A női agy intim titkai
A Kukkoló Motel tulajdonosa időnként biztosra vette, hogy elméje erejét felhasználva
telepatikus úton képes a padlástérből megszólítani a lentieket.
Példának okáért egy adott este a megfigyelt nő az ágyon hevert. Kikapcsolta a televíziót, és a
rács alatt csend honolt a szobában. Egyértelműen skandináv származású lehetett, ezt elárulta
hosszú, szalmaszőke haja, világoskék szeme és ugyancsak világos, szeplős bőre. Lágy,
gömbölyded alakjából engedelmesség és vágyakozás sugárzott. Szálegyenes tincsei csupán
kicsivel értek a válla alá, elöl pedig éppen csak eltakarták a homlokát. Telt ajka olyan élénk
rózsaszín volt, mint a rágógumi. Ugyanez a rózsaszín szüremlett át áttetsző, selyem hálóinge
felső része alól. A vékony szövet rásimult hatalmas, gyakran megremegő kebleire… Jobb keze
eddig a keblére simult, ám most leengedte a lába közé, és dörzsölgetni kezdte vele a csiklóját.
Úgy tűnt, gyorsan átadja magát az önfeledt gyönyörnek, ami végighullámzott az egész testén,
és a csendben figyelő kukkoló alig kétméternyi távolságban tőle mind erősebben érezte a
hölgy benedvesedő ágyékának pézsma aromájú illatát.
A nő nyugtalansága semmivé foszlott, amikor hanyatt dőlt az ágyon, és elmélyedt egy
könyvben. Mivel ezen a napon semmi érdekes dolog nem történt, amit a megfigyelőállásból a
kukkoló érdeklődve szemmel tarthatott volna, ezért úgy döntött, hogy elvégez egy kísérletet a
vizsgálat tárgyával. Az elmúlt két év folyamán többször is megtette már ugyanezt, és úgy vélte,
sikerült is bizonyos eredményt elérnie az intelligens és fogadókész célszemélyek segítségével.
A magasból a vizsgált hölgy szemére összpontosított, és megpróbált az elméjébe juttatni egy
gondolatot. Arról kívánta meggyőzni az olvasó nőt, hogy emelje fel tekintetét a könyvről, és
nézzen fel a rács irányába. Miután több terméketlen percet töltött erős összpontosítással, a nő
odalent végre felemelte a tekintetét, és ránézett a megfigyelő résekre.
Ez csupán véletlen mozdulat volt, vagy pedig a kukkolónak tényleg sikerült agyhullámokat
használva kapcsolatba lépnie egy másik emberrel? Korábban már számos alkalommal
sikerült rávennie a lenti nőket arra, hogy felnézzenek a rács felé. A most szemmel tartott hölgy
egyértelműen rendkívül érzékenynek bizonyult. Miután azonban a kukkoló hosszú perceken át
összpontosított a célszemélyre, a nő szemmel láthatóan nyugtalanná vált, mert zavarba ejtette
a különös, rákényszerített intellektuális inger, így bement a mosdóba, és magára zárta az
ajtót. A kísérlet azzal ért véget, hogy a célszemély visszatért a szobába, leoltotta a villanyt és
elaludt.
Következtetés: Ha a célszemély olyan nő, aki éppen túljutott az önkielégítésen, rendkívül jó az
esélye annak, hogy reagáljon a mentális kapcsolatfelvételre. Ennek talán az az oka, hogy
rendkívül magas szinten összpontosít. A női vizsgálati alanyok lényegesen gyakrabban
válaszoltak a kukkolónak, mint a férfi objektumok. Ennek talán az a magyarázata, hogy a
megfigyelőt elsősorban a nők érdeklik, és amikor mentális kapcsolatba kíván lépni velük,
akkor erősebb összpontosításra képes… A kukkoló tovább folytatja effajta kísérleteit, és a
jövőben feljegyzi naplójába, ha komolyabb dolgokat fedez fel.

