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Férfi program

Akármilyen öltöny és nyakkendő ellenére is minden férfi teste 100 trillió
sejtből épül fel, amelyek a hímnemű hordaállatokra jellemző XY kromoszóma
hármas genetikai programját hordozzák: 1) nemző, 2) eltartó és 3) védelmező. Az
ősi társadalmakban a férfiak ereje és fürgesége játszotta a legnagyobb szerepet, míg
manapság az intelligencia teszi lehetővé, hogy a férfi uralkodjék más hímeken, és
megszerezze – vagy álmodhasson róla, hogy megszerzi – az összes vágyott nőt.
a) A nemző – a csődör

a tökéletes nemzÕ

Játssza az erős és/vagy okos férfi szerepét, sohasem
mutatja ki gyengeségeit. Próbál a horda domináns hímjévé válni, és annyi nőstényt meghágni, amennyit csak
lehet. Jóminőségű spermája az egészséges utódok biztosítéka, amíg a faj prototípusának megfelelő nőstényeket
választ. Erős utódai lehetővé teszik a faj eredményes szaporodását. Minél gyakrabban termékenyít meg nőket,
annál dominánsabbnak érzi magát! Ezért váltak már
évezredek óta népszerűvé a nemi vágyat növelő szerek,
és ezért tud manapság a Pfizer cég a híres Viagrával
vagyonokat keresni. Ahogy Patrice Berthiaume állítja:
„A férfiakat csak a szex érdekli, nem a gyerekek!”

Fentiek ellenére, az új világrendet titokban irányító férfiaknak nincs
tökéletes nemző testük. Izmaikat hatalommal, pénzzel és tekintéllyel helyettesítik. Magas szintű irányítási képességre ravaszdi elméik és hibrid kékvérű
genetikai kódjaik (4. kötet) révén tesznek szert. Az emberiség domináns hímjeiként olyan törvényeket fogadtatnak el, amelyek szélesre tárják az ajtót a totális
kontroll felé, és természetesen a hím-dominancia, szexet jelent.
Az UNESCO alapítója, Sir Julian Huxley – Aldous Huxley, A szép új világ
szerzőjének bátyja –, egykor bevallotta: „[Az ok], amiért kapva kaptunk [Darwin]
A fajok eredete című művében megírt téziseken, azért volt, mert az Isten-kép
keresztezte szexuális erkölcseinket.” Az emberi hierarchia építményét a férfiak
szex-rögeszméje tartja egyben. A szexualitás az emberi irányítás alapja és célja.
A modern férfiak dominanciája gyakran külsejükben jelenik meg.
Úgy tűnik, hogy minél kevésbé kell egy férfinak fizikai testét munkavégzésre
használnia, annál több időt szán tökéletesítésére. Anabolikus szteroidokat szed,
pénisz-növelő sebészeti beavatkozáson megy keresztül, vállalja test implantátumok beültetését – mell, lábikra, far, haj –, és teljes test szőrtelenítést végeztet.
A nőkhöz hasonlóan a férfiak is szexuális tárgyakká váltak.

Párok

b) Az eltartó – az apa
Amikor meghódít egy nőt, akkor a nő a férfi tulajdonává, állati területe részévé
válik. Ekkor kezdődik a férfi rémálma – elvesztheti. Kétféleképpen tarthatja meg.
Az első, hogy az otthoni teendőkkel köti le. A második, hogy elüldözi a többi
férfit. Nyilvánvaló, hogyan lehet mindkét célt elérni. Gondoskodnia kell arról,
hogy a nő teherbe essen, még akkor is, ha ez saját szabadsága elvesztését jelenti.
Amikor a gyerek megszületik, hogy megtarthassa az új anya-gyerek hordát, el
kell játszania az eltartó szerepét, szállítani kell a modern társadalom-megszabta
anyagi javakat. Az uralt hím felfújható medencét vesz, míg a domináns építtet
egyet. Minél magasabb pozíciója a hímhierarchiában, annál nagyobb és mélyebb
a medencéje. Ugyanez érvényes házára, kocsijára, hajójára stb. Akár szegény, akár
gazdag, megállás nélkül dolgozik, hogy kielégítse hordája szükségleteit.
A tökéletes eltartó őrlődve a kiszipolyozó munka és a családi börtön
között, végül menekülő utat keres. Hitvese már nem nagyon törődik a szexszel,
kivéve ha bizonyosságot szeretne, hogy még mindig ő a kiválasztott. Így a férfi
álmodozni kezd egy fiatalabb, csinos nőről. Ha megengedheti magának, szeretőt
tart. Minél vonzóbb a szerető, annál drágább. Ha szegény, lehet, hogy állatokat
hág meg, vagy a gyerekeit (lányát vagy fiát). Akik nem hajlandók vérfertőzést
elkövetni, olykor sértegetik vagy verik feleségeiket és/vagy gyerekeiket.
Sok férfi képes uralkodni ösztönein, hűséges férjjé és figyelmes apává
válni. Beletörődtek az erényes – de kiábrándító – uralt hím szerepébe. Ezzel
ellentétben a domináns hímek a hűtlenség mellett döntenek, még akkor is, ha
ez kéz a kézben jár a bűntudattal és a szégyenkezéssel. Akár domináns egy férfi,
akár uralt, beszorul az állati ösztönei és félelmei közé – elveszíti feleségét, jóhírét,
börtönbe zárják, kiátkozzák. Kimerül, megöregszik és meghal.
c) A védelmező – a hős
Az igazi férfinak meg kell védeni hordáját. Néhányan ezért döntenek a hősies szakmák mellet – rendőr, tűzoltó, pilóta, katona,
tengerész, kém stb. A férfi úgy gondolja, hogy területének védelmezése életbevágó. Gyilkolni is képes, hogy megtarthassa feleségét,
gyerekeit, hazáját. Ha nem sikerülne neki, lehet, szívrohamban hal
meg (7. kötet). Ez az állati területi program készteti a jószándékú szülőket, hogy
háborúba küldjék fiaikat, ahol multinacionális érdekeket szolgálnak. Amikor az
állati hordákban a párzási időszak kezdetekor a domináns hím megküzd, és elnyeri az összes nőstény meghágásának jogát, akkor az uralt hímek kis csoportokat
alkotnak. Ezért szeretnek a férfiak bárban találkozni. Más élvezetéből részesülnek,
amikor a rúdtánc sztriptízt nézik, vagy kedvenc futballjátékosaikat a tévében.
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