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B

yć mężczyzną”. Brzmi dobrze, ale co to tak naprawdę
znaczy? Czy to, że masz przyrodzenie, sprawia, że jesteś
mężczyzną? Czy może jednak to za mało?
To fakt, że posiadanie jaj jest atrybutem mężczyzny. Nieraz
pewnie słyszałeś hasło „facet z jajami” lub odwrotnie: „Ten gość
zupełnie nie ma jaj”.
Zostawmy fizyczny aspekt tego, co tam jest, bo to nie jest książka o biologii i wszyscy wiemy, że nie mówimy o rzeczywistej obecności jąder. Chodzi o to coś, co sprawia, że jesteś męski. Nie o to,
gdzie są twoje jaja, tylko o to, kto je trzyma w garści i nimi rządzi.
Czy aby na pewno jesteś to ty?
Proste pytanie: KTO JEST WŁAŚCICIELEM TWOICH JAJ?
Dla każdego faceta odpowiedź wydaje się oczywista. Niestety
często zdarza się, że to wyobrażenie jest nie do końca zgodne ze
stanem faktycznym.
Tomek
„Mam 33 lata, dobræ pracú, szybki samochód, uwielbiam sporty ekstremalne i nikomu, ale to nikomu nie
pozwolú trzymaè siú za jaja. Mam taki ukđad ze swojæ
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mamæ, ľe kaľdæ dziewczynú, któræ poznam, przyprowadzam najpierw do niej. Bo ona jako kobieta lepiej
wie i jak dotæd za kaľdym razem miađa racjú. Jeħli
podoba jej siú jakaħ dziewczyna, zaczynam siú z tæ
dziewczynæ spotykaè, jeħli nie — to nawet nie zawracam sobie gđowy. Nie potrzebujú kobiety na siđú.
Mieszkam w tym samym bloku co moja mama. Ona
ma klucze do mojego mieszkania, czasami posprzæta
i ugotuje. Ojciec zostawiđ mnie, gdy byđem mađy, i nawet nie wiem, kim jest, bo nie mam z nim kontaktu.
Matka natomiast jest tæ osobæ, która pokazađa mi,
jak ľyè. To dziúki niej skoēczyđem studia, to ona poradziđa mi, co mam robiè, pomogđa znaleļè pracú.
Ona jest moim przewodnikiem i najwaľniejszæ osobæ
w moim ľyciu.
Chciađbym zađoľyè rodzinú, ale na razie nie znalazđem
tej jedynej, tej, która podobađaby siú mnie i zostađa
zaakceptowana przez mamú. Dlatego wolny czas
najczúħciej spúdzam, biegajæc w maratonach lub na
siđowni, rzeļbiæc moje muskularne ciađo”.
Sđawek
„Oczywiħcie, ľe ja! W ogóle nie rozumiem, jak moľna
o to pytaè!?”
Radek
„Ja sam. Ľona istnieje ze mnæ, przy mnie, razem coħ
tam tworzymy, ale to ja trzymam swoje jaja”.

