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названа на честь римського бога вій
ни, клопочеться про сильну половину.
Хто б сумнівався?

НАЧАЛО
ТА ЧОЛОВІЧЕ
Два табори. Хто віддав команду
хлопчикам ходити «направо», а дівчат
кам — «наліво»? Хто взагалі вигадав
цих хлопчиків та дівчаток? Природа,
еволюція, Бог, космічний розум? А мо
же, це дивні прибульці засіяли нашу
планету якимось чудодійним косміч
ним пилом, з якого розвинулись люди?
Теорій багато. Перевірити їх складно,
а якщо по-чесному — то неможливо,
та й голову можна зламати. Це вели
ка загадка! Так уже склалося, що світ
розподілився на два табори. Що ж нам
робити? Передусім не ворогувати, не
ділити територію, а вчасно йти на при
мирення і вчитися взаємодіяти одне
з одним.
Питання про «чоловіче та жіноче» залишається відкритим і актуальним завжди. Його досліджували і в давніх вченнях,
і в усіх міфологіях світу, і в художніх творах, і сучасні науковці його не оминають.
Знак Венери . Знак Марса . Ці
два символи почали застосовувати
з середини ХVIII століття, позначаючи
«стать» рослин. Сьогодні вони вказу
ють на біологічну стать живого орга
нізму, в тому числі й людського. Знак
Венери (його ще називають «дзерка
лом Венери») означає жіночу стать,
а знак Марса (його ще називають «щит
і спис Марса») — чоловічу. Планета Ве
нера, названа на честь римської богині
кохання, є покровителькою прекрас
ної половини людства. А планета Марс,

Жіноча та чоловіча енергія у східних вченнях. Схід — справа тонка.
І підхід до поняття жіночого та чолові
чого тут теж дуже тонкий. Усе навкру
ги нас — енергія, хоч і невидима. Згід
но з давньою китайською філософією
в природі і в тілі людини існує два про
тилежні типи енергії: Інь і Ян.
Інь символізує жіноче начало: м’якість,
плавність, пасивність, ніч, Місяць, зем
лю, холод, непарну кількість, лівий бік.
Ян символізує чоловіче начало: твер
дість, постійність, активність, день,
Сонце, небо, спеку, парну кількість,
правий бік.
Але вся справа в тому, що ці дві полярні сили не можуть існувати одна без одної
і весь час перебувають у взаємодії, змішуються, як два струмки в одній річці. Схід
ні мудреці говорять: у кожної жінки
є свій «внутрішній чоловік», а у кожно
го чоловіка є своя «внутрішня жінка».
Гармонійне поєднання енергій Інь та
Ян дають відчуття щастя, радості, вну
трішнього спокою. Якщо перекласти
висновки давніх вчених сучасною мо
вою, то це буде звучати приблизно так:
«НЕ ЗАМОРОЧУЙСЯ! ШУКАЙ СВОЮ
ПОЛОВИНКУ СПОЧАТКУ В СОБІ!
А ЗГОДОМ ХЛОПЕЦЬ МАТЕРІАЛІЗУЄТЬСЯ У ТВОЄМУ ЖИТТІ».
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статі. Анімус пов’язаний із діяльністю,
намірами, зовнішнім світом, активніс
тю, світлом, добром, справедливістю.
Аніма символізує емоції, мінливий на
стрій, незрозумілий внутрішній світ,
невпевненість, темряву, інертність.
Це в жодному разі не означає, що Ані
мус — «взірцевий хлопець», а Аніма —
маленька Бука чи Бяка, яка сама не
знає, чого хоче від життя. Це знову ж
таки, як у східних вченнях, дві сторони однієї медалі. Слід приймати в собі і перше,
і друге!

