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Capitolul 1
FEMEIA

Mie mi se pare cã tu eºti într-adevãr primul om de pe
aceastã planetã care înþelege cu adevãrat ºi care acceptã
femeile. Te rog sã comentezi.

V-am mai spus, femeia trebuie iubitã, nu înþeleasã.
Acesta este primul pas cãtre înþelegere.

Viaþa este atât de misterioasã încât palmele noastre nu
îi pot atinge înãlþimea, ochii noºtri nu pot pãtrunde în
misterul sãu cel mai profund. Înþelegerea unei expresii a
existenþei – cum ar fi un bãrbat sau o femeie, un animal sau
o pasãre – este treaba ºtiinþei, nu a misticilor. Eu nu sunt un
om de ºtiinþã. Pentru mine, ºtiinþa însãºi este un mister, lucru
pe care oamenii de ºtiinþã moderni au început sã îl
recunoascã ei înºiºi. Mulþi dintre ei renunþã la vechea
atitudine încãpãþânatã, superstiþioasã, potrivit cãreia va veni
cândva o zi în care vor cunoaºte tot ceea ce poate fi
cunoscut.

Odatã cu Albert Einstein, întreaga istorie a ºtiinþei a
apucat-o pe o altã cale, extrem de diferitã, cãci cu cât
oamenii de ºtiinþã pãtrund mai adânc în inima materiei, cu
atât mai mare devine confuzia lor. La acel nivel, întreaga
logicã dispare, iar raþiunea nu mai are nici un cuvânt de
spus. Nimeni nu-i poate dicta existenþei, cãci aceasta nu
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Vânzãtorul i-a rãspuns:
– N-aþi înþeles. Este astfel construit încât nimeni sã

nu-l poatã rezolva, indiferent dacã este matematician sau nu.
Matematicianul a întrebat:
– Dar de ce l-au construit astfel?
Vânzãtorul i-a rãspuns:
– L-au construit aºa pentru ca încã de la început, copiii

sã înveþe cã viaþa este un mister care nu poate fi rezolvat,
care nu poate fi înþeles raþional.

Puteþi trãi viaþa, vã puteþi bucura de ea, puteþi deveni
una cu misterul ei, dar însãºi ideea de a o înþelege în calitate
de observator este imposibilã.

Eu nu mã înþeleg pe mine însumi. Pentru mine, cel mai
mare mister între toate sunt eu însumi. Dar vã pot da totuºi
câteva indicii:

Se spune cã un psihiatru este un tip care îþi pune,
contra unei sume foarte mari, o sumedenie de întrebãri la
care soþia ta îþi poate rãspunde pe gratis.

Cheia fericirii este urmãtoarea: poþi vorbi oricât despre
iubire, tandreþe ºi pasiune, dar adevãratul extaz constã în
marea descoperire cã – slavã cerului! – nu þi-ai pierdut cheia
de la apartament!

Femeia începe prin a rezista avansurilor bãrbatului ºi
sfârºeºte prin a-i bloca orice posibilitate de retragere.

Dacã doreºti sã-i schimbi opinia unei femei, fii de
acord cu ea.

Dacã doreºti sã afli ce este cu adevãrat o femeie,
priveºte-o, nu o asculta.

O femeie s-a dus la un poliþist ºi i-a spus:
– Domnule ofiþer, bãrbatul acela mã enerveazã

îngrozitor.

urmeazã logica oamenilor. Logica este o invenþie a omului.
A existat un moment în viaþa lui Albert Einstein în care
savantul a ezitat sã se mai considere o fiinþã raþionalã… Dar
o asemenea atitudine ar fi naivã; omeneascã, dar lipsitã de
inteligenþã. Oricum, chiar dacã vom insista asupra logicii,
asupra raþiunii, existenþa nu se va schimba în funcþie de
logica noastrã; dimpotrivã, logica noastrã trebuie sã se
schimbe în funcþie de existenþã. ªi cu cât pãtrundem mai
adânc în ea, cu atât mai misterioasã devine existenþa. La un
moment dat, apare o limitã dincolo de care trebuie sã
renunþãm la logicã ºi la raþiune, ascultând pur ºi simplu de
naturã. Aceasta este ceea ce eu numesc înþelegerea supremã,
dar nu este vorba aici de înþelegerea obiºnuitã a omului.
Este ceva care poate fi cunoscut, simþit, dar care nu poate fi
exprimat în cuvinte.

Bãrbatul este un asemenea mister. Femeia este ºi ea un
mister. Tot ceea ce existã este un mister, ºi toate eforturile
noastre de a înþelege raþional existenþa vor eºua mai devreme
sau mai târziu.

Îmi amintesc o anecdotã. Cicã un bãrbat a intrat într-un
magazin de jucãrii ca sã-i cumpere fiului sãu un cadou de
Crãciun. Era un matematician cunoscut, aºa cã vânzãtorului
i s-a pãrut firesc sã-i aducã un joc de puzzle. Matematicianul
a încercat sã-l rezolve… era un puzzle frumos. A încercat ºi
a tot încercat, pânã când a început sã transpire. Situaþia era
destul de neplãcutã pentru el. Toþi vânzãtorii, patronul ºi
ceilalþi clienþi erau cu ochii pe el, iar el nu era în stare sã
gãseascã soluþia puzzle-ului. În sfârºit, prin minte i-a trecut
o idee salvatoare, aºa cã a început sã þipe la vânzãtor:

– Dacã eu, care sunt matematician, nu pot sã rezolv
acest puzzle, cum ar putea-o face fiul meu, care are numai
câþiva ani?
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femeii, iar aceastã inferioritate a jucat un rol extrem de
important în dominaþia femeilor de cãtre bãrbaþi. Orice
complex de inferioritate acþioneazã în acest fel: el pretinde
cã este superior, pentru a se autoamãgi ºi pentru a-i amãgi
pe ceilalþi. Aºa se face cã de-a lungul timpului, bãrbaþii au
distrus geniul femeilor, talentele ºi capacitãþile acestora,
pentru a-ºi dovedi superioritatea proprie.

Atunci când este însãrcinatã, femeia rãmâne vulnerabilã
timp de nouã luni, fiind complet dependentã de bãrbat.
Bãrbaþii au profitat de acest lucru, într-o manierã care nu le
face cinste. Aceasta este una din diferenþele fiziologice.

În ceea ce priveºte psihologia femeilor, aceasta este
uºor coruptibilã de cãtre bãrbaþii care le spun minciuni,
transformându-le astfel în adevãrate sclave ale lor,
reducându-le la statutul de cetãþeni de rangul al doilea.
Explicaþia constã în forþa muscularã superioarã a bãrbatului,
dar aceastã putere muscularã nu þine decât de animalitate.
Dacã ar fi sã decidem superioritatea numai din aceastã
perspectivã, atunci orice animal sãlbatic ar fi superior omului.

Existã totuºi ºi anumite diferenþe reale între cele douã
sexe, dar acestea trebuie cãutate în profunzime, dincolo de
diferenþele inventate. Una dintre ele constã în faptul cã
femeia este în mai mare mãsurã capabilã de iubire decât
bãrbatul. Iubirea unui bãrbat þine mai mult sau mai puþin de
necesitatea fizicã; iubirea unei femei nu þine de aceastã
necesitate. Ea este ceva superior, mai înalt ºi mai profund,
o experienþã spiritualã. Aºa se explicã de ce femeile sunt
monogame, iar bãrbaþii sunt poligami. Bãrbaþii ºi-ar dori sã
poatã poseda toate femeile lumii, ºi tot nu ar fi satisfãcuþi.
Nemulþumirea lor este infinitã.

Femeia poate fi satisfãcutã cu o singurã iubire, care o
poate împlini pe deplin, cãci ea nu priveºte mai întâi de

– V-am privit tot timpul, i-a rãspuns poliþistul, iar bãr-
batul acela nici mãcar nu s-a uitat la dumneavoastrã.

– Ei bine, a spus femeia, ºi acest lucru nu vi se pare
îngrozitor de enervant?

Un tânãr romantic s-a întors cãtre tânãra ºi frumoasa
femeie din patul lui ºi a întrebat-o:

– Sunt primul bãrbat cu care ai fãcut dragoste?
Ea s-a gândit câteva momente, dupã care i-a rãspuns:
– S-ar putea. Memoria îmi joacã întotdeauna feste când

vine vorba de feþele oamenilor.

Aºadar, totul este un mister. Este mai bine sã vã bucuraþi
de el decât sã încercaþi sã-l înþelegeþi. În ultimã instanþã, cel
care continuã sã încerce sã înþeleagã viaþa se dovedeºte a fi
un prost, iar cel care se bucurã de viaþã devine un înþelept
ºi continuã astfel sã se bucure de viaþã, cãci devine din ce
în ce mai conºtient de misterul care îl înconjoarã.

Cea mai înaltã formã de înþelegere constã în a ºti cã
nimic nu poate fi cu adevãrat înþeles, cã totul este un mister
ºi un miracol. În viziunea mea, acesta este începutul religiei
în viaþa oricãrui om.

Care sunt adevãratele diferenþe între bãrbaþi ºi femei?
Majoritatea diferenþelor între bãrbaþi ºi femei se

datoreazã miilor de ani de condiþionãri. Ele nu sunt
fundamentale pentru natura oamenilor, dar existã totuºi
câteva diferenþe care le conferã o frumuseþe unicã, o
individualitate aparte. Acest gen de diferenþe pot fi
enumerate foarte uºor.

Una dintre ele se referã la faptul cã femeile sunt
capabile sã dea naºtere unei noi vieþi, în timp ce bãrbaþii nu
sunt. Din acest punct de vedere, bãrbatul îi este inferior
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bãrbatului, acesta trebuie sã înveþe arta preludiului, nu sã se
grãbeascã sã ajungã în pat. El trebuie sã facã din actul
sexual o artã. Cei doi parteneri îºi pot amenaja un loc
special, ca un fel de templu, în care sã aprindã lumânãri
(fãrã sã foloseascã iluminatul electric), sã ardã rãºini
parfumate, etc. Bãrbatul trebuie sã se apropie de femeie
numai atunci când se aflã într-o dispoziþie bunã, fericitã,
astfel încât partenera sa sã i-o poatã împãrtãºi. De regulã,
lucrurile stau cu totul altfel. Înainte sã facã dragoste, bãrbatul
se ceartã cu femeia, iar acest lucru nu poate decât sã
otrãveascã iubirea. Actul lor sexual devine astfel un fel de
pact de neagresiune pentru restul serii respective, un fel de
mitã, un act de înºelãciune.

Un bãrbat ar trebui sã facã dragoste la fel cum picteazã
un pictor, atunci când simte în inima sa impulsul de a pune
mâna pe pensulã, sau cum compune un poet, ori un
compozitor. El ar trebui sã priveascã trupul femeii ca pe un
instrument muzical, ceea ce ºi este de altfel. Când bãrbatul
este cu adevãrat fericit, actul sãu sexual nu mai este o
metodã de relaxare, de detensionare, de facilitare a somnului.
Atunci se naºte în mod spontan preludiul. Bãrbatul danseazã
cu femeia, cântã alãturi de ea, iar muzica lor minunatã
umple templul cu vibraþiile iubirii, cu mireasma ei. Actul
sexual ar trebui sã fie ceva sacru, cãci dacã iubirea nu este
sacrã, nimic altceva din viaþa de zi cu zi nu poate fi sacru.
Transformarea actului amoros într-un ritual sacru va
deschide apoi poarta cãtre întreaga fenomenologie a
supraconºtiinþei.

Iubirea nu ar trebui sã fie niciodatã forþatã. Ea nu ar
trebui sã ia niciodatã forma unei tentative. Iubirea nu are
nimic de-a face cu mintea, ea este un dans, un joc, un
cântec, o bucurie. Dacã se petrece, atunci este frumoasã.

toate trupul bãrbatului, ci calitãþile sale lãuntrice, sufleteºti.
Ea nu se îndrãgosteºte de trupul frumos ºi musculos al unui
bãrbat, ci de carisma sa, de acel ceva indefinibil, dar atât de
atrãgãtor, de misterul care poate fi explorat. Ea îºi doreºte ca
bãrbatul ei sã nu fie un simplu bãrbat, ci o adevãratã
aventurã a descoperirii conºtiinþei.

Bãrbaþii sunt foarte slabi în ceea ce priveºte sexualitatea;
ei nu pot avea decât un singur orgasm. Femeile le sunt
infinit superioare din acest punct de vedere, putând avea
orgasme multiple. Aceastã chestiune a provocat dintotdeauna
mari necazuri cuplurilor. Orgasmul bãrbatului este local,
limitat la organele sale genitale. Orgasmul femeii este total
ºi nu este limitat numai la organele sexuale. Întregul corp al
femeii este sexual, lucru care îi permite sã trãiascã minunate
experienþe orgasmice, de mii de ori mai mari, mai profunde,
mai satisfãcãtoare decât orgasmul bãrbatului.

Tragedia constã însã în faptul cã trupul ei trebuie mai
întâi trezit, iar bãrbatul nu este deloc interesat de acest lucru.
El s-a folosit întotdeauna de trupul femeii ca de un
instrument sexual, pentru a-ºi elibera propriile tensiuni
sexuale. Câteva secunde îi sunt suficiente pentru acest lucru.
În clipa când el a terminat, femeia nici mãcar nu a început.
Când a terminat de fãcut dragoste, bãrbatul se întoarce pe
partea cealaltã ºi adoarme. Actul sexual îl ajutã sã doarmã
mai bine, mai relaxat, cãci toate tensiunile sale au fost
eliberate în urma actului sexual. Toate femeile din lume au
plâns ºi s-au lamentat vãzând aceastã atitudine. Ele nici
mãcar nu au început, nu au trãit nimic deosebit, ci au fost
folosite ca un obiect, ca un instrument, lucru îngrozitor
pentru oricine. Femeia nu îl poate ierta pe bãrbat pentru
faptul cã se foloseºte de ea în acest fel.

Pentru ca femeia sã poatã deveni cu adevãrat o
partenerã de cuplu, pentru ca ea sã poatã împãrtãºi orgasmul
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Acestea sunt aºadar diferenþele naturale, care nu au
nimic de-a face cu condiþionarea. Spre exemplu, o femeie
este mult mai centratã decât un bãrbat… Ea este mult mai
seninã, mai tãcutã, mai rãbdãtoare, mai dispusã sã aºtepte.
Datoritã acestor calitãþi, ea are o rezistenþã mai mare la boli,
ceea ce explicã de ce femeile trãiesc de regulã mai mult
decât bãrbaþii. Datoritã seninãtãþii ºi delicateþii ei, femeia
poate împlini viaþa bãrbatului aºa cum nimic altceva nu ar
putea-o face. Ea îl poate înconjura pe acesta într-o atmosferã
plãcutã ºi feericã. Dar bãrbatul se teme, el nu doreºte sã fie
înconjurat de femeie, nu vrea sã o lase sã creeze aceastã
atmosferã caldã în jurul lui. Lui îi este fricã de faptul cã va
deveni astfel dependent de ea. Timp de atâtea secole, el a
þinut-o pe femeie la distanþã, iar acuma se teme, cãci în
adâncurile fiinþei sale el ºtie cã femeia este mai puternicã
decât el. Ea este cea care poate da naºtere vieþii. Natura a
ales-o pe ea pentru a perpetua specia, nu pe el.

Funcþia bãrbatului în procesul de reproducere este
aproape nulã. Vãdita lui inferioritate i-a creat mari probleme,
aºa cã bãrbatul a început sã-i taie aripile femeii. El a urmãrit
prin toate mijloacele sã o reducã la tãcere, sã o condamne,
astfel încât sã-i rãmânã iluzia cã el îi este superior. Bãrbaþii
le-au tratat pe femei ca pe niºte vite, uneori chiar mai rãu.
Timp de mii de ani, în China s-a crezut cã femeile nu au nici
mãcar un suflet, astfel încât soþii îºi puteau ucide soþiile, iar
legea nu putea interveni cu nimic. Femeile erau proprietatea
bãrbaþilor. Dacã soþul dorea sã-ºi distrugã mobila, autoritãþile
nu considerau nimic ilegal în aceasta. Dacã el dorea sã-ºi
ucidã soþia, la fel. Aceastã convingere, cã femeia nu are un
suflet, reprezintã cea mai mare insultã posibilã.

Bãrbaþii le-au privat pe femei de educaþie, de inde-
pendenþa financiarã, de mobilitatea socialã, ºi toate acestea

Când iubirea apare în mod natural, frumuseþea este ºi ea
prezentã. Când ea este forþatã sã aparã, singura care o
însoþeºte este urâþenia.

Când bãrbatul face dragoste cu o femeie stând deasupra
ei, aceastã poziþie este cunoscutã sub numele de poziþia
misionarului. Esticii ºi-au dat de mult seama cã acest lucru
este urât, cã bãrbatul este mai greu, mai înalt ºi mai musculos
decât femeia, ºi cã el striveºte aceastã creaturã delicatã. În
Orient, calea a fost întotdeauna cea opusã: femeia este cea
care stã deasupra bãrbatului. Strivitã sub greutatea
bãrbatului, femeia nu mai poate avea nici o mobilitate. El
este singurul care se miºcã, aºa cã poate ajunge la orgasm
în numai câteva secunde, în timp ce femeia rãmâne
înlãcrimatã. Ea i-a fost partenerã, dar nu a fost lãsatã sã se
implice în nici un fel. A fost doar folositã.

Atunci când femeia stã deasupra bãrbatului, ea are o
mobilitate mai mare decât el, ceea ce va permite o apropiere
a orgasmelor lor. Atunci când amândoi trãiesc simultan
experienþa orgasmului, ei pãºesc parcã într-o altã lume. Pot
apãrea acum primele viziuni ale stãrii de samadhi, prima
realizare cã omul nu este limitat numai la trupul sãu. Cei doi
uitã de trup, de lumea exterioarã, ºi pãºesc împreunã într-o
altã dimensiune, pe care nu au mai cunoscut-o niciodatã
înainte.

Femeia are capacitatea de a trãi orgasme multiple; de
aceea, bãrbatul trebuie sã acþioneze cât mai lent cu putinþã.
Din pãcate, de cele mai multe ori lucrurile stau exact invers:
bãrbatul se grãbeºte întotdeauna ºi distruge întreaga relaþie
de cuplu. El ar trebui sã fie foarte relaxat, astfel încât femeia
sã poatã experimenta mai multe orgasme. Orgasmul lui ar
trebui sã vinã numai la sfârºit, când femeia a ajuns la
apogeu. Totul este atât de simplu, dar este o realitate care
trebuie înþeleasã.


