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 Az emberi lélek szállítóeszközt (fizikai testet) használ, hogy kölcsönha-
tásba léphessen az anyagi világgal. A fizikai test 100 000 milliárd sejtből épül 
fel, minden sejt vagy két X (női) vagy egy X és egy Y (férfi) kromoszómát 
tartalmaz. Nemtől függetlenül a szex-program minden sejtben jelen van. 
Hogyan nyilvánítja meg magát e két kromoszóma a nő esetében? Mentális 
teste általában fejletlenebb, mint a férfié. Ezzel szemben viszont jobban 
összekapcsolódott vitális testével (érzések), olyan területeken jeleskedik, 
mint egészségügy, gazdálkodás, spiritualitás és szociális szolgáltatások. Sokkal 
könnyebben képes megérezni lelkét, ami mélyen, rejtve a szívcsakra mögött 
fekszik (3. kötet). 

 Amíg az egó vezérli a nő életét, az XX-viselkedése a génjeibe írt három 
program szerint alakul: 1) szerető, 2) hitves és 3) anya. Valamennyi nő 
hordozza e három programot, de valamelyik elnyomhatja a másik kettőt, az 
örökléstan, az atavizmus (8. kötet), a környezet vagy a lélek fejlettsége szerint. 
 
a) A szerető – a csábító

Az emlősállatok (vagy emberek) hordáiban az a nőstény termékenyül meg 
elsőnek,  amelyik az eredeti prototípussal leginkább megegyező. Ki dönti 
el, hogy kit választ? A hím, mivel ő hordozza DNS-ében az ideális ősanyáról 
alkotott képet. Régen a nők peteérése azonos időben történt, rendszerint 
holdtöltekor. Mivel az első sperma a legerősebb, ezért az elsőként megter-
mékenyített nőnek nagyobb esélye van erős utódot szülni. Ezért oly gyorsak 
a nőstények az ígéretes hím elcsábításában. Anélkül, hogy tudnák az okát,  
a nők versengenek a férfiakért. A kiválasztott nőstény hamar féltékeny lesz, ha 
megérzi, hogy elvesztheti prima donna státuszát. Mivel a hímek ösztönösen az 
érett petesejtű nőstényeket választják, ezért a nőknek az emberi prototípusnak 
megfelelő termékenység-üzeneteket kell küldeniük.

 Az embert és néhány emberszabású majmot leszá-
mítva, a hím emlősök a nőstény farára mászva párosodnak. 
Így 200 millió év óta a nedves, vörös, duzzadt szeméremtest 
és két lengő farpofa kombinációja az, ami felizgatja a hímet. 
A magassarkú cipő növeli a csípő-ringást, hordják a nők, 
bár nem tudják, miért működik. A nagy mellek olyanok, 
mint a farpofák; a fényes, húsos, vörös ajkak a duzzadt 
szeméremtestet imitálják. Minden, ami fénylik (ékszerek), 
forró, izzadt, az a síkos vaginájú testre emlékezteti a férfi-
akat. Tisztálkodási gesztusok jelzik a megtermékenyítésre 
kész érett petét. Nyerő párosítás, ha a nő könnyű hozzáfé-
rést biztosító kihívó öltözetet visel – rövid szoknyát, tangát, 


