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De historie leert ons:

A. Dat periodiek overbevolking optreedt.

B. Dat overbevolking in eerste aanleg ontstaat door het overtreden van de
wetten, waaraan het verkeer tussen de seksen van nature is onderworpen.

C. Dat overtreding van deze wetten onherroepelijk leidt tot degeneratie van
het menselijk geslacht, door de geboorte van steeds meer zieken en
gebrekkigen.

D. Dat degeneratie van de mens onafwendbaar voert tot ontaarding op
geestelijk en zedelijk gebied, met cultuurverval als gevolg.

E. Dat cultuur-verval een einde maakt aan alle beschaving.

F. Dat na de ineenstorting van de maatschappij de noodzaak ontstaat om tot
de onwrikbare natuur-orde weer te keren en nieuwe grondslagen te leggen
voor een cultuur van hogere betekenis.

Welke les trekken wij uit de historie?
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CULTUS EN CULTUUR

In de oudheid had iedere cultuur haar wortels in de cultus. Daar werd de
wijsheid gehoed, die steunt op de kennis der ongeschreven natuurwetten,
waaraan de bestaande wereld-orde zowel als de moraal van Godswege zijn
onderworpen. 
Zolang religie en maatschappij werden beheerst door deze wijsheid, duurde
de cultuur voort en bleef het menselijk geslacht gevrijwaard tegen ziekten,
kwalen en gebreken. Overbevolking, met daaruit voortvloeiende oorlogen,
honger, armoede en gebrek waren ondenkbaar tijdens cultuur-perioden. 
Hiervan getuigt niet alleen de bijbel, waarin sprake is van een paradijs,
toen de mensen Gods beeld en gelijkenis droegen. Ook Ovidius spreekt in
zijn ‘Metamorfosen’ van een tijd, waarin de goden met de mensen
verkeerden, en alle aardse zaken werden geordend naar hemelse wet.
Bovendien verhaalt Plato ons in zijn ‘Kristias’hoe het volk van Atlantis
door Priester-koningen werd geleid, toen de cultus bloeide; hoe door de
ongeschreven wetten bij het verkeer tussen de seksen toe te passen,
overbevolking zowel als het ontstaan van ziekten en gebreken konden
worden voorkomen. Doordat de mensen zich hun goddelijke Afkomst
bewust bleven, kon de cultuur in stand worden gehouden. 
Toen er evenwel van de cultus-voorschriften werd afgeweken, nam ook het
cultuur-verval een aanvang. Men begon de seksualiteit in strijd met de
natuurwetten te beleven, als gevolg waarvan opvolgende generaties in
steeds sterker mate werden bezocht met ziekten, kwalen en gebreken. Door
de eeuwen heen namen hierdoor de geestelijke verwarring, zowel als de
zedelijke ontaarding hand over hand toe, totdat ten laatste de chaos een
eind maakte aan de beschaving.

