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DRUŽINSKI KOTIČEK

Moški so z Marsa, ženske z Venere
DVA SPOLA, DVE ŽIVLJENJI. Ko sem po letih študija »v šoli težkih udarcev« ugotovil, da je čas, da preneham živeti kot kljukec, 
sem začel proučevati vedsko znanje in postopoma dojel, da sta moško in žensko telo dve popolnoma različni vrsti življenja. 

Ženske se mnogo bolje znajdete, kjer je 
vse znano, moški pa tam, kjer je več 
neznanega, saj vedno iščemo razno-

likost. Zaradi tega tudi pogosteje varamo. 
Dekleta svojo lepoto in dobre lastnosti na-
vadno izgubljate, fantje pa jih pridobivamo 
in (če sploh) dozorimo šele nekje po 30. letu. 
Globoko neznanje vodi v številne nespora-
zume in škandale.

Moški smo močnejši fizično, ženske pa 
psihično. Premorete neverjetno moč intu-
icije, ste prave čudodelke in zdravilke, če 
si za to prizadevate. Pred leti me je dekle, 
s katero sem prijateljeval, večkrat šokirala, 
ko je moje želje in potrebe zaznala vnaprej, 
še preden sem se jih zavedal sam, saj je svoj 
fokus in trud usmerila v izražanje ljubezni. 
Žensko telo se zaradi vloge pri vzgoji otrok 
ponaša s kar 6-krat intenzivnejšim umom 
– mislimi, občutki in željami. Občutite veli-
ko hujše trpljenje kot moški, a enako lahko 
kar 6-krat bolj uživate. Kdo pogosteje joče 
- moški ali ženske? 

HITREJŠI UM
Ko mi začne bežati um, se komaj kontroli-

ram, niti predstavljati pa si ne morem, kako 
neprijetno je krotiti še 6-krat bolj vznemir-
jen um. Ženske tako kot moški potrebujete 
nekoga, ki vam pri tem pomaga. Hitrejši um 
je vzrok tudi za to, da dekleta kar trikrat več 
govorite kot moški. Narava vas je obdarila z 
neverjetno sposobnostjo inspiracije, intuici-
je in nasprotno – destrukcije. Največja moč 
žensk je v zvestobi, čistoči, prijetnem govoru 
in dobroti, lepota in dolžnost moških pa v 
odgovornosti in samokontroli. 

Moški, ki miri in razume žensko, je zanjo 
pravi blagoslov. Želja po nakupovanju ali 
uživanju se v ženskem umu pojavi vedno, 
ko se ne počuti ljubljeno in zaželeno; moški, 
ki to ve, jo vedno ljubkuje in miri ter pozna 
njene potrebe. Vojska in znanost sta odkrili 
in razvili že marsikaj, še vedno pa čakamo na 
orodje, ki bo tolmačilo in razvozlalo močno 
zakodirano ter zapleteno žensko govorico. 
Vedeti je treba, da imajo ženske zelo dob-
ro srce, da pa se včasih obnašajo kot otroci, 
ki potrebujejo razumevanje, potrpljenje in 
spoštovanje svobodne volje, moški pa pot-
rebujemo zvestobo, miren dom ter čas zase. 

Pogosto se pritožujemo nad vse bolj nevzgo-
jenimi otroki in prelagamo odgovornost na 
druge. O tem, katera oseba se bo pojavila v naši 
družini in kakšnega spola bo, odločajo naše 
delovanje, zavest in psihofizično stanje staršev 
ob spočetju. Deklice je treba vzgajati v žene, 
fante pa v moške. Vzgajajte in poučujte s svo-
jim zgledom, včasih pa lahko tudi kaj rečete. 

NE DOBIMO, KAR SI ŽELIMO
S prijatelji nikdar nismo imeli težav, da 

bi se vsi zagledali v eno dekle, saj sem že v 
mlado sti na daleč opazil tisto, ki je delovala 
najbolj milo, diskretno in preprosto. Včasih 
je katera izžarevala tako naravno lepoto, da 
sem se komaj brzdal. Če se vedete zadržano 
in se ne pustite ujeti, vas fantje spoštujemo 
in razvijamo dobre kvalitete, v nasprotnem 
primeru pa kmalu postanemo predrzni in 
nezainteresirani. Medenemu tednu kmalu 
sledijo sladki in kisli ter grenko življenje. 
Same odločate o tem, ali boste imele ne-
moralnega in razuzdanega ali pa skrbnega 

fanta ali moža. Ali ste že opazili, da preveč 
odločna in neposlušna ženska navadno dobi 
neodgovornega, pohlepna ženska pa lenega 
moža? Ne dobimo tega, kar si želimo, temveč 
to, kar si zaslužimo. 

Družite se z osebami, ki se samoizpopol-
njujejo, s takimi, ki so zvesti etično-moral-
nim idealom ali, najbolje, zavestni boga. Od-
kar imam mentorje in učitelje, ga bistveno 
manj lomim, kot sem ga nekoč.

Tako kot ženska misli o moškem, takšen 
postane. Če boste svoje može in fante imeno-
vale »Piki, muci, svinja ali vitez«, bodo to za-
gotovo tudi (p)ostali. To velja za žene, mame 
in sestre. Verjetno pa bolj kot ljubljenčka 
potrebujete viteza, ki bo znal poskrbeti za 
vas. Inteligentna ženska status »poglavarja« 
hiše formalno prepusti moškemu, z njim se 
nikoli ne prepira, zmaguje brez boja. Tako 
dobi vse, kar potrebuje. 

Pogosto mi ženske pišejo, kaj storiti v služ-
bi, kjer so razmere nevzdržne. Ženskam veli-
ko pomenijo odnosi, v službi pa so le-ti bolj 
neosebni, poslovni, zato tam pogosto zelo 
trpite. Klepet, telefoniranje in odmor za čaj 
ženske smatrate za samoumevno. Delo op-
ravljajte z veseljem, zaradi karier pa nikar 
ne žrtvujte zdravja in družin, ker ni vredno. 

Pretirano intimno druženje med spoloma 
v obdobju dozorevanja uničuje dobre last-
nosti obojih ter otežuje učenje. Vsi vemo, 
kako težko je slediti uri, če poleg vas sedi 
vaša simpatija ali če učiteljica nosi globok 
dekolte in mini krilo. 

Razlike in dolžnosti enih ter drugih so naj-
bolj izražene, ko se fant in dekle spoznata; 
tedaj vsak intuitivno opravlja svoje prirojene 
dolžnosti. Vedsko znanje (Bhagavad-gita) 
uči, da nikdar ne pomislite, da ne bi opravili 
svojih dolžnosti. 

Ste opazili, da se najbolj prepiramo na do-
pustu, ko vsi pričakujemo uživanje in nasla-
janje ob drugih? Naš naravni položaj je, da 
smo sluge drug drugega, poznati pa je treba 
pravila sveta, v katerem živimo. 

Ločitve, alkoholizem, depresija, hazard, 
droge in nasilje se bodo stopnjevale. Nobe-
na družinska psihologija in iskanje krivca 
ne bosta pomagala, dokler ne osmislimo 
življenja. Odnosi so najpomembnejša stvar 
v našem življenju. Danes so družine pogosto 
pravi socialni zločin, v katerih je zelo težko 
zoreti. Z enako mero, kot se trudimo za oh-
ranitev otrokovega življenja, se je treba pot-
ruditi za ohranitev družine. Težav ni, so le 
izzivi in priložnosti: potrebujemo le voljo in 
pravo znanje o tem, kako živeti ter pravilno 
in nesebično delovati. 
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