaliotinio,

oponento arba žmogaus antrininko vaidmenį ir siejasi su Ego vaizdiniais apie save patį, su
jo  troškimais,  fantazijomis  ir  svajonėmis.  Antrasis  Aš  yra  laisvas  nuo  visuomeninės
sąmonės, socialinio programavimo naštos ir yra nepavaldus jų poveikiui – jis lieka abejingas
jam  arba  užslėptas,  ir  gali  pasireikšti  veikiant  tam  tikram  katalizatoriui,  pavyzdžiui,
alkoholiui, narkotinei medžiagai, dėl streso ir pan., o taip pat gali būti projektuojamas į kitą
žmogų. Šio proceso nederėtų painioti su recesija.

Cerebralinė inteligencija
Smegenų  veikla  gaunant  ir  apdorojant  „informaciją“,  kuri  atsiminimo   procesu

registruojama  ir  saugoma  smegenyse.  Ši  atmintis  remiasi  iš  anksto  užprogramuotais
„atskaitos  taškais“.  Informacijos  apdorojimą  valdo  atskiri  žmogui  jau  žinomi  „atskaitos
taškai“.  Šiame  procese  neįmanoma  eksperimentuoti,  jis  neigia  bet  kokias  netradicinio
požiūrio  galimybes,  nustatydamas,  kas  yra  naudinga  ir  kas  ne.  Šio  atrankos  proceso
pagrindas yra subjektyvūs „atskaitos taškai“, o ne kažkoks objektyvus dalykas.

Per smegenis besireiškianti Dieviškoji kibirkštis
Žmogus  nuo  pat  gimimo turi  latentinės  būsenos  Dieviškąją  kibirkštį  arba  dvasią,  bet

valios ugdymas ir sąmonės formavimas suteikia jai galimybę pasireikšti jo poelgiais, kurie
atitinka visa, ko esama, tikslus.

Aš (Ego)
Psichologinės  žmogaus  esmės  dalis,  suteikianti  asmenybei  gebėjimą  stebėti  save  ir

pasirinkti  santykį  su  išoriniu  pasauliu.  Asmenybė  priklauso  nuo  Ego,  jis  nulemia  visų
žmonių  gyvenimą.  Trumpai  tariant,  tai  ta  asmenybės  dalis,  kuri  nustato  individualias
elgsenos normas.

Emocijos
Jei pojūtis yra reakcija į kokį nors stimulą, emocija yra subjektyvi reakcija į pojūtį. Ją lydi

ir fiziologiniai pokyčiai, pavyzdžiui, delnų prakaitavimas, pulso padažnėjimas, adrenalino
lygio didėjimas ir pan., signalizuojantys pasirengimą veikti. Emocijoms priskirtina meilę,
baimė, neapykanta, pyktis, isterija, pavydas ir užuojauta.

Ezoterinis
Šis terminas siejasi su gilesniu būties ir suvokimo sluoksniu, prieinamu tik nedaugeliui.

Būtis ir suvokimas turi įvairius lygmenis – kai kuriuos paviršutinius sluoksnius gali suprasti
masės, tuo tarpu kituose yra slaptų tiesų, ir jų supratimas reikalauja aukšto lygmens sąmonės
išsivystymo. Bet kokia religija ir filosofija masėms skelbia išorinius mokymo aspektus, tuo
pačiu  metu  tai,  kas  yra  slypi  šių  mokymų branduolyje,  glūdi  giliai  ir  yra  paslėpta  nuo
nepašvęstųjų  žvilgsnio.  Toks  judaizmo  ir  kabalos,  tarp  sufizmo  ir  islamo,  ezoterinės
krikščionybės ir krikščionybės santykis. Ezoteriškumas siejasi ne tik su filosofija ir religija,
nes viskas, kas egzistuoja,  turi ir ezoterinę reikšmę. Tai ir yra tas slaptas lygmuo, kurio
neįmanoma pamatyti neturint reikiamo pasirengimo.

Pojūtis
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Gebėjimas suvokti vidinius ir išorinius dirgiklius: sąmonę, būseną ar polinkius. Intuityvus
jautrumas arba reakcija į tam tikrą dirgiklį.

Lytis
Vyriško  ir  moteriško  prado,  teigiamų  ir  neigiamų,  matomų  ir  paslėptų  dalykų

egzistavimas visame kame (žr. „Seksas“).

Hermis Trismegistas (Triskart Didis)
Senovės Egipto išminčius ir rašytojas, laikomas ezoterinės išminties pradininku. Jo teorijų

galima rasti  visų įvairiausioms kultūroms ir  religijoms priklausančių ezoterinių mokymų
šaltiniuose. Jo gyvenimo tikslas buvo „sėti amžinos tiesos sėklas“, kurios išdygsta ir duoda
palaimingus  vaisius.  Šiandien  akivaizdu,  kad  visos  šiuolaikinės  religijos  ir  filosofiniai
mokymai kilo iš Hermio Trismegisto mokymo.

Hermetinis
Viskas, kas siejasi su Hermio Trismegisto mokymu, jo darbais ir mokslu, grindžiančiu šį

mokymą. Nepašvęstiesiems jis yra kaip knyga su septyniais užraktais. Kaip sąvoka, žodis
„hermetinis“ reiškia ne tik kažką slaptą,  hermetiškai  užantspauduotą – jis  turi  ir  gilesnę
reikšmę, kurį ne visada galima suprastu, naudojantis įprastais tyrimo ir tradicinio mąstymo
metodais.

Žmogiškai gyvuliška būklė
Laukinių arba gyvuliškų savybių buvimas žmoguje pasąmonės lygmenyje. Būtent tai yra

autoriaus dažnai minimos žmogiškai gyvuliškos būklės apibrėžimas.

Tai (Id)
Asmenybės  dalis,  kurios  veiklos  motyvas  yra  instinktyvūs  potraukiai  ir  impulsai,

reikalaujantys tuoj pat patenkinti primityvius poreikius.

Įsikūnijimas (inkarnacija)
Dvasios įsikūnijimas žmogaus kūne, mintys ir idėjos, įkūnytos materialioje formoje.

Vientisoji inteligencija
Fiziniai,  protiniai,  psichiniai  ir  dvasiniai  žmogiškos  būtybės  elementai,  kuriuos

inteligencija suvienija į vieną visumą, o visi elementai veikia darniai.

Libido
Gyvybinė  energija,  simbolizuojanti  gyvenimo jėgą.  Libido  yra  gyvybę  teikianti  galia,

esanti visur ir visame kame.

Apsauginis magnetinis kiaušinis
Sukūrus  santuokinę sąjungą,  aplink porą  atsiranda vaisingas  vibracinis  laukas,  turintis

kiaušinio  formą.  Šiuo  atveju  vibracijų  kokybė  ir  vėl  priklauso  nuo  dvasinio  partnerių
išsivystymo lygio. Pašaliniai žmonės gali pajusti šį lauką ir, jeigu pakankamai stiprus, jie
negali į jį patekti.

Be to, kai tarp partnerių yra tikra meilė, aplink juos gali atsirasti santuokinė aura arba
santuokinis kiaušinis. Tai jų okultinis arba protinis vaikas, teigiamas, uždaras magnetinis
laukas,  kuris  vienija,  užtikrina  darną  ir  saugo  porą  bei  įteisina  santuoką  pagal  gamtos
dėsnius. Tokio okultinio meilės vaiko neturinčias poras saisto tik aistra, patogumo siekis,
vienatvės baimė, įprotis arba sutartinės vertybės.
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Protas
„Cerebralinė  inteligencija“  yra  smegenų  produktas.  Ji  nesąmoninga  ir  neturi  vidinės

prasmės,  o  „protinė  inteligencija“  –  proto  produktas,  sąmoningumas  yra  skiriamas  jos
bruožas.  Protą  maitina  trys  gyvybiškai  svarbūs  šaltiniai:  smegenys  (inteligencija),  širdis
(jausmai) ir lytis (instinktas). Siekdamas tobulos pusiausvyros, žmogus palaipsniui formuoja
savo  protą  –  tai  vyksta  dėl  optimalios  pusiausvyros  tarp  šių  gyvybių  centrų  ir  paties
žmogaus pastangų bei disciplinos. Protas arba „virš-smegenys“ leidžia evoliucionavusiam
žmogui pasiekti išmintį, nepavaldžią gėriui ir blogiui – amžiną išmintį, kontrastuojančią su
ribotomis ir laikinoms „cerebralinės inteligencijos“ ypatybėmis.

Narcisizmas
Pernelyg didelė meilė, sutelkta išskirtinai į savo asmenį; jausmas, kurį vietoje to žmogus

turėtų skirti kitiems žmonėms ir aplinkiniam pasauliui. Narcizas – tai žmogus, kurio jausmai
yra iškreipti ir ydingi, nes jis įsitikinęs, kad kiti žmonės – o ir visas pasaulis – egzistuoja tik
tam, kad tarnautų jam. Iš esmės narcizas meilės nejaučia net sau ir,  kad nuslėptų kaltės
jausmą, verčiau ima nekęsti viso pasaulio.

Okultizmas
Tikrojo okultizmo mokymo objektas yra žmogus, gamtos dėsliai ir jų poveikis žmogui.

Pavadinimą  „okultizmas“  galima  paaiškinti  tuo,  kad  jo  prasmė  neprieinama  būtybėms,
valdomoms aistrų ir  žemiausių  materialinių troškimų.  Įšventimas  į  šio  mokslo slėpinius
priklauso nuo žmogaus sąmonės lygmens, atskleidžiančio, ar jis vertas priklausyti mokinių
būriui. Pagrindinis okultizmo tikslas – išlaisvinti žmogų nuo neišmanymo tamsos, skausmo,
gyvuliško laukiniškumo, melo, neišvengiamos lemties bei mirties ir sukurti naują pasaulį,
kuriame  gyventų  žmonės,  visiškai  įsisąmoninę  savo  gerąsias  žmogiškas  savybes.
Okultizmas žmogų moko gyventi išmintingai ir teisingai naudoti Gamtos jėgas.

Platoniškumo koncepcija
Platoniškų santykių pagrindas yra Platono filosofija. Šis filosofas pagrindinį dėmesį skyrė

idealiems ir dvasiniams dalykams, juos iškeldamas virš fizinių ir seksualinių.

Persikūnijimas
Visatoje niekas nemiršta ir nedingsta. Viskas persitvarko ir pereina iš vienos būsenos į

kitą  –  tai  patvirtina  ir  vienas  kitą  keičiantys  gyvybiniai  Gamtos  ciklai.  Ledas  tampa
vandenius, vanduo virsta garu, bet pats vanduo lieka tas pats ir tik keičia savo agregatinę
būseną. Mirtis – tai irgi tik persikūnijimas, leidžiantis dvasiai atgimti naujam gyvenimui.
Žmogaus kūnas  sensta  ir  galiausiai  miršta,  bet  dvasia  yra  nemirtinga ir  išsaugo amžiną
jaunystę, nes yra amžinojo Dievo dalelė. Pagal mokymą apie persikūnijimą, norėdama tapti
tobula, dvasia turi gyventi daugybėje kūnų – taip ji įgyja jo evoliucijai būtinos patirties.

Rozenkreicerių mokymas
Per savo gyvavimą hermetinis mokslas buvo vadinamas įvairiai: masonystė, pašvęstųjų

mokymas, misticizmas ir kt. Vis dėlto jo gelminė esmė likdavo nepakitusi – būtent siekis
suteikti prieigą prie naujos, aukščiausio jautrumo sąmonės, kuri leistų žmogui pažinti save ir
suprasti  Gamtos  dėsnius  ir,  pasitelkęs  gamtos  jėgas  įveikti  savo  gyvulišką  pradą.
Rozenkreicerių ordinas – tai amžinoji brolija, kurios nariai po ilgo ir sudėtingo dvasinio
tobulėjimo proceso  galėdavo  prieiti  prie  okultinių  žinių.  Tikras  rozenkreiceris  išsiskiria
ypatinga  gyvensena,  elgsena  ir  kalbėsena,  o  ne  dokumentai,  pasižymėjimo  ženklai  ar
sukauptos informacijos įrodymai.  Yra daugybė pseudorozenkreicerių ordinų, kurie bando
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pasisavinti tikrąją idėją ir įrodyti savo teisėtumą. Nepaisant to, tikrieji rozenkreiceriai toliau
egzistuoja, o jų buvimas yra neregimas ir tylus.

Septyni hermetizmo mokymo principai
1. Sąmonė: viskas, kas egzistuoja, yra sąmonė. Visata turi protą.
2. Atitikimas: kaip yra apačioje, taip bus ir viršuje.
3. Vibracija: nėra nieko statiško, viskas juda ir vibruoja.
4. Poliariškumas: viskas, kas egzistuoja, pasižymi dvilypumu, viskas turi du polius, viskas

turi savo priešingybę, panašumas ir skirtingumas iš esmės yra tas pats; priešybės iš esmės
yra vienodos, bet skiriasi laipsniu; bet kokia tiesa yra tik pusiau tiesa; bet kokį paradoksą
galima išlyginti.

5. Ritmas: viskas įteka ir išteka, viskas pakyla ir krenta; visame kame reiškiasi švytuoklės
judėjimas, jos nuokrypis į dešinę lygus nuokrypiui į kairę, o ritmas yra kompensacija.

6. Priežastis ir pasekmė: kiekviena priežastis turi savo pasekmę, o kiekviena pasekmė turi
savo priežastį. Viskas paklūsta šiam dėsniui. Atsitiktinumas – tai tik žodis, kurį naudojame,
kai nežinome šio dėsnio. Yra daugybė priežastingumo ribų, bet dėsnis veikia visur vienodai.

7. Lytis: lytis būdinga viskam, kas egzistuoja. Viskas turi vyrišką ir moterišką pradą. Tai
reiškiasi visuose lygmenyse (nuodugniau apie tai skaitytojas gali sužinoti to paties autoriaus
knygoje „Žvaigždžių žmogus“).

Seksas
Seksas yra fizinė lyties apraiška. Jis nulemia skirtumus tarp vyriško ir moteriško prado,

tarp  teigiamo  ir  neigiamo  poliaus.  Visam  kam  Gamtoje  būdingi  vyriški  ir  moteriški
elementai, bet seksas nulemia vyraujančias ypatybes, t. y., išorinę formą. Elgesys ne būtinai
atitinta išorines sekso apraiškas (žr. „Lytis“).

Siela
Siela  yra  inteligentiška  pradinės  individo  prigimties  dalis,  kurioje  dera  keturios

inteligencijos  rūšys:  kvėpavimo sistemos  inteligencija,  virškinimo sistemos  inteligencija,
kraujotakos ir  dauginimosi sistemos inteligencija.  Tradiciškai jos siejamos su keturiomis
gamtos stichijomis – vandeniu, žeme, vandeniu ir ugnimi.

Gimstant visiems žmonėms Gamta duoda sielą, įkūnytą keturiose inteligencijos rūšyse,
kurioms skirta vieta kvėpavimo, kraujotakos, virškinimo ir lytinėse sistemose. Sielai vis dar
nebūdinga aukščiausia ir jai priklausanti inteligencija. Ji neturi „vedlio“ ir ji juda pirmyn be
valios įsikišimo, veikiama tik jai būdingų bruožų, kuriuos nulemia kolektyvinės gyvuliškos
sielos prigimtis.

Siela – tai ta dirva, kurioje gali išaugti dvasios pasėtos sėklos. Kai siela įgys sąmonę ir
dvasią, žmogus galės sąmoningai sąveikauti su Gamtos jėgomis. Išsilaisvinusi nuo emocijų
ir žemiausių aistrų, siela veikia kaip žmogaus skydas.

Dvasia
Saulė skleidžia milijonus dalelių, nešančių šviesą ir šilumą, kurios maitina visą planetos

gyvybę.  Panašiai  kaip  Saulė,  Dievas  arba  Dvasia  mums  siunčia  savo  spindulius,
nušviesdamas kiekvieną žmogų. Kiekviena jo dalelė, vadinamoji „dieviškoji kibirkštis“, yra
atskiro žmogaus dvasia. Žmogus yra įsikūnijusi dvasia. Dvasia ir siela traukia viena kita
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taip, kaip vienas kitą traukia vyras ir moteris. Kiekvienas žmogus turi ir dvasią, ir sielą, nors
gali to ir nežinoti. Tik pažįstant sielą ir ją ugdant, žmogaus dvasia, jau jame gyvuojanti, gali
nušvis visa jėga. Sielos apvalymas leis dvasiai įveikti kūno apribojimus, priartėti prie Dievo
ir susilieti su juo.

Sublimacija
Instinktyvaus  impulso  transformacija  arba  pakeitimas.  Impulso  raiška  nuo  instinkto

visiškai nepriklauso – jį valdo super-ego. Libido sublimacija reiškia sąmoningą gyvybinės
jėgos nukreipimą.  Sublimacija  yra  dvasios  reikalavimų paisymas ir  priklauso nuo to,  ar
žmoguje vyrauja gyvuliškas, ar dvasiškas pradas.

Super ego
Psichologinis asmenybės elementas, kuriame glūdi išmoktas, užprogramuotas supratimas,

kas  yra  teisinga  ir  neteisinga.  Sąvokos  „teisinga“  ir  „neteisinga“  gali  būti  suprantamos
įvairiai ir būna įskiepijamos veikiant kultūrai ir ugdant šeimoje (t. y., programuojant). Tai
vyksta daugiausia pasąmonės lygmenyje.
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3.5. Apie autorių
Džonas Beinsas  (literatūrinis Darío Salas Sommer slapyvardis) – šiuolaikinis filosofas,

hermetinio mokslo instituto „Darío Salas“ įkūrėjas ir vadovas. Nuo jaunystės jis pasišventė
praktiškai  orientuotos  filosofinės  sistemos,  grindžiamos  ezoteriniais  Hermio Trismegisto
mokymo principais, tyrimams ir populiarinimui. Kaip asmenybė Džonas Beinsas pasižymi
visomis  tikro  humanisto  savybėmis.  Svarbiausias  jo  nepaliaujamos  veiklos  tikslas  –
individualus  vyro ir  moters  tobulėjimas.  Jo literatūrinės  karjeros  pradžią  žymėjo išleista
knyga „Slaptasis mokymas“, kuri tapo įžanga į jo būsimus darbus, skirtus vidinio žmogaus
pasaulio ir jo santykių su aplinka tyrimams. Unikaliose autoriaus pažiūrose dera šiuolaikinės
psichologijos sukaupta patirtis ir senovės filosofijos išmintį. Kitų šios serijos knygų tikslas –
praplėsti žmogaus žinias apie save patį ir suteikti darnos jo santykiams su išoriniu pasauliu.
„Mokslas apie meilę“ yra natūrali ankstesniuose autoriaus darbuose išdėstytų koncepcijų
raidos tąsa, nes tirdamas vyro ir moters santykius, Džonas Beinsas skaitytojui atskleidžia
beribius hermetinės išminties lobius.

Džonas Beinsas yra knygų „Slaptas mokymas“, „Vidinio pasaulio evoliucija“, „Žvaigždių
žmogus“, „Hipnosąmonė“, „Hipnosąmonės technika“, „Rozenkreicerių filosofija“, „Moters
slėpinys“, „Depresija ir baimė: kaip jas įveikti pasitelkus sąmoningą judėjimą“, „Mokslas
apie meilę“ autorius.

Pagrindinis hermetizmo instituto biuras yra Čilėje šiuo adresu:

Institute Filosofico Hermetico Casilla 14675 Santiago, Chile

Instituto filialus galima rasti šiais adresais:

ŠIAURĖS AMERIKA

JAV (susirašinėjimas anglų kalba)
Dario Salas Institute for Hermetic Science
P.O. Box 8549
F.D.R. Station
New York, N.Y. 10150
U.S.A.

Europa (susirašinėjimas ispanų ir anglų kalbomis)

Ispanija
Instituto Filosofico Hermetico
Apdo, 50600
Madrid, Spain

Bulgarija

Ars Hermetica, 1408 София, п.к. 17

PIETŲ AMERIKA (susirašinėjimas ispanų kalba toliau nurodytais adresais):

Argentina
Fundacio Instituto Filosofico Hermetico
Casilla 5042
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Buenos Aires 1000
Republica Argentina

Vensuela
Instituto Filosofico Hermetico Apdo
75009 С. 1070-А
Caracas 1070-A
Venezuela
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Mokslas apie meilę – visaapimančią,  su Gamta derančią meilę – gerokai atsilieka nuo
meilės  meno.  Džonas  Beinsas  suteikia  mums  galimybę  pažvelgti  į  bedugnę,  skiriančią
netikros  meilės  falšą  ir  tikros  meilės  žavesį  bei  galią.  Tik  tikra  meilę,  kaip  jausmas  ir
mokslas, gali mus išgelbėti nuo vienatvės, nusivylimo, nepasitenkinimo ir žlugimo.

Mokslas apie meilę – tai kelias, vedantis į pilnavertį gyvenimą ir tikrąją laimę.

Skaitytojui,  kurio dvasinės paieškos reikalauja gilesnių praktinės hermetinės filosofijos
žinių,  pristatau  realią  galimybę  tiesiogiai  bendrauti  su  Hermetinės  filosofijos  instituto
mokytojais – jie asmeniškai atsakys į visus Jūsų klausimus. Be to, jeigu norėsite, galėsite
mokytis neakivaizdiniuose kursuose, sukurtuose tam, kad nesiliautumėte nuolat dvasiškai
tobulėję.  Šiuos kursus sudaro paskaitų, praktinių pratimų ir  konkrečių nurodymų serijos.
Korespondenciją  siųskite  adresu:  101000,  Maskva,  Centras,  p.d.  951,  DARIO  SALAS
HERMETINĖS FILOSOFIJOS INSTITUTAS (1994 m. duomenys)
Taip pat galite kreiptis bet kuriuo aukščiau nurodytu adresu. Ir kol kas atsisveikinu, su 
geriausiais linkėjimais, sėkmės jūsų dvasiniame kelyje
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