LERAREN VERSCHIJNEN

Heeft de chaos een dieptepunt bereikt, dan zien wij steeds een verheven
leraar, wijsgeer of wetgever optreden, die -naar de historie ons leert- paal
en perk begint te stellen aan de zedenverwildering, door de cultus-
voorschriften in ere te herstellen. Als zodanig leven Orpheus, Hermes,
Mozes, Boeddha, Plato, Solon, Jezus e.a. in onze herinnering voort. Zij
werden als ‘goden’ beschouwd, vanwege hun bovenmenselijke gaven en
vermogens, die een gevolg waren van hun geboorte overeenkomstig de
cultus-wetten. Die blijkt o.a. uit hetgeen ons aangaande Jezus werd
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overgeleverd, die immers uit een ‘maagd’ werd geboren, wier ‘onbevlekte
Ontvangenis’ op een cultus-mysterie duidt, waarvan zin en betekenis in
onze tijd verloren zijn gegaan.
Ook Jezus kwam om de Wet des Heren (cultusvoorschriften) te herstellen
en het volk weer bekend te maken met de huwelijks- en geslachtswetten,
zoals ze eertijds door Mozes werden gegeven om de zuiverheid van Israël
te bewaren. 
Intussen is de cultus verdwenen. Als gevolg hiervan draagt de officiële
godsdienst in onze dagen geen kennis meer van de ongeschreven wetten,
waaraan alle ontwikkeling in natuur en bovennatuur van Godswege is
onderworpen. Bijgevolg is er van cultuur in de ware betekenis van het
woord thans geen sprake, en nemen ontaarding en zedenverwildering hand
over hand toe. Kerk noch wetenschap vermogen leiding te geven aan het
menselijk bestaan, als gevolg waarvan de maatschappij haar ondergang
tegemoet snelt. 
Weliswaar wordt er op velerlei gebied gearbeid aan de vernieuwing van het
geestelijk en zedelijk bewustzijn der mensen, doch te betreuren is, dat
allerwegen nog het inzicht ontbreekt dat zonder terugkeer tot de wetten,
waarop alle orde in het universum steunt, geen duurzame cultuur-waarden
tot-stand gebracht kunnen worden.
Om dit te bereiken, dient het menselijk bestaan over de ganse linie met
deze wetten in overeenstemming te worden gebracht. Dit houdt in dat het
verkeer tussen de seksen wederom aan vaste regels moet worden gebonden,
zoals deze verankerd liggen in de natuur. Alleen op deze wijze zal het
huwelijk gesaneerd, en de gezinsvorming in gezonde banen geleid kunnen
worden. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om een eind te maken aan de
overbevolking, die ons voor steeds meer onoplosbare problemen dreigt te
stellen, alsook om de toenemende degeneratie van het menselijk geslacht
en de hiermee gepaard gaande zedenverwildering van het mensdom tot
staan te kunnen brengen.
Alle conferenties en congressen, gehouden met het oogmerk om de
spanningen op de wereld weg te nemen en menswaardiger toestanden te
scheppen voor haar bewoners, zijn gedoemd te mislukken, zolang in de
kringen van de intelligentsia het besef niet doordringt, dat de mensen -door
hun geboorte in strijd met de natuurwetten- tot het kwade neigen; tot
agressie, haat en wantrouwen, waaraan in alle tijden de chaos zijn ontstaan
te danken had. Daarom behoort de mensheid in de eerste plaats verlost te
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worden van de vloek der Erfzonde, en wat hieronder dient verstaan te
worden, zal in de volgende bladzijden nader worden toegelicht. 

HOMO UNIVERSALIS

In het verhaal over Adam en Eva, die na het eten van de appel uit het
paradijs werden verdreven, wordt op symbolische wijze beschreven, hoe
levensangst en onzekerheid het menselijk bestaan binnensluipen, zodra de
hoogste Levenswet wordt overtreden, waarop alle evenwicht berust in de
schepping. 
In concreto wil dit zeggen, dat door negatie van de ongeschreven wetten,
waaraan het verkeer tussen de seksen van nature is onderworpen, kinderen
van het Kaïns-type worden geboren, wier lichamelijke gebreken en/of
zedelijke ontaarding een harmonische samenleving onmogelijk maken.
Het is de overtreding van deze wetten, die oorspronkelijk ‘zondeval’ werd
genoemd, en waarvan de gevolgen met het woord ‘erfzonde’ worden
aangeduid. Doordat men geen verband meer zag tussen de seksuele
beleving in strijd met de voorwaarden der natuur, en de geboorte van
kinderen die tot het kwade neigen ofwel ziek of gebrekkig ter wereld
komen, verviel de cultuur. Slechts door de OORZAAK van onze ellende
weg te nemen, dwz. het nageslacht in het leven te roepen, zal het paradijs
hersteld kunnen worden.

DE MENS WORDT GEACHT DE GODDELIJKE WET TE KENNEN.

Doordat de metafysische grondslag des levens uit het oog werd verloren,
kon de verkeerde mening post vatten, als zou de mens van nature zondig
zijn. Dit heeft geleid tot de dwaze opvatting als zou het kwaad niet
overwonnen kunnen worden, ofschoon reeds Plato leerde dat ‘zonde’ niet
anders is dan handelen in strijd met de universele Scheppingswet, waarop
wereldorde zowel als moraal steunen. Dit betekent, dat niemand hoeft te
zondigen, zo hij niet wil! De neiging tot zondigen is een gevolg van onze
onbewustheid. Derhalve moeten wij -om van het zondigen af te komen- de
wetten leren kennen, waaraan alle levensuitingen van nature zijn
onderworpen.
Wie zondigt -leerden de Ouden- handelt in strijd met Fas of het goddelijke
Recht, dat op wetmatigheid berust. Het begrip ‘zonde’ omschreven zij met
het woord ne-fas, en voegden er aan toe, dat wie bewust of onbewust de



7                     

wereldorde verstoren en hierdoor het evenwicht in de natuur, zowel als de
harmonie in de samenleving verbreken, ongewild en ongeweten de wet van
oorzaak en gevolg in werking stellen, die hen verplicht het verstoorde
evenwicht te eniger tijd ZELF te herstellen. 
In het Oosten wordt deze wet KARMA genoemd; de bijbel spreekt in dit
verband van de god der wrake Jehovah, terwijl in de Mythologie sprake is
van drie Schikgodinnen of Nornen, die het menselijk lot bepalen,
overeenkomstig de wetten, die verleden, heden en toekomst
aaneenschakelen.
In diepste wezen beduidt het Paradijsverhaal dus: wordt de seksualiteit in
strijd met de wetten van natuur en bovennatuur beleefd, dan zullen er
kinderen worden geboren, die tot het kwade neigen. Hun ‘demonische’
aanleg roept spanningen en conflicten op tussen mensen en volken
onderling. Gevangen in het collectief-onbewuste zullen zij de verkeerde
levenspartner kiezen, met wie de seksualiteit niet op het hoogste niveau
kan worden beleefd. Integendeel, een onbewuste angst vergiftigt doorgaans
de verhouding tussen de seksen; de angst, geboren uit het onderbewust
aanvoelen, dat de wijze waarop de seksualiteit wordt beleefd, in strijd is
met de hoogste Levenswet.

NAAR EEN NIEUWE SEKSUELE MORAAL.

Strikt genomen is onze kennis aangaande het geslachtsleven zeer beperkt.
Als regel wordt de seksualiteit uitsluitend als een ‘biologisch’ verschijnsel
beschouwd, zodat weinig aandacht wordt geschonken aan de
‘metafysische’ factoren, die er een hoofdrol bij vervullen. Hierdoor laat
men zich geredelijk door de ‘geslachtsdrift’ tot allerlei daden drijven
zonder zich van de drijfveer bewust te zijn. Bijgevolg komen de meeste
mensen in ongewenste huwelijksmoeilijkheden terecht, terwijl hun
nakomelingen ‘per toeval’ ter wereld komen.
Hoeveel huwelijksellende zou voorkomen kunnen worden, door aan
bedoelde metafysische factoren de aandacht te schenken, welke zij
verdienen. Ook zouden dan de kinderen ‘bewust’ in het leven geroepen
kunnen worden, waardoor de ‘erfzonde’ niet langer vat op hen zou hebben.
Integendeel, door orde te brengen in het verkeer tussen de geslachten, zou
met de hoger-planting van de mens een aanvang gemaakt kunnen worden,
waardoor niet alleen méér genieën zouden ontstaan, doch tevens de
gezinsvorming in gezonde baden zou worden geleid. Daartoe zouden onze
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opvattingen en gedragingen op seksueel gebied aan een algehele herziening
onderworpen moeten worden.
Weliswaar zijn velen van mening, dat de menselijke natuur niet verandert;
dat derhalve ook onze seksuele gewoonten niet gewijzigd zullen kunnen
worden, maar door alle eeuwen heen heeft de seksuele moraal zich
onophoudelijk gewijzigd. 

BETEKENIS DER SEKSUALITEIT.

 In de oudheid werd onderscheid gemaakt tussen Amor, als het beginsel der
zinnelijke liefde = hartstocht, en Eros als het beginsel der hogere Liefde.
Deze werd beschouwd als Opperheer van alle levende wezens; bewegende
kracht, zowel als levensbeginsel van de schepping, het aanzijn gevend aan
goden zowel als aan mensen.
Toen de laatsten van de goden hadden geleerd de liefde zonder passie te
bedrijven, nadat hun de betekenis der geslachtswetten was verklaard,
werden de mensen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Hierdoor kon
het paradijs een aanvang nemen. Toen verstond men hoe de
scheppingskracht, welke zich overal in het universum manifesteert in
mannelijke en vrouwelijke wezens, de ganse levens-ontwikkeling beheerst.
Ook begreep men hoe de verbinding van mannelijke en vrouwelijke polen
aan strikte wetmatigheid is gebonden. Zolang de Erotiek zuiver werd
beleefd overeenkomstig de religie, d.i. in gehoorzaamheid aan goddelijke
wetten, bleef de goddelijke aard van de mens ongeschonden. Hoe weinig
waarde men er ook in onze dagen aan zal hechten, toch vormt deze
opvatting de kern van talloze antieke en klassieke verhalen en legenden, zij
het ook dat deze kern immer achter symbolen en allegorieën schuil gaat.
Zolang de religie zuiver werd gehouden, bloeide de cultus en kon de
cultuur zich handhaven. Zolang werd ook de geslachtsdaad als ‘sacrale’
handeling beschouwd, dienend om de zuiverheid van het menselijk
geslacht in stand te houden. Het bestaan van taboes bij de natuurvolken
wijst heen naar oude cultus-gebruiken, die beoogden de orde te handhaven
in het verkeer tussen de seksen.
Toen de zuiverheid uit de cultus verdween, trad het cultuurverval in, als
gevolg van de verwording van het religieuze leven. In plaats van het
geslachtsverkeer te ordenen naar de beginselen van Eros, begon men toe te
geven aan de driften en hartstochten. Sedertdien breekt men zich het hoofd
over de ongewenste gevolgen van de ongeordende voortplanting.
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Ongebreideld uitleven van de seksuele driften veroorzaakt niet alleen
overbevolking, doch vermindert ook de kwaliteit van het menselijk
geslacht in lichamelijk, psychisch en mentaal opzicht. Een en ander leidt
periodiek tot oorlogen, honger en ellende, door middel waarvan de natuur
het verbroken evenwicht moet herstellen. 
Deze vicieuze cirkel kan slechts doorbroken worden, indien er cultuur in de
seksuele beleving wordt gebracht, door het verkeer tussen de geslachten
naar zedelijke normen te ordenen. De zuiverheid van Eros dient hersteld.
Dit is mogelijk door Amor met Psyche te verbinden. M.a.w. door een ziele-
verbond tot stand te brengen, zullen man en vrouw het innigst geluk, de
opperste zaligheid smaken. Tevens zal hierdoor de ware grondslag aan de
religie zijn hergeven, waardoor het menselijke weer met het Goddelijke
verenigd kan worden. Voorwaarde hiertoe is, dat de bovenzinnelijke
wereld van de geest (metafysica) wordt betreden, waartoe -naar Plato ons
verzekert- de denker toegang heeft.

NIET VOORTPLANTEN DOCH HOGER-PLANTEN.

Wordt er met de zuivering van het seksuele leven een aanvang gemaakt,
dan zullen niet alleen ‘s mensen gezondheid en welzijn worden hersteld,
doch bovendien zal bevorderd kunnen worden dat komende generaties de
beschikking krijgen over betere kwaliteiten en eigenschappen naar lichaam,
ziel en geest.
In dat geval zullen slechts harmonische partners de geslachtsdaad
volbrengen met het doel gezond en welgeschapen nageslacht ter wereld te
brengen. Verkeren man en vrouw, geestelijk en lichamelijk, in optimale
conditie, dan zullen ei en zaadcel -doordat hun resp. trillingen harmonisch
op elkaar zijn afgestemd- zonder enige storing samensmelten, waardoor
een volkomen zygote ontstaat, hetgeen in sterke mate tot verbetering van
de soort zal bijdragen. Divergeren de trillingen daarentegen, dan zal de
vrucht-zetting in het eerste stadium reeds moeilijkheden ondervinden,
hetgeen zal leiden tot degeneratie van de soort.
Niet uit het oog verloren mag worden, dat de mens het enige ‘zoogdier’ is,
dat geen specifieke ‘bronst’ of paartijd kent. Dit legt hem evenwel de
verplichting op, zich -door het inschakelen van de rede- te verheffen boven
het instinctieve handelen der dieren, en de partner overeenkomstig de
voorwaarden der natuur te kiezen en de geslachtsdaad op een wijze te
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volbrengen, die de zekerheid biedt dat slechts kerngezonde en
welgeschapen nakomelingen zullen worden geboren. 
Gelijk ieder verstandig mens zich aan de regels en voorschriften van het
snelverkeer zal houden, in het belang van zichzelf en anderen, zo zal ook
de redelijke mens zich willen onderwerpen aan de wetten, die Moeder
natuur aan het verkeer tussen seksen verbond, ten behoeve van het hoogste
geluk tussen man en vrouw, alsook ten dienst van gezondheid en welzijn
van de nakomelingen.

PERSPECTIEVEN VAN DE ATOOM-EEUW.

Het vorenstaande moge wellicht wat vreemd en ongeloofwaardig aandoen,
maar Shakespeare deed zijn figuur Hamlet reeds opmerken: “There as
more things in heaven and earth, Horatio (ratio-verstand_ than are dreamt
of in your philosophy”.
Het kern-probleem van deze tijd is, of de wijsheid die in allerlei antieke en
klassieke teksten ligt opgetast, doch waaraan het christendom weinig
aandacht schonk, door ons wederom in toepassing zal worden gebracht, of
dat wij door de druk der omstandigheden tot de erkenning gedwongen
zullen worden, dat ons bestaan van zijn wortels (natuur) werd losgeslagen,
waardoor wij in de chaos dreigen onder te gaan.
Waar -sedert de atoom-era aanbrak- alle toestanden en verhoudingen zich
in een stormachtig tempo wijzigen, is het dwaas te menen dat onze
seksuele opvattingen en gewoonten onveranderd zullen voortduren. Omdat
homo sapiens momenteel aan het eind van zijn latijn is gekomen, zal hij
plaats maken voor homo universalis; voor de mens die -door meesterschap
over de driften en hartstochten aan te kweken- in staat zal zijn met Moeder
natuur samen te werken aan het scheppen van menswaardige toestanden.
De weg daarheen is reeds gedeeltelijk gebaand door wetenschap en
techniek (fysica). Doordat echter de metafysica werd verwaarloosd, is de
ontwikkeling van de mens zelf, in geestelijk, lichamelijk en zedelijk
opzicht, bij de technische vooruitgang achtergebleven. Dit plaats ons voor
de noodzaak mensen van een hogere soort te scheppen, hetgeen mogelijk is
door het seksuele leven te sublimeren; door het te beleven volgens de
voorwaarden der natuur.
Doen wij dit niet, dan zal de kwaliteit der komende generaties voortdurend
afnemen, waardoor zij tegen de radio-actieve straling steeds minder
bestand zullen blijken. Niet alleen zullen dan steeds meer verminkte en
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beschadigde kinderen (Hiroshima) worden geboren, doch te verwachten is
bovendien, dat ze eerlang met miljoenen en miljoenen tegelijk zullen
verdwijnen door epidemieën en andere calamiteiten. Aan de andere kant
zal -nu wetenschap en techniek het tijdperk van de ruimtevaart hebben
ingeluid- de behoeft stijgen aan hen, die tegen de eisen en gevaren van
ruimtereizen bestand zijn. Niet alleen ten behoeve van de vervaardiging
van allerlei elektronische en andere apparaten voor de ruimtevaart, maar
eveneens om de vooruitgang op de overige gebieden te kunnen bijhouden,
zal er steeds meer vraag komen naar mensen met gezond verstand en
technische kennis en vaardigheid.
Kort en goed, de perspectieven die de atoomeeuw opent, maken het wel
duidelijk, dat de doorsnee-mens van deze tijd geenszins aan de hoge eisen
voldoet, die de toekomst gaat stellen. Daarom zal de vraag onder ogen
gezien moeten worden HOE wij de beschikking kunnen krijgen over een
beter mensensoort; over mensen, die zich geestelijk, lichamelijk en
psychisch kunnen aanpassen aan het bestaan in de atoom-tijd.
Op deze vraag is slechts één antwoord mogelijk: of wij willen of niet, het
seksuele leven zal in overeenstemming gebracht moeten worden met de
voorwaarden der natuur.
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GENOCIDE OF EUGENESE

De techniek moge ons op de drempel van de atoom-era hebben gebracht,
doch onze gevoelens en denkbeelden aangaande de seksualiteit zijn nog
middeleeuws. Zeker, de jeugd leeft zich op dit gebied onbevangener uit dan
voorheen, maar deze houding is allerminst als ‘vooruitgang’ te
beschouwen, wijl zich hierin gebrek aan verantwoordelijkheid openbaart,
zowel ten opzichte van eigen gezondheid en wel-bevinden als van die der
nog ongeboren geslachten.
Stellig mag de jeugd hiervoor niet alleen aansprakelijk gesteld worden.
Veel ouderen maken zich evenzeer schuldig aan excessen op seksueel
gebied (Profumo, Ward c.s) die in de kern toegeschreven moeten worden
aan onwetendheid aangaande de wetten, die het geslachtsleven van nature
beheersen.
Alles wat met de seksualiteit samenhangt, moge minder geheimzinnig;
meer openlijk en rechtstreeks worden behandeld, doch de enige wijze om
de omgang tussen de seksen absoluut zuiver en gezond te houden, kent
men niet. En wat erger is, in het algemeen gesproken voelt men er niet voor
enige verandering te brengen in de seksuele gewoonten. Men kent de
metafysische grondslag van het geslachtsverkeer niet, en meent derhalve
van de verworven vrijheid om zich seksueel uit te leven, onbeperkt gebruik
te mogen maken, zonder zich ooit af te vragen, welke rampzalige gevolgen
dit na zich moet slepen ingevolge de wet der natuur, die op evenwicht is
ingesteld.

IEDER MENS HEEFT RECHT OP GELUK

Ofschoon de meeste mensen in het huwelijk treden met het oogmerk
gelukkig te worden, moet helaas worden geconstateerd dat zich spoedig de
eerste scheuren vertonen; dat liefde en harmonie weldra kwijnen als gevolg
van het feit, dat de partners niet met kennis van zaken werden gekozen.
Psychologisch gesproken, bestaat er doorgaans weinig overeenstemming
tussen de wederzijdse karakters, temperamenten en levensritmen der
huwelijkspartners, als gevolg waarvan het onmogelijk is dat twee
individuen, ieder met een eigen wil of verschillend-gerichte opvattingen,
ooit een duurzame twee-eenheid zullen vormen.
Velen mochten dan ook hun lichtvaardig gesloten huwelijk spoedig
betreuren, en gaan -zo er om welke reden ook geen scheiding volgt-  een
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leven tegemoet van psychische spanningen of storingen, die al dan niet
aanleiding geven tot lichamelijke kwalen.
Heeft het huwelijk uitsluitend zingenot tot basis, dan ontstaan toestanden,
als waarvan een recent krantenbericht spreekt, luidend als volgt: “Wist u
dat er alleen in Amsterdam 1868 GEHUWDEN zijn in de aanvallige
leeftijd van 15 tot 19 jaar? Dat er ‘moedertjes’ zijn van 15 jaar, voor wie
opa kinderbijslag krijgt voor haar kind?” Zo iets, dan demonstreert dit toch
wel duidelijk de zedenverwildering onzer dagen.

DE BEWUSTE HUWELIJKSKEUZE.

Ofschoon wetenschap en techniek op allerlei gebied grote veranderingen
teweeg brachten, zijn de opvattingen omtrent het sluiten van een huwelijk
onveranderd gebleven. Immers, de huwelijks-keuze is nog steeds een
kwestie van onbewuste motieven. Vooral de jeugdige leeftijd weet men
niet recht wat men doet. Dan wordt men door onbestemd verlangens en
onbegrepen driften meegevoerd, en meent desondanks ‘voor elkaar
bestemd te zijn’. 
Van bepaalde zijde moge al worden beweerd, dat huwelijken in de hemel
worden gesloten, doch de cynicus zou hieraan kunnen toevoegen: om op
aarde uitgevochten te worden. Nu zijn er ongetwijfeld -naar Schopenhauer
ons verzekert- ongeziene invloeden aan het werk bij de keus van een
levenspartner, doch slachtoffer hiervan zullen slechts zij worden, die
geestelijk niet voldoende rijp zijn om zelf een verantwoorde keus te doen.
In zijn werk: “Die Welt als Wille und Vorstelling” spreekt deze auteur over
‘die Metaphysik der Geschlechtsliebe’ en van een ‘genius der soort’, die
niet zo zeer het geluk der geliefden op het oog heeft, als wel het belang van
de komende generatie, van welker kwaliteit en hoedanigheid
daaropvolgende generaties afhangen. Schopenhauer staat hier een
onzichtbaar, doch niettemin intelligent wezen voor de geest, dat met de
samenstelling van toekomstige geslachten is belast, opdat de menselijke
evolutie zich op de voorbestemde wijze zoude voltrekken.
Zolang nu de mensen -doordat zij de wetten niet kennen, volgens welke
deze evolutie verloopt- daarin storingen teweeg zouden brengen, zullen zij,
voor wat de samenstelling van toekomstige generaties betreft, van deze
genius afhankelijk blijven. Vandaar dat hij de mensen in een waan brengt,
‘verliefdheid’ geheten, waardoor zij de hun toegewezen man of vrouw als
de ‘enig-ware’ beschouwen. Verliefden immers vragen niet in de eerste
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plaats of hun ‘liefde’ tegen de stormen op de levenszee bestand zal zijn. Zij
streven in wezen slechts naar bezit van de(n) geliefde, ofwel naar
bevrediging van eigen begeerten, wensen en verlangens. Slechts wie zich
aan deze ‘Sturm und Drang’ weet te ontworstelen, zal vrij zijn in zijn keuze
en zelf de koers van zijn leven kunnen bepalen.
Verliefdheid onderscheidt zich van de z.g. Platonische liefde door haar
gepassioneerd karakter, dat alle grenzen doet vergeten en deswege immer
te ver voert. Liefde in hogere zin daarentegen draagt een universele
karakter en zal slechts door ‘homo universalis’ worden opgebracht. Hij zal
naar gelijkwaardigheid van verschil zoeken in de partner, overwegende dat
slechts liefde, die wordt beantwoord door overeenkomstige wederliefde tot
duurzame eenwording kan voeren. In dat geval zal men ook zelf kwaliteit
en hoedanigheid van zijn nageslacht kunnen bepalen.
De strekking van Schophauer’s betoog wordt op heden nog door weinigen
begrepen, niettegenstaande deze filosoof veel dieper in de wetmatigheid
des levens heeft geschouwd dan de meeste mensen voor mogelijk houden.
Vandaar dat de mogelijkheid om tot vrije en verantwoorde huwelijkskeuze
te komen, nog algemeen over het hoofd wordt gezien. Ofschoon de
psychologie intussen heeft duidelijk gemaakt hoe zeer onze gedragingen in
vele gevallen door onbewuste of irrationele factoren worden bepaald, heeft
dit toch niet tot het inzicht geleid, dat ook de partner-keuze er in hoge mate
aan onderworpen is.

DE TWEELING-ZIEL.

In de toekomst zullen weer tweeling-zielen met elkaar herenigd moeten
worden. Dit begrip is uit de menselijke geest verdwenen, sedert de bijbel
letterlijk wordt opgevat. Vandaar dat men niet verstaat, hoe in het Genesis-
verhaal, waarin sprake is van Eva, ontstaan uit de rib van Adam, wordt
beschreven hoe de mens oorspronkelijk een androgyn wezen was. Later
trad er scheiding der geslachten op, waardoor afzonderlijke mannen en
vrouwen ontstonden als helft en wederhelft. 
Deze bijeen-behorende delen worden tweeling-zielen genoemd. 
Plato heeft deze ontwikkelingsgang van de mens eveneens beschreven.
Volgens deze wijsgeer blijven de oorspronkelijke helften steeds door
onzichtbare (metafysische) banden met elkaar verbonden, en wat de
mensen ‘liefde’ noemen, is niet anders dan het verlangen naar hereniging
met de tweeling-ziel. Zolang man en vrouw als oorspronkelijke tweeling-
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zielen het huwelijk beleefden overeenkomstig de voorwaarden der natuur,
bleef het menselijk ras zuiver en gezond. Hun geluk was duurzaam en men
bleef gevrijwaard tegen ziekten en gebreken. Deze volmaakte toestand
noemt de bijbel het paradijs. Toen er van deze voorwaarden werd
afgeweken, verviel het huwelijk als goddelijke instelling. Niet langer
werden tweeling-zielen in de echt verenigd, doch begonnen willekeurige
helften aan de paring deel te nemen. Niet langer ontstonden hieruit
volmaakte wezens (geschapen naar Gods beeld en gelijkenis) doch mensen
van lager soort, in wie het kwade (demonische) zich op aarde kon
manifesteren. Dit duurt voort tot op de huidige dag. Het verklaart waarom
het kwaad het Goede of Goddelijke nagenoeg heeft verdrongen op deze
wereld.

NAAR EEN NIEUWE ROMANTIEK

Het is bekend hoe in de middel-eeuwen het verval op geestelijk en zedelijk
gebied schrikbarende vormen had aangenomen. Later trad hierin
verbetering op, doch minder bekend is HOE en DOOR WIE de regeneratie
werd voorbereid.
Ten tijde van de Kruistochten waren verschillende ridders in het H. Land in
aanraking gekomen met kluizenaars, tot de Orde der Essenen behorend.
Door hen werden zij onderwezen in de kennis der geslachtswetten, die deel
hadden uitgemaakt van het Oer-christendom  (Jezus was immers gekomen
om de Wet te herstellen). Als gevolg hiervan werden de Orden van
Tempel- en Graal-ridders gesticht, met het doel de cultus wederom in het
leven te roepen. Begonnen werd met de sanering van het huwelijksleven
door ridders en edelvrouwen in de ‘heilige Echt’ te verbinden. Hierdoor
werd een geestelijke band gesmeed, die met het woord ‘Minne’ werd
aangeduid. Deze hogere liefde of zuivere erotiek had niets gemeen met de
animale driften, die voorheen het huwelijk beheersten.
De minne was een ideaal met een diep-religieuze, ethische en esthetische
grondslag. Het verbond tussen ridder en edelvrouw werd gesloten volgens
hemelse maatstaven, reden waarom het ‘celibaat’ werd genoemd. Op deze
wijze konden tweeling-zielen een duurzame band weven. Doordat hun
samenleving geschiedde overeenkomstig de voorwaarden der natuur,
konden zij kinderen voortbrengen van edele inborst. Hierdoor konden
nieuwe adellijke geslachten in het leven worden geroepen en het aanzijn
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worden gegeven aan de grote kunstenaars en genieën, die door de
Renaissance wereldvermaardheid hebben gekregen.
Doordat er ook overigens vernieuwingen op allerlei gebied werden totstand
gebracht en het geestelijke leven in nieuwe banen werd geleid door de
Katharen (katharsis = rein), welke woord later tot ketter werd verbasterd,
kwamen de Tempelieren en Graalridders in conflict met de kerk, die hun
gemeenschappen te vuur en te zwaard uitmoordde. Sedertdien worden hun
edele bedoelingen in een verkeerd daglicht gesteld; wordt al hetgeen ons
omtrent het ridderwezen (hoofse tradities; ridderdeugden als gevolg van
edele geboorte, overeenkomstig de voorwaarden der natuur) is
overgeleverd, van zijn zuivere grondslag ontdaan. Troubadours of
minnezangers worden voorgesteld als lieden van een bedenkelijke
levenswandel, voor wie geen vrouw veilig was, terwijl zij in waarheid de
zangers waren van het Levenslied, waarin de zuivere liefde en wederliefde
werd bezongen, alsook aan welke voorwaarden voldaan moest worden om
haar deelachtig te worden.
Sedert alles wat op de hogere liefde betrekking heeft, door het ingrijpen der
kerk (Inquisitie) werd vernietigd, is het mensdom na de middel-eeuwen in
religieus, ethisch en cultureel opzicht voortdurend berg-afwaarts gegaan.
Als gevolg hiervan worden wij momenteel geconfronteerd met de
afschuwelijke gevolgen van dit cultuurverval. Sedertdien is de kerk tot een
uitgeblazen lamp geworden, die wegens het ontbreken van licht (wijsheid)
richting noch leiding vermag te geven aan het menselijk bestaan en
derhalve haar greep op de massa reeds grotendeels verloor en nog verder
zal verliezen. Immers, de kerk is verworden tot een instituut met seniele
leiders, die bovendien -tegen alle voorwaarden van de natuur in- als
celibatairs leven, zodat uit dien hoofde van haar de oplossing van de
seksuele problemen niet te verwachten is.

WIE ZULLEN OVERLEVEN?

Integendeel door haar werd -wegens gemis aan kennis omtrent de
natuurwetten- op het stichten van grote gezinnen aangedrongen, waardoor
de horde-vorming in de hand werd gewerkt. Mede hierdoor is het aantal
mensen met een verdorven aanleg sterk toegenomen, die bovendien door
gemis aan geestelijke en zedelijke vorming, hun minder-gewenste
kwaliteiten en eigenschappen ongeremd uitleven. Als gevolg hiervan neemt
het aantal psychopaten en asocialen voortdurend toe, door wier verdorven
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aanleg (misdaad, bestialiteit, agressie, sadisme, masochisme en soortgelijke
psychische afwijkingen), de ondergang van onze beