А сега минаваме към ПРОнаучна тематика: “Енергийно здраве, енергийна хигиена, енергийна
рехабилитация” Ох, как облекчавам усилията на опонентите си! Колко съм у-у-умен За начало да
вземем една инфекциозна болест, която е особено разпространена в мегаполисите. Тя се нарича
развод или разпадане на брака. Класифицира се като “венерическа”. Форми на разпространение:
ушно-въздушно-капкова, улична, махленска, социална, териториална, телевизионна или чрез
други средства за масово осведомяване. Когато всеки ден по много часове работиш с хора,
общуваш с тях, изслушваш проблемите им, неволно забелязваш, че външните фактори за
разпадане на брака са удивително сходни и съществуват общи закономерности. Не във всички
случаи, но поне за една трета. Класификация на причините за семейни разриви Територия на
разпространение: местата на свободна диктатура на необуздани инстинкти. Къде има повече
свобода за желаещите да свият семейно гнездо? Естествено в мегаполисите! Къде е загубен
опитът на предишните поколения в създаването на семейство, трупан хилядолетия? Пак там, в
големите градове! Къде хората не искат да се размножават ¦ имат едно дете или отглеждат
кученце? Пак там. Къде родителите са тъпи, а детето е умно? Пак на същия адрес. А сега основният
въпрос, тихо прошепнат: къде хората масово се развеждат?! Сами открийте отговора. Причина:
загубено влияние на мъдростта на по-възрастните върху несдържаната ерекция на младите! Там,
където възрастта се почита като мъдрост, почти няма разводи. Можете да ме смятате за
абсолютно неправ, скъпи мои, но аз съм категорично против, когато синът сочи нечия дъщеря и
казва: - Родители, за нея ще се оженя. Или дъщерята си намира кандидат и заявява: - Жива или
мъртва, за него ще се омъжа! Знам, че такъв брак завършва с развод, защото след някое време
любовта им ще се изпари. Любовта, която пламва в кафенета, в барчета, в дискотеки, не издържа
изпитанията на бита, сблъсъка с мръсното бельо и с картофените обелки. Тя обикновено се
изпарява, когато се натъкне на трудности. Порасналите деца с лекота бъркат сексуалното влечение
и истинската любов. След някое време, когато сексуалната потребност е задоволена, влюбените се
гледат с омерзение: “Какво съм харесвала в него?!” Или: “Какво съм харесвал в нея?!” Значи
детето трябва да бъде подготвено, че вие ще сте негов съветник при избора на кандидат за
женитба. Недопустимо е толкова важно нещо да се оставя на случайността! Вашата натрупана
мъдрост трябва да помага на децата и да се предава от поколение на поколение. Ако във всяко
семейство детето се учи да слуша възрастните, то ще може да се предпази от много неприятности,
включително от развод! Истинското семейство започва да се формира приблизително след две
години съпружески живот. Съпрузите, образно казано, започват да износват семейството като
бременност. След около две години започват контракциите ¦ скандалите, по време на които
младите започват да губят своето фалшиво его, своята фалшива поединичност. Но те самите ще го
възприемат по друг начин и ще възникне опасност от развод. Те може да не разберат трудностите
на “преходната възраст” и още в самото начало на зараждането на семейството да го погубят.
Следващото отхвърляне на ненужен баласт, на ненужно его става в началото на седмата година от
съпружеския живот. Семейството вече е почти 50 процента едно цяло. Всеки седем-осем години
съпрузите стават много по-близки. На около петдесет и пет, петдесет и шест години за ваше
сведение се появява семейството. Семейството се ражда много дълго! И любовта, която се
пробужда заедно с него, никога не умира! Непознаването на това преходно състояние разделя
съпрузите по принципа “несходство на характерите”. Ако в този момент подкрепите решението им
и кажете: “Разведи се (с тази кучка/с този помияр), ще ти намерим нещо по-свястно!” - вашият

син/дъщеря непременно след няколко години ще ви каже в лицето: - Ти-и-и ме склони да се
разведа! Сега заради тебе страдам! Ще последва втори развод, после трети и четвърти... И всеки
нов съпружески живот ще се сравнява с първия. Винаги втората жена се сравнява с първата. Така е,
нали, скъпи “двуженци”? А когато децата ни започнат да създават истинско семейство, примерно
след първата година, ще има леки скарвания, дребни конфликти. Там трябва да се сложи буфер.
По-точно вие самите трябва да станете такъв буфер!...

