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Bevezetõ helyett

Alapvetõen csodálatosnak tartom a férfiasságot. Az erõt, amely éppúgy 
megnyilvánulhat az izomzatban, mint az elmében: a hím teremtõerejével 
megvalósított felfedezések és találmányok felmérhetetlen mértékben lendí-
tették elõre az emberiség fejlõdését. Arról nem is beszélve, hogy milyen 
sokat jelent egy erõs, biztonságot adó férfiváll egy nõnek és a gyermeknek. 
S noha a legtöbb fehérnép áhítja és élvezi a férfitársaságot, napjaink tudo-
mányos/szociológiai felmérései szerint a házasságok fele válással ér véget. 
S míg ez a szám magasnak tûnhet, valójában sokkal rosszabb a helyzet! 
Gondolkodj tisztán és logikusan: ha most szingli vagy, a kapcsolataid száz 
százaléka végzõdött szakítással, ha nem – és korábban már voltak partne-
reid –, akkor „csak” kilencvenkilenc. Bizony, a szív titkait nem érdekli az 
elméleti matematika.

Hölgyeim, ez a könyv elsõsorban hozzátok, a szépség és kellem letéte-
ményeseihez szól – nem véletlen, hogy a nõt elsõ szám második személyben 
szólítom meg. S hogy mirõl? Természetesen a férfiról. A következõ lapok, 
mint afféle párkapcsolati kiskáté, bemutatják a férfi árnyékos és fényes olda-
lát. Azt, hogy miképp lehet tartalmas párkapcsolatot kialakítani és fenntar-
tani vele most, amikor a válás a mindennapok része lett. Mivel az univerzá-
lis elvek általánosítás útján jönnek létre, próbáld ne szó szerint értelmezni 
a leírtakat. Sokszor akkor kerülhetsz közelebb az igazsághoz, ha felcseréled 
a „férfi” és „nõ” szavakat: mivel mindkét nem magában hordozza a mási-
kat, megeshet, hogy a férfias gondolkodás említésekor magadra, míg a nõies 
érzelmek kapcsán a párodra ismersz. Arról nem is beszélve, hogy nem léte-
zik – és nem is fog – olyan könyv, amely teljesen bemutathatná az ember 
mûködését; mivel minden férfi más, ne a konkrét példákat, az elveket igye-
kezz megragadni. Ne feledd: a határtalan Valóság ábrázolásakor az általá-
nosságok messzebbre mutatnak a kikristályosodott törvényeknél, mert a  
min dennapi igazságok nem kötik gúzsba az elmédet, nem ölik meg a kép-
zeletedet, nem pusztítják el a kreativitásodat.

S végül egy baráti jó tanács. Nehéz könyv ez. Elsõ olvasásra csak felszí-
nesen érthetõ. S nem csak összetettsége, inkább húsba vágó tartalma miatt. 
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Mert a Valóságot adja a kezedbe. Mert összetöri az illúziók és hazugságok 
világát. Ha valamiért nem akarsz szembesülni a Valósággal, tedd félre, és 
csak akkor vedd elõ, ha már vágysz a valódi felismerésre. Ám ha kíváncsi 
vagy a hétköznapok mögött megbúvó elvekre és a párkapcsolat valódi moz-
gatórugóira, a következõ oldalak tanulságosak lehetnek. Könnyen lehet, 
hogy sok mindennel nem értesz majd egyet. Ez nem baj, sõt, kifejezetten 
elõnyös: nem az a lényeg, hogy elfogadd és ész nélkül alkalmazd a leírtakat, 
hanem az, hogy olvasás közben új gondolataid szülessenek. Ha zsigerbõl 
elhiszed a saját elméleteidet, biztosan tévedsz, ha az enyémeket, akkor 
mindketten tévedünk, ám ha hagyod, hogy a könyv új lehetõségeket ébresz-
szen benned, közelebb kerülhetsz ahhoz a kapcsolathoz, amelyben élni sze-
retnél. S noha egy párkapcsolat két emberen múlik, ha te már készen állsz, 
a párod is könnyebben indulhat meg önmaga és közös boldogságotok útján.
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Az ember és a Férfi kialakulása
(avagy miképp lesz a csõdörbõl hintaló?)
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A férfi teljes megértése lehetetlen. Meg se próbáld. S nem azért, mert nõ 
vagy (a férfi önmaga számára sem érthetõ), egyszerûen csak arról van szó, 
hogy semmit sem láthatsz át teljesen. A tökéletes megértéshez ismerned kel-
lene vizsgálatod tárgyának kezdetét és végét, mert amíg a múlt és a jövõ 
ismeretlen, mindig találsz olyan információkat, amelyek megváltoztatják az 
elméletedet. Ám az univerzumban semminek sincs vége. Minden változik, 
formát vált. Úgyhogy…