Zapewne i ty masz swoją własną historię, ale czy aby na
pewno jesteś ze sobą szczery i znasz prawdę?
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Większość facetów myśli, że jeśli coś tam dynda im między
nogami, to już mają jaja. Pomyśl jednak, jak często bywa tak, że rezygnujesz ze swoich jaj po prostu dla świętego spokoju, dla żony, dla dzieci, dla kolegów, bo nie chcesz wchodzić w konflikt?
Także toksyczna mamusia chciałaby do końca życia trzymać
synka za jaja. Rezygnujesz ze swojego zdania przy szefie, przyjacielu,
któremu nie potrafisz odmówić. Ile jeszcze jest takich sytuacji,
w których oddajesz swoje przyrodzenie w ręce innych, aby to oni
decydowali i kierowali twoim życiem?
Czy naprawdę sądzisz, że zrobią to lepiej niż ty? Że będą lepiej
wiedzieć, co jest dla ciebie najlepsze?
W życiu większości facetów pojawia się ciekawy paradoks. Niby
rodzimy się z dwoma jajami, aż tu nagle okazuje się, że jedno
trzyma matka, drugie żona, trzecie szef, czwarte toksyczny przyjaciel, piąte kochanka, szóste — grające na uczuciach dziecko. I chociaż w cudowny sposób nastąpiło rozmnożenie twoich jaj, to tak
naprawdę okazuje się, że nie zostało ci ani jedno.
Od dłuższego czasu w naszym społeczeństwie mężczyźni są
wychowywani przez matki, bo ojcowie albo są wiecznie zajęci, albo
pracują, albo są fizycznie lub psychicznie nieobecni w wychowywaniu chłopców. Co gorsza, młody człowiek postrzega męskość
tak, jakby była czymś z zewnątrz, a nie częścią ich samych. Mamusia nierzadko traktuje jak dziecko nawet dorosłego syna.
Bez męskiego wzorca powstają faceci jak z programu Chłopaki
do wzięcia czy Rolnik szuka żony. Matka zawsze będzie chciała,
by jej chłopiec nigdy nie dorósł, aby był miły, uczynny, szarmancki.
Często przeraża ją myśl, że jej ukochany synek może stać się porywczy, agresywny, szczery, uparty, napalony itp. Że może stać się
„męski”.
Bywa, że młodzi chłopcy wychowywani przez kobiety uczą się
poczucia winy wobec własnej męskości. Jeśli taki chłopiec zachowa
się jak prawdziwy facet, natychmiast jest karcony. Najczęściej koń-
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czy się to poczuciem winy wobec matki. Aby nie robić jej przykrości, oddaje swoje „jajko”, by poczuła się lepiej lub miała zajęcie i dała mu spokój. Okazuje się, że tak jest łatwiej.
Niestety w dorosłym życiu odzyskanie jaj staje się nie lada
wyzwaniem. A przyzwyczajenie do rozdawania ich, dla świętego
spokoju lub by zrobić przyjemność innym czy uniknąć kłopotów,
sprawia, że pomimo cudownego wirtualnego pomnożenia ich
liczby nic nie zostaje dla właściciela. Ludzie wokoło nie mogą zrozumieć, dlaczego nagle po tylu latach chcesz odebrać im to, co
oddałeś dobrowolnie.
Najczęstsza reakcja w takiej sytuacji to komentarz:
x „Oszalałeś!?”
x „Masz kryzys!” — wieku średniego, młodzieńczego,
„okołotrzydziestkowego”, starczego itd.
Na pewno jest to kryzys — bo po co zmieniać coś, co przecież
sprawdzało się do tego czasu? Problem w tym, że sprawdzało się
dla innych, ale nie dla ciebie, bo ty w tym wszystkim jesteś nieszczęśliwy.
Możemy wyróżnić trzy typy mężczyzn:
x Tych, którzy są właścicielami swoich jaj.
x Tych, którzy robią coś, żeby je odzyskać.
x Tych, którzy są bardziej lub mniej zadowoleni z faktu, że
oddali je w dzierżawę.
Jeśli należysz do pierwszych wymienionych, to najprawdopodobniej miałeś wspaniałe, męskie dzieciństwo. Ojciec uczył cię, jak
zachowywać się w stosunku do kobiet i mężczyzn, jak pracować,
jak postępować wobec innych i wobec siebie. Przekazał ci męskie
wzorce, wartości, doświadczenia i wiedzę o wyzwaniach czekających cię w życiu. Masz wewnętrzny męski rdzeń, trwałe połączenie pomiędzy twoim sercem a seksualnością.

Kup książkę

Poleć książkę

KTO JEST WA¥CICIELEM TWOICH JAJ?

11

W ramach wprowadzenia w życie seksualne ojciec zapewne
rozmawiał z tobą o masturbacji, o tym, jak zakładać prezerwatywy, a także dzielił się wiedzą niezbędną do udanego życia seksualnego i zaspokojenia potrzeb partnerki.
Jeśli miałeś to wszystko, to jesteś szczęściarzem i najprawdopodobniej nie czytasz tej książki. Jeśli nie miałeś, to zapewne
należysz do drugiej wymienionej kategorii mężczyzn, którzy
byli wychowywani w większości przez kobiety albo nieobecnego
duchem ojca i którzy z lepszym lub gorszym skutkiem pracują
nad odzyskaniem swoich jaj.
Drugi typ mężczyzn to zazwyczaj dobrzy synowie, ułożeni,
mili faceci. Tacy, przy których matka robi wszystko, aby ich
prawdziwa męska natura nie zaistniała. Nie robi tego celowo, by
zaszkodzić synowi, ale po to, żeby według kobiecych kryteriów
jej syn był lepszym mężczyzną.
Bywa tak, że matka samotnie wychowuje syna i ma złe doświadczenia z mężczyznami. Stara się więc wychować syna na
DOBREGO, PORZĄDNEGO, KOCHAJĄCEGO, WIERNEGO,
PRACUJĄCEGO „mężczyznę”. Ale czy chciałbyś, aby twoja mama uczyła cię, jak zakładać prezerwatywę, mówiła o masturbacji
i o tym, jak zadowolić inną kobietę? Jeśli to robiła, to masz dziwną
matkę i miałeś szczęście, że w ogóle próbowała. Niestety większość
matek, wychowując „synków” na „mężczyzn”, kastruje ich, zanim jeszcze wejdą w dorosłe życie.
Według Gerarda van den Aardwega istnieje zależność pomiędzy brakiem silnej energii męskiej w domu i obecnością dominującej matki a wyborem przez syna drogi homoseksualizmu.
Matka woli postrzegać cię jako dziecko, a nie jako dzikiego,
agresywnego, pożądliwego i namiętnego mężczyznę. Chcesz się
przekonać, czy u ciebie tak jest? Spróbuj porozmawiać ze swoją
mamą o tym, jaki seks lubisz, jak to robisz, gdzie to robisz, jakie
masz doświadczenia seksualne… i zaobserwuj panikę i przerażenie
w jej oczach. Z matką się o takich sprawach nie rozmawia!!!

Kup książkę

Poleć książkę

12

ROZMOWY M}SKO-M}SKIE

W takim razie z kim masz o tym rozmawiać, jeśli nie masz
ojca lub jest on, w taki czy inny sposób, nieobecny? Skąd masz
wiedzieć coś o „tych sprawach”? Jednymi z najczęściej wybieranych źródeł są Internet i pornografia. Spróbuj zapytać mamy,
czy możesz stamtąd czerpać wiedzę na ten temat.
Czasami matce udaje się dość dobrze wychować syna. Niestety bywa również tak, że dopóki jesteś jej (małym) synkiem, to
jesteś OK, ale w chwili gdy pokażesz jaja (zachowasz się jak facet)
i postawisz się, na przykład wybierając kobietę, która odpowiada
tobie, a nie jej — staniesz się „mężczyzną”.
Ponieważ ma za sobą złe doświadczenia, nastąpi konflikt.
Będziesz postrzegany jako „MĘŻCZYZNA”, który ją zranił, ale
jednocześnie wciąż będziesz jej dzieckiem, co nie pozwoli jej nienawidzić cię jak innych mężczyzn. Częstym rozwiązaniem tego
konfliktu jest obwinianie partnerki syna. „Bo to zła kobieta jest”
i „zepsuła” synusia.
A co się dzieje u ciebie? Z jednej strony ciągnie cię za jaja mamusia, z drugiej — żona. A ty próbujesz odzyskać jaja, nie raniąc przy okazji żadnej z nich, bo przecież kochasz obie.
Tak samo dzieje się w innych życiowych lub zawodowych
sytuacjach i jeśli będziesz na to pozwalał, to znajdą się też inni
chętni do kierowania tobą i twoim życiem.
Dlatego tak ważne jest bycie mężczyzną bez względu na
okoliczności. Miej świadomość, że nim jesteś! Pracuj nad tym,
ucząc się od innych mężczyzn. Jeśli nie miałeś dobrego wzoru
ze strony ojca, to poszukaj innego. Na świecie jest dużo prawdziwych facetów, od których można się wiele nauczyć. Możesz
skorzystać z jakichś warsztatów dla mężczyzn, gdzie będziesz
miał szansę poznać ludzi szukających jak ty oraz facetów, którzy
kiedyś przechodzili dokładnie to samo i teraz mogą podzielić
się z tobą swoim doświadczeniem. To niewiedza o tym, kim naprawdę jesteś, cię unieszczęśliwia, a nie świat ciągnący cię za jaja.
Niech twoje jaja idą za tobą tam, gdzie TY zdecydujesz się iść, a nie
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za tymi, którzy próbują cię za nie ciągnąć. Masz wybór i należy
on do ciebie.
Oczywiście jest i trzecia opcja, czyli „oddać swoje jaja w dzierżawę” i udawać, że wszystko jest w porządku, jak na przykład
w przypadku dobrze wychowanego synka, któremu mamusia
wybrała najlepszą dla niego żonę.
W zasadzie to wielkie szczęście, że w ogóle pozwoliła mu ją mieć.
Część facetów nie ma odwagi, by się zbuntować. Oddali oni swoje
jaja, pozwalając, aby o ich życiu decydowali inni, bo pewnie wiedzą
lepiej. Siedzą cicho, bo dzięki temu mają komfort i poczucie bezpieczeństwa. Może nawet dostają jakieś kieszonkowe. Kupią sobie
motor lub wielki terenowy samochód albo kolejnego srajfona.
Tylko że jeśli jesteś w takim stanie, to gdzieś w głębi umierasz,
umiera „mężczyzna”, szacunek do siebie, wiara, że jeszcze możesz
mieć inne życie. I pojawia się strach — co się stanie, gdy wyjdziesz
ze swojej strefy komfortu?
Powiem ci, co się stanie — w końcu BĘDZIESZ ŻYŁ, a nie tylko
powoli umierał. Nie będzie ani bezpiecznie, ani lekko. Odzyskiwanie siebie przypomina trochę wyrywanie jaj z imadła i jest zazwyczaj bolesne, ale jeśli chcesz tworzyć swoje życie, musisz to
zrobić.
Pamiętaj! Warto walczyć o to, by być sobą. Masz tylko jedno
życie i nigdy nie jest za późno, żeby zacząć przeżywać je tak, jak
ty chcesz, a nie tak, jak oczekują tego od ciebie inni.
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