Пророчанство Николе Тесле: Мушкарци ће бити бескорисни, жене ће владати светом!

23. март 2014.

"Сада, ова жена, нежног гласа коју сам обожавао је нестала. На њено место дошла је
жена која мисли да је њен главни успех у животу да буде што више као мушкарац - у
облачењу, у понашању, у спорту и достигнућима било које врсте", рекао је Никола Тесла
у разговору за "Galvestion dejli njuz", 1924. године

Када је Никола Тесла одлучио да остане нежења, јавили су се бројни радозналци
жељни да сазнају зашто се овај генијалац одлучио на самачки живот.

Ово питање занимало је и његове савременике, те су га новинари “Галвестион дејли
њуза”, 1924. године питали да ли му његова интелигенција открила неке фаталне
недостатке у институцији брака, које нису очигледне “обичном човеку”. У разговору са
новинарима овог листа Тесла је те давне 1924. године објаснио “зашто се никада неће
оженити”.

У наставку текста преносимо најзанимљивије делове овог интервјуа.

“Одувек сам сматрао да жена поседује те нежне и суптилне квалитете ума и душе, које
су је у тим аспектима чиниле супериорнијим од мушкараца… Стављао сам жену на
пиједестал, и у тим неким особинама ценио сам је далеко више него мушкарца. Дивио
сам се у подножју креатуре коју сам уздигао на те висине, и као и сваки прави
обожавалац, осећао сам се недовољно вредним за објекат свог обожавања”.
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“Али све то је било у прошлости. Сада, ова жена, нежног гласа коју сам обожавао је
нестала. На њено место дошла је жена која мисли да је њен главни успех у животу да
буде што више као мушкарац – у облачењу, у понашању, у спорту и достигнућима било
које врсте“.

У свим овим разлозима, Тесла образлаже зашто се никада није оженио. Готово је
сигурно, да су и неко његови савременици који су ове разлоге прочитали говорили о
томе да је његов поглед на женски род изобличен од година које је провео у
лабораторији.

“Жене”, каже господин Тесла , “постају јаче од мушкараца,и физички и ментално. Свет је
искусио многе трагедије, али по мом мишљењу, највећа трагедија од свих јесте тренутна
економска ситуација у којој су жене против мушкараца, и у многим случајевима успевају
да узурпирају њихова места у професијама и у индустрији. Ова растућа тенденција жена
да засене мушкост је знак цивилизације у пропадању”.

“Практично, сва велика достигнућа човека до сада су била инспирисана љубављу и
посвећеношћу према женама. Мушкарац је тежио великим стварима само зато што је
нека жена веровала у њега, зато што је желео да задобије њено дивљење и поштовање.
Из ових разлога он се борио за њу и ризиковао свој живоз изнова и изнова“.

Тесла у наставку овог интервјуа прориче веома мрачну будућност света због
новонастале женске позиције.

“Изгледа да је мушкарац у људском друштву постао бескористан. Ево, стварно не знам.
Наша цивилизација ће потонути у једно стање које се виђа код пчела, мрава и других
инсеката – стање у коме се мушкарац сурово убија. У овом матријархалном свету биће
успостављена владавина жена. Како жене преузимају доминацију, мушкарци су у њеној
милости. Мушкарац се сматра битним само у функцији продужавања врсте“.

Ипак, Тесла у овом интервјуу закључује да жене оваквом ситуацијом и нису превише
задовољне.
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“Делује ми да и саме жене нису претерано срећне у овој новонасталој слободи. Питање
које се природно поставља је да ли су сам жене ту победници или губитници. Не
посматрам ово питање само са мушке стране, размишљам о женској страни тога.”, рекао
је тада Тесла и ову своју тврдну допунио речима:

“Нестало је задовољство из живота жене. Она је амбициозна у намери да добије оно што
жели, а то често превазилази њене могућности. Оне често заборављају да не могу све
жене бити примадоне и филмске звезде”.

Да ли су ови Теслини ставови напредни, или назадни, можда револуционарни за 1924.
годину, процените сами.
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