…úgyhogy a férfi is olyan mondat, amelynek a végére sosem kerül pont. 
Viszont, mint minden folyamat, a hím is megismerhetõ és a törvényeit meg-
tanulva kezelhetõ. Bizonyára te is tudod, milyen fájdalmas a magány vagy 
a visszautasítás, az elválás vagy a kényszer fenntartotta, rossz házasság; 
a kapcsolat születése elõtt tapasztalható nehézségek – „Miért nem hív 
már?!” – éppúgy megkeseríthetik az életed, mint az évek alatt bekövetkezõ 
érthetetlen változások: „Miért ücsörög itthon egész nap, régen mindig men-
tünk valamerre!” Rossz tapasztalatokért egyetlen nõnek sem kell a szom-
szédba mennie, ám egy kis odafigyeléssel, tudatos szavakkal és tettekkel 
a bajok nagy része kezelhetõ, sõt, olykor meg is oldható.

Nos, ha a Valóságot akarod megélni vagy megérteni, a vizsgálódást azzal 
a területtel kell kezdened, amelyet most valóságnak élsz meg. Logikus, 
hogy ha már az elsõ lépésed az elképzelések, a hitek vagy az álmok földjére 
vezet, az utad csak ezekre a területekre vihet. Elõbb-utóbb természetesen rá 
fogsz jönni, hogy az, amit most valóságnak gondolsz, nem az – késõbb 
pedig arra is, hogy de igen, az –, azonban az igazságot csak akkor tapasztal-
hatod meg, ha az általad valóságnak felfogott alapból indulsz ki. A Valóság 
pedig nem a hited, a gondolataid, az érzéseid vagy a véleményed, hanem 
az Élet. Az életed. Jelen pillanatban csak az a biztos, hogy élsz. Hogy létezel. 
Hogy olvasod ezt a könyvet. Az, hogy ez a könyv jó vagy rossz, csak né -
zõpont kérdése. Az, hogy papírt tartasz a kezedben, vagy atomok halmazát, 
csak nézõpont kérdése. Az, hogy okos vagy buta ember vagy, megint csak 
nézõpont kérdése. Jelen pillanatban minden élõlény számára csak egyetlen 
momentum, a létezés ténye valóságos. Az a pillanat, amelyet megélsz. 
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S mivel létezésed jelenleg materiális, az ismeretlen területeket az anyag 
megismerésével fedezheted fel. Természetesen belemenekülhetsz bármely 
vallás, tudomány, filozófia vagy mester tanításaiba, de számodra a Valóság 
valósága akkor is a létezésedbõl indul, abból a piciny gömbbõl, amelyben 
látni, hallani, szagolni, ízlelni és tapintani tudod az életet alkotó matériát. 
Mivel vizsgálatunk tárgya (a hím) szintén az anyagi létezésben található, 
nincs nehéz dolgod az erõsebbik nem valóságának megismerésével. Egy sze-
rûen csak oda kell figyelned rá, és meg kell tanulnod fájdalom és önhittség, 
elvárások és önámítás nélkül elfogadni azt, amit látsz.

Tehát, kezdjük az elején. Egy ember megszületett. Az a folyamat, ahogy 
fel  nõtté és a lehetõségeihez mérten egyénné válik, három fõ hatásnak kö -
szön hetõ. Természetesen nem megyünk bele a különféle determinációk teljes 
elemzésébe, csak annyira boncoljuk fel a témát, hogy a lényeg érthetõ le gyen. 
A fent említett hatások pedig a genetika, az energetika és a környezet.

A genetika a tudomány új, felfedezésre váró területe. Maga a „gén” kife-
jezés a görög genosz (eredet) szóból származik. A gén végül is nem más, 
mint a sejtmag kromoszómájában lévõ nukleinsavszakasz-láncolat. A tudo-
mány mai állása szerint ez az öröklõdés egysége, amely általában DNS-bõl, 
olykor RNS-bõl áll. A gyors megértésre a klasszikus genetika a legalkalma-
sabb: J. G. Mendel a géneket önálló részecskéknek képzelte el. Ezek a kro-
moszóma azon részeit alkotják, amelyek egy adott tulajdonságot határoznak 
meg, és különféle alakokban – úgynevezett allélekben – léteznek. Voltaképp 
a génektõl függ, hogy az utódon milyen tulajdonságok jelentkeznek; tehát 
itt dõl el, hogy milyen magas lesz egy pici anyuka és egy langaléta apuka 
gyermeke. Úgyhogy a genetika nem más, mint az öröklõdés tana. Létezése 
valódi: gondolom, nem nehéz felfedezni a rokonok és a rasszok közötti 
hasonlóságot. Mivel napjainkban már feltérképezték az emberi génállo-
mányt, a legtöbb tanult elme hajlamos mindent a gének hatásával megide-
ologizálni. Azonban ingoványos talaj ez, amely alkalmas arra, hogy min-
dent belemagyarázzanak. Nagyjából úgy, mint amikor egy vallási fanatikus 
a mocskos tetteit egy szerinte isteni eredetû könyvre vagy a fejében sutyor-
gó hangokra fogja. Azonban tény, hogy a genetika ereje az élet minden terü-
letén jelentkezik, akárcsak az, hogy az egyént a gének nem meghatározzák, 
csak hatással vannak rá. S bizony, itt kezdõdik a dolog izgalmas része, 
ugyanis sok kísérlet és tanulmány bizonyítja, hogy a gyermek akkor is tük-
rözi anyja vagy apja szokásait, ha sosem találkoztak. Nem csak külsejükben, 
olyan viselkedésformákban is (kedvenc étel, szóhasználat, gesztikuláció 
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stb.) hasonlítanak, amelyeket az utód csak nevelés útján sajátíthatna el. Úgy 
tûnik, a genetika mélyebb összefüggései túlmutatnak a hétköznapi fizikán.

Az energetika kategóriájába azon hatások sorolhatók, amelyek megelõzik 
a genetikát. Ha megfigyeled, minden gyermek egyéniség. Már a cse cse mõk-
 nél is észrevehetõk az egyedi én jelei, hisz ugyanarra a helyzetre el térõen 
rea  gálnak: míg bizonyos hangok megnyugtatják az egyiket, sírásra késztetik 
a másikat. Arról nem is beszélve, hogy mindegyik gyerkõc nek máshoz van 
tehetsége. S noha a tehetségért felelõs gént már megtalálták, arra nem leltek 
magyarázatot, hogy az a bizonyos DNS-láncolat az adott egyénben miért 
tudta kifejteni hatását. Igen, a nagy kérdés az, hogy noha sok ember hordoz-
za a hajlamot a mûvészetre, miért lesz az egyikbõl Mozart, míg a másikból 
kocsmai szájharmonikás. S mielõtt félreértenél: nem az számít, hogy ki hol 
játszik, vagy mennyit alkoholizál elõtte, esetleg közben. A lényeg az, hogy 
míg Mozart új csodákat alkotott, addig kocsmás barátunk csak régi klasszi-
kusokkal szórakoztatta úri közönségét. Genetikájában mind kettõ hordozta 
a zsenialitást, mégis, míg egyikükben megjelent az igény a teremtésre, 
a másikban nem. S noha sokan védekeznek azzal, hogy egy szeretõ, gondos-
kodó és támogató családban õk is sokra vitték volna, a valóság az, hogy 
rengeteg sikeres, zseniális ember indult nehéz, hátrányos környezetbõl. 
Úgyhogy a genetikai hatás mögött van egyfajta különleges katalizátor, 
amely beindítja a DNS adta lehetõségeket, olyan, senkitõl sem tanult tulaj-
donságok (vágy, türelem, akaraterõ stb.), amelyek függetlenek minden fizi-
kális hatástól, és egyesekben megtalálhatók, míg másokban nem. A tények 
azt mutatják, hogy mindenkinek van olyan egyénisége is, amelyet nem 
határoznak meg a gének; a valóság szintjén a genetika csak okozat, az ener-
getika pedig – amelybõl az anyag „megszilárdul” – az ok. Az ember énjének 
ezt a részét mintha születésekor „hozná” magával, mert hát benne van, 
valahonnan oda kellett kerülnie. Van, aki a lélekben, van, aki az elõzõ 
életekben hisz. Mások a sejtemlékezésre vagy a csillagok hatására esküsz-
nek, megint mások a faj kollektív tudattalanjára… Mivel jelen pillanatban 
minden magyarázat csak elmélet, nem foglalkozunk velük; ha érdekel 
a téma, a könyv végén megtalálod az energetika hatásait. Most megma-
radunk a valóság talaján, ami az, hogy minden emberben van egy „másolat” 
(a szü  lõktõl, rokonoktól és az adott rassztól hozott genetikai hatások összes-
sége), és van egy valamilyen okból kifolyólag egyedi, csak rá jellemzõ én is.

A környezet határozza meg leginkább az ember személyiségét és viselke-
dését. Nem az érzéseit és a gondolatait, csak azt a formát, ahogy önmagát 
kifejezi a világban. Márpedig a viselkedés fontos, mert egy embert a szavai-
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val és a tetteivel azonosítasz; valójában sosem tudhatod, hogy mi van 
a barátod vagy a férjed fejében, mert számodra csak az a valóság, amit 
a szavairól és a cselekedeteirõl gondolsz. Amit hiszel. Ezért a kezdet kezde-
te elõtt a következõ valóságot, a Valóságot kell megértened. Minden, ami 
fizikai formát ölt, az Élet része. Atom, kavics, papucsállatka, virág, bogár, 
madár, farkas, ember, marslakó, üstökös vagy épp galaxis… egyszerûen 
minden a Természet megtestesülése. A Valóság materiális vetülete. Ezért 
minden, élõ és holt engedelmeskedik az Élet törvényeinek. Akkor is, ha csak 
az anyag létezik, de akkor is, ha van Isten vagy valamilyen Teremtõerõ 
a háttérben: a fizikai világban még akkor is a materiális törvények szerint 
létezik mindenki, ha ezeket a szabályokat „valaki” létrehozta. Ha mindezt 
megértetted, olvass tovább nyugodtan. Ám ha nem, egy kicsit állj meg és 
gondolkodj, mert csak akkor tudod önmagadról és a többi emberrõl felfog-
ni az igazságot, ha képes vagy megélni a Valóságot. Azt, hogy az ember 
a Természet része, és ha akarja, ha nem, alapállapotában engedelmeskedik 
a törvényeinek. Ezek pedig a túlélés és a változás-fejlõdés. Minden faj azért 
létezik, hogy létrehozza a következõ generációt, ami – többek között a túl-
élés miatt – egyre összetettebb, fejlettebb formában igyekszik megnyilvá-
nulni. Ezért minden olyan materiális alakzat, amelyet élõlénynek nevezel, 
a túlélés és a fejlõdés tekintetében legyõzhetetlen hajtóerõvel, úgynevezett 
ösztönnel rendelkezik. Ennek a fogalomnak nincs általánosan elfogadott 
tudományos definíciója, de leginkább a tanulás nélkül alkalmazott, öröklött 
viselkedésmintákat illetik ezen a néven. Életösztön, szexuális ösztön, anyai 
ösztön… bár ez utóbbi épp tanult viselkedésformákat is tartalmaz. Úgyhogy 
nehezen meghatározható/megérthetõ igazság ez, de attól még letagadha-
tatlan és valódi. S ha mindezt tudomásul vetted, ha tényleg kíváncsi vagy 
a férfi és a nõ valóságára, a Valóság „szemüvegén” keresztül kell vizsgálnod 
az életet.

Az embert irányító erõk-ösztönök fontossági sorrendben a következõk. 
EGY: életösztön. Idetartoznak a vegetatív, idegpályák adta folyamatok (lég-
zés, nyelés, reflex stb.) éppúgy, akár a gondolkodást igénylõk, mint például 
a harc, a birtoklás vagy a pénzkeresés. KETTÕ: utódnemzés. Ez az ösztön 
hozza létre a szexuális vágyat, és motiválja a párkeresés folyamatát. Ez még 
akkor is így van, ha az egyén a saját neméhez vonzódik. HÁROM: igény. Ez 
az ösztön biztosítja a folyamatos agyi/szellemi fejlõdést. Mert az addig 
rendben van, hogy „a majom lejött a fáról, és eszközöket kezdett használni”, 
ám ezt csak azért tehette meg, mert a fajban megjelent az igény. A változás-
ra ösztökélõ igény. Minden, mi túlmutat a fizikai/antropológiai rendszere-
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ken (tudományok, mûvészetek, nyelvek, filozófiák, vallások stb.), ezen 
hatás miatt jöhetett létre. Úgyhogy e három ösztön – a túlélés, az utód-
nemzés és az igény – megformálásából áll az emberi élet. Azért, hogy 
a Homo sapiens léte szárba szökhessen, az agy „kifejlesztette” az elmét és az 
egót, s noha ez a megfogalmazás nem teljesen fedi a valóságot, a megértés 
kedvéért maradjunk ennél. Míg az elme a változást-fejlõdést (megértést és 
rendszerezést), az ego az egyéni és a szociális életet biztosítja. Ezért szá-
munkra most az ego megértése a lényeges. Miért? Mert az egód határozza 
meg a személyiséged határait. Amikor érzel, gondolkozol, dolgozol, vitázol, 
szórakozol vagy épp kommunikálsz, csak az egóddal foglalkozol, mert 
a Természet törvénye miatt mindenki az egóját és a személyiségét hiszi 
önmagának.

Tehát ez a kezdet. Minekután egy ember megszületik, két környezeti 
ha tás, a szülõi-nevelõi és a társadalmi kezdi létrehozni. Ez a két erõ lefekteti 
egód alapjait, majd te felépíted személyiséged árnyaltabb megnyilvánulá-
sait. Fontos, hogy a lehetõ legteljesebben megértsd ezt a folyamatot, ugyan-
is az a férfi, akivel randizni akarsz, vagy akihez már hozzá is mentél, illetve 
a nõ, akit önmagadnak tartasz, a környezeti hatásnak köszönhetõen „gyár-
tódik”; mindenki önálló, különleges egyéniségnek hiszi magát, pedig csak 
a szülei és a társadalma lenyomatát csodálja a tükörben. Mivel a könyv 
a férfi megértése/kezelése kedvéért született, a következõ oldalakon a férfi-
ego létrejöttét vesszük górcsõ alá, azonban a teljes megértés kedvéért elke-
rülhetetlen, hogy a nõi ego bizonyos aspektusait is megvizsgáljuk. A követ-
ke zõ oldalakon azt az átlagos alaphelyzetet elemezzük ki, amikor a meg  -
születendõ egyén egészséges, s noha alapvetõen a hím felépítését mutatom 
be, megesik, hogy egy nõ is férfitudattal rendelkezik. Amúgy nem csak a 
kö      vet  kezõ sorok, a teljes könyv is azokról a felnõtt pasasokról szól, akik már 
markáns éntudattal rendelkeznek. Ez az esetek többségében a huszonötödik 
születésnapjuk után következik be, addig folyamatosan változó, stílust 
és énképet keresõ formában léteznek. Egy felnõtt pasas megismeréséhez 
a gyer  mekkorában kapott hatások közül a következõket kell megértened:

a) Mentális alap
b) Párkeresési kényszer
c) Érzelmi elzáródás
d) Teljesítménykényszer
e) Férfikép kialakulása
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a) Mentális alap

A férfiakkal kapcsolatban gyakran teszed fel a következõ kérdéseket: „Miért 
nem érzi, hogy ezzel a tettével megbánt? Miért hezitál, amikor teljesen 
egyértelmû, hogy cselekednie kellene? Miért tétovázik, amikor világos, 
hogy mit kellene tennie? Miért hisz annak a másik nõnek, amikor egy ér-
telmû, hogy hazudik?”

Nos, embrionális állapotban minden ember nõnemûként kezdi a pálya-
futását. A hím létrejötte végül is nem más, mint egy „törés” a kromoszómá-
ban – egyes rosszindulatú genetikusok szerint a férfi csak egy „DNS-torzu-
lás”. Természetesen ez nem igaz, mert a férfiasság energetikája csecsemõ-
korban halványan, három-négy éves kor körül pedig már markánsan 
megfigyelhetõ: míg a fiúk az óvodában olyan kemény tárgyakkal szeretnek 
játszani, amelyeken sok nyomkodható, csavargatható „kütyü” található, 
addig a lányok inkább a lágy, selymes tapintású, csillogó dolgokat szeretik. 
Úgyhogy az embrionális állapot ellenére, amikor elkezdõdnek kifejlõdni 
a nemi szervek, a magzat már rendelkezik a Férfiúi vagy Nõi alapenergeti-
kával. Azonban fontos, hogy megértsd: míg a nõiesség megnyilvánulása 
ösztönösen végbemegy, a férfiasság formafejlõdése nem. Magyarán míg 
nõnek születsz, férfivá válni kell. Ezt a kérdést késõbb még rendesen kive-
sézzük, most csak azt kell megértened, hogy egy hímnemû egyed az Élet 
törvényszerûsége miatt már a születése pillanatában rendelkezik a Férfiúi 
alapenergetikával. Ez pedig azt jelenti, hogy a férfi mentális, tudati alapú 
élõlény. Mindez annyit tesz, hogy a) a férfi gondolkodásmódja alapvetõen 
tárgyszerû, ok-okozati logikát követ; b) a férfielme igényli a megértést, ame-
lyet analizálással és rendszerezéssel ér el; c) alapvetõen óvó-felfedezõ-
létrehozó erõt képvisel, amely éppúgy megnyilvánulhat a családfenntartás-
ban, a kíváncsiságban és az építésben, mint a magányban, a passzivitásban 
és a rombolásban. Ám öltsön bármilyen formát, a lényeg az, hogy a férfi az 
értelemmel felfogható információk elemzésével biztosítja önnön túlélését.

Ezzel szemben te nõként érzelmi alapú élõlény vagy. Ezért képes vagy 
felfogni olyan érzéseket/gondolatokat is, amelyek túlmutatnak az informá-
ciók elemzésén; mivel az érzelmek nem igénylik a logika korlátait, te már 
akkor is képes vagy megélni bizonyos helyzeteket, amikor egy hím még 
csak a felfogás-elemzés állapotában toporog.
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b) Párkeresési kényszer

Amikor a férfiakkal kapcsolatba kerülsz, gyakran kérdezgeted magadtól, 
hogy: „Miért nem veszi már észre, hogy nem érdekel? Miért nyomul még 
mindig? Miért nem érti, amit mondok neki? Miért nem fogadja meg a taná-
csomat, amikor jót akarok neki?”

Tehát a fiúcsecsemõ világra jött. Mivel mentális alapú élõlény, a megfog-
ható tapasztalatokhoz szüksége van éntudatra. Ezért a születés pillanatában 
és az azt követõ hónapokban egy kisfiú nem él meg tudatos, férfiasan tuda-
tos tapasztalatokat. Természetesen a különféle hatásokat felfogja, tanul és 
fejlõdik. Az ilyenkor történt események lerakódnak a tudattalanjába, és 
befolyással lesznek a késõbbi életére, de a világgal és önmagával való 
közös, tudatos tapasztalata csak akkor következik be, amikor már van egy-
fajta éntudata. Amikor már valamilyen formában felismeri önmagát. Ez 
általában két-három esztendõs kora körül történik. Amikor már tudja, hogy 
hozzá szólnak, mert felismeri azt a hangsort, amelyik a nevét jelenti. Ami-
kor már valamennyire tisztában van a beszéd rejtelmeivel. Amikor már nem 
csak tettekkel, szavakkal is ki tudja fejezni az akaratát. Ki tudja mondani, 
hogy: „Nem.”

S most visszakanyarodunk a társkényszer problémájához. Tehát a kisfiú 
önmagával és a világgal való elsõ tudatos impressziója az anyjához kötõdik. 
Egy nõhöz. Mert hát az elsõ tudatos tapasztalata az, hogy õt egy nõi energia 
megpróbálja irányítani. Nevelni. Befolyásolni. Nem véletlen, hogy a legtöbb 
felnõtt férfi két csoportra osztható: míg az egyik csoport egyede szereti, ha 
kézben tartod a dolgokat, a másik kifejezetten gyûlöli, és akkor is elutasítja 
a szavaidat, ha tudja, hogy igazad van. Amikor egy kisfiúnak kialakul az 
énképe és az öntudata, az sosem csak róla szól; egy fiú a saját lényét mindig 
egy nõi rezgéssel, egy nõi elme frekvenciájával együtt éli teljesnek. Ez akkor 
is így van, ha anya nélkül nõtt fel, mert az így megtapasztalt hiányérzet 
a szebbik nem felé vezeti, sõt, még akkor is így van, ha homoszexuális. Úgy-
hogy a férfi azért nyomul rád veszettül, vagy épp azért habzsolja ész nélkül 
a nõket, mert a személyisége alapjaiban feszülõ nõi rezgések miatt igényli 
a szebbik nem jelenlétét. S bizony mindezt felerõsíti az Élet alaptörvénye, 
a fajfenntartás szülte szexualitás.
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c) Érzelmi elzáródás

Amikor egy férfi megjelenik az életedben, gyakran teszed fel a következõ 
kérdéseket: „Miért fél egy komoly kapcsolattól? Miért fél felvállalni az érzé-
seit? Miért nem mondja el, ha valami baja van? Miért nem mer sírni? Miért 
hisztizik és balhézik folyton?”

Tehát a fiúgyermek megszületett. Két-három esztendõs kora körül kiala-
kult az éntudata, amelyben a nõi energia – vagy annak hiánya – is szerepet 
játszott. Ekkor, öt-hat esztendõs korában éri a következõ hatás, amely igen 
komolyan determinálja késõbbi létezését. Nos, sokszor hiszed, hogy egy 
férfinak nincsenek valódi, mély érzései. Ez így, ebben a formában nem igaz, 
de tény, hogy az érzelmi elzáródás miatt az asztrális világban nehezebben 
boldogul. Nézd meg az általános élethelyzetet: ha egy kislány elesik és 
beveri a térdét, miután sírva fakad, a szülei addig ölelgetik és vigasztalják, 
amíg megnyugszik. Amíg a saját természetes módján, a saját ritmusában ki 
nem adja magából a fájdalmat és a feszültséget. Ezzel szemben a kisfiú egy 
kis ölelés után már azt hallja, hogy: „Katona dolog, ne sírj, fiam, mert a fér-
fiak sosem sírnak!”, vagy rosszabb esetben megrázzák és ráordítanak, hogy: 
„Hagyd már abba!” Ezzel elveszik tõle a lehetõséget, hogy a fájdalmakat/
érzelmeket a saját ritmusában dolgozhassa fel. Egy kissrác hamar megtanul-
ja, hogy a fájdalmát el kell rejtenie, mert ha nem teszi, csak tetézi a bajt; mire 
egy fiú eléri a kamaszkort, azt hiszi, hogy akkor lesz férfias, ha nem látszó-
dik rajta a szenvedés. S mivel még nem képes kezelni a lelki problémáit, 
elfojtja azokat, miközben kialakul benne az érzelmek megélésével szembeni 
szégyenérzet. Úgyhogy a férfinak éppolyan összetett, erõs érzelmei vannak, 
mint neked, épp csak a megélésüket olyan gátak akadályozzák, amelyeket 
a férfiasság alapkövének tart. S a látszat ellenére a túlérzékeny, nõies típus 
is ebbõl a problémakörbõl születik: ha egy hím valamiért kiszakad az érzel-
mi elfojtás alól, sokkal intenzívebben éli meg a különféle lelki hatásokat. Ha 
a pasasnak elfátyolosodik a tekintete a naplemente láttán, vagy ha már 
a szakítás gondolatától is sírva fakad, a benne lévõ szégyenérzetet próbálja 
feloldani, épp csak egy kicsit túlkompenzálja a dolgot. S bizony ezt a prob-
lémát úgy „orvosolják” azon kultúrákban, ahol a nevelésben megengedett 
az erõszak, hogy a kisfiú az élet egyéb területein szabadon kiélheti az agresz-
szivitását. Ha másokkal erõszakos a bõrszíne vagy a vallása miatt, megdi-
csérik; ha fennhangon üvölt, mert nyert a csapata, befogadják; ha egy elfo-
gadott probléma miatt felhergeli magát, és nekiáll a tömeggel együtt 
rombolni, elismerik. Ebben az esetben az érzelmi elzáródás a hamis, ego 
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kreálta gátláshalmazok eltúlzott megélésérõl szól. Ilyenkor a férfi úgy isme-
ri el emocionális sivárságát, hogy vehemensen és túlgesztikulálva, amolyan 
„olaszosan” próbálja eltitkolni azt.

d) Teljesítménykényszer

Ha egy pasas megjelenik az életedben, sokszor teszed fel a következõ kér-
déseket: „Miért fontosabb neki a barátai véleménye, mint az enyém? Miért 
akar még drágább autót venni? Miért iszik folyton? Miért nincs benne annyi 
ambíció, hogy végre elérjen valamit az életben?”

Nos, ott tartunk, hogy a kisfiú körülbelül ötesztendõs. Ahogy telnek az 
évek, a nevelés és a társadalmi elvárások megkülönböztetik a két nem egye-
deit. Ha megfigyeled, a kislányokat mindig megdicsérik a szépségükért; ha 
a kislány bájos, fennhangon közlik vele, sõt, külön törõdéssel vagy ajándék-
kal jutalmazzák. Néhány éve végeztek egy kísérletet ezer olyan anya bevo-
násával, akiknek négy-öt éves kislányuk volt. A kísérlet végén kiderült, 
hogy a szép gyerekes anyukák közel kétszer többet figyeltek porontyaikra, 
mint a többiek. Miután a végeredmény nyilvános lett, a „csúnya gyerekes” 
szülõk sírva fakadtak, pedig nem tehettek a viselkedésükrõl, mert õket is 
arra a szamárságra nevelték, hogy csak a szép kislány különleges. Ezzel 
szemben a kisfiúknál nem a külsõt helyezik elõtérbe, vagy ha mégis, általá-
ban csak akkor, amikor a kis krampusz tetõtõl-talpig mocskosan állít haza, 
és az anyja „Hogy nézel ki, fiam?!” felkiáltással lekever neki egy nyaklevest. 
A fiúk csak akkor kapnak dicséretet, ha bátran másznak fára, ha ügyesen 
birkóznak az apjukkal, vagy ha feltûnõen jól teljesítenek – lehetõleg nyernek 
– egy olyan játékban, amelyet az adott kultúra felnõttjei elismernek. Elisme-
rés és gyõzelem. Ebben a két szóban megtalálható a létezõ összes férfiproblé-
ma mûködésének elve. Mirõl is van szó? EGY: a kisfiú már eszmélésekor 
megkapja azt a hatást, hogy különbnek kell lennie a többieknél, hogy maga 
mögé kell utasítania a társait – a legtöbb férfiban megfigyelhetõ buta agresz-
szió és értelmetlen „ki a legényebb a gáton” típusú kakaskodás innen gyö-
kerezik. KETTÕ: míg egy kislány csak azért is megkapja a figyelmet és elis-
merést, hogy létezik, egy fiú csak akkor, ha cselekszik. Ha tesz valamit, 
amivel lenyûgözi a felnõtteket. HÁROM: ki a gyõztes? Az, akit a környezete, 
a társadalma annak nevez. A férfiakban megfigyelhetõ, gyakran ostobaság-
ba hajló hiúság, illetve az, hogy mindig meg akarják venni a legújabb tech-
nikai csodát, a legdrágább órát vagy autót (vagy épp a feltûnõ igénytelen-
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ség, amikor görcsösen próbálnak nem foglalkozni a világ róluk alkotott 
véleményével), ebbõl a hatásból ered.

Noha szépíthetném, az az igazság, hogy égetni való kölök voltam. 
Emlékszem, az óvodában – ötéves lehettem – mindig megrángattam 
a lányok haját, akik némi pityergés után élvezettel és visongva ker-
gettek az udvaron. Nem is lett volna baj, de egy idõ után „ráálltam 
az idõsebb nõkre” is: minekután az óvónõk haját is megráncigáltam, 
lett nagy haddelhadd. Emlékszem, a környékbeliek az ablakokban 
könyökölve figyelték a mûsort, ahogy a tu  catnyi kislány és a fél tucat 
felnõtt kergetett kiabálva. Nem tudtak elkapni persze, mert kicsi 
voltam, és fürge, amikor meg végül sarokba szorítottak, pikk-pakk 
átmásztam a kerítésen is – csak az ebédre készült tejbegríz ígé retével 
tudtak visszacsalogatni. Amikor délután értem jöttek a szüleim, 
jó anyám igen lekapott a tíz körmömrõl, míg az apám csak torka 
szakadtából röhögött. Mindaddig, amíg az anyám tekintete rá nem 
villant… Az öregem összerendezte a vonásait, és próbált szigorú 
képet vágni, de a szeme akkor is nevetett; tetszett neki, hogy sem 
a többi gyerek, sem a felnõttek nem tudtak elkapni, akárcsak az, 
hogy a néhány kilótól megszabadult óvónõk egy életre megjegyez-
ték a fia nevét.

e) Férfikép kialakulása

Amikor egy férfi viselkedésén morfondálsz, gyakran teszed fel a következõ 
kérdéseket: „Miért ilyen tutyimutyi? Miért ilyen agresszív? Miért nem elég 
szenvedélyes? Miért nem hajlandó gyengéden bánni velem?”

Egy kisfiú a nemisége szempontjából nemtelennek minõsül. Általában 
két-három esztendõs koráig nem mutat férfias tulajdonságokat, mi több, 
még a külsejében is androgün jegyeket hordoz – lányosan szép vonások, 
nagy szempillák, magas hang stb. –; a legtöbb bölcsõdés kisfiút az elsõdleges 
nemi jegyet leszámítva csak a ruházata és a hajviselete alapján lehet megkü-
lönböztetni a kislányoktól. S noha az ösztön szintjén már megfigyelhetõ 
a késõbbi férfiasság, ebben a korban mindez még nem jelentkezik. Tudom, 
hogy fiús anya lévén ezzel nem feltétlenül értesz egyet („Az én fiam már az 
óvodában is nagy szívtipró volt, kész férfi!”), ám ha tárgyilagosan emlékszel 
vissza a srác gyermekkorára, megláthatod, hogy a fenti tétel igaz.
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