8

о
б
е
р
е
ж
н
о
х
л
о
п
ц
і

Аніма і Анімус. Поняття Аніма і Ані
мус (лат. anima і animus означає «душа»
відповідно в жіночому та чоловічому
роді) запровадив у психологію відо
мий швейцарський психолог ХХ сто
ліття Карл Густав Юнг. Він вважав, що
поведінкою людини найчастіше керує
колективне позасвідоме (або архе
типи), яке неможливо контролювати.
У чоловікові може переважати «жіно
ча душа», а в жінці навпаки — «чоло
віча душа», і прояв позасвідомого аж
ніяк не залежить від нашої біологічної

Адам, Єва і ще одна загадкова
особа. Біблійна історія про двох пер
ших людей на Землі відома тобі ще
з дитинства. Заснув Адам, прокинув
ся, а перед ним стоїть Єва. І це був його
останній спокійний сон… Приблизно
так. І почалося! Змій, наливне яблуч
ко з древа пізнання добра і зла, жіно
ча допитливість, спокуса — все пішло
шкереберть у світовій історії. Виникає
питання: чому саме жінці відведена та
ка неприваблива роль? Може, це Адам
нишком-тишком згриз яблуко в Едем
ському саду, а стрілки перевів на без
захисну Єву? Історія така давня. Важко
ухопити правду за хвіст. Але деякі білі
плями біографії Адама нам відомі.
Як це не дивно, та Єва була не пер
шою, а другою жінкою на Землі. За ле
гендою, Адам спочатку отримав у дар
від Бога прекрасну Ліліт. Вона вияви
лася справжньою бунтівницею. Непо
кірна дружина втекла від свого чоло
віка, відвернулася від Творця і почала
служити силам зла. У світовій культу
рі нерідко зустрічається цей образ.
Художники та письменники наділи
ли Ліліт прекрасними рисами: вона

слідство ведуть дівчата
романтична, сліпуче красива, звабли
ва, незалежна. Кожна новонародже
на жінка здатна до двох абсолютно
протилежних типів поведінки, що їх
уособлюють Єва та Ліліт. Єва — покір
на, з почуттям провини за однісіньке
яблуко, земна, слухняна, старанно ви
конує уроки. Ліліт — робить бойовий
мейкап, розпускає волосся, літає вно
чі на мітлі, робить пірсинг наперекір
батькам. Ти в собі помічала такі дивні
речі? Так і знай: це твоя прадавня ті
тонька Ліліт не дає тобі спокійно жити.
І все ж таки добре, що вона є! Нудно бу
ло б без неї пізнавати світ та хлопців.
Ліліт! Де ти, Ліліт?

Трохи науки. Платон би дуже засмутився, якби довідався, що всі хлопчики
спочатку були дівчатками. Науково доведено, що протягом шести тижнів (а це
не так мало!) людський ембріон має жіночу стать. Саме жіночі статеві хромосоми вважаються колискою людства.
Учені досі не можуть з’ясувати, яким чином регулюється чисельність жінок та
чоловіків у світі. І поки що невідомо, чому
після воєн, де гине велика кількість чоловіків, хлопчиків народжується набагато
більше, ніж дівчаток. Природа, мабуть,
має свою логіку.

Анекдот у тему
На занятті з Закону Божого вчитель
питає в учня:
— Скажи, хто був першою людиною?
— Адам.
— А яке страшне покарання наслав
на нього Бог?
— Єву!
Ким бути краще? Давньогрецький
філософ Платон щоранку прокидав
ся та дякував небесам за те, що він на
родився чоловіком. Мовляв, жінки —
«нижча раса», вони не можуть пізнати
Абсолют та досягти вершин Духу. Теж
мені! Давай і ми з тобою будемо про
кидатися щоранку і дякувати нашим
ХХ-хромосомам. Знаєш чому? У нас
є природний дар — кохати! Наше ді
вчаче серце вже з народження напов
нене коханням.
НАМ НЕ ПОТРІБНІ ПОДВИГИ,
ПЕРЕМОГИ, ВИЗНАННЯ, ВЕРШИНИ.
МИ ВЖЕ НА ВЕРШИНІ,
БО ВМІЄМО ПРОСТО КОХАТИ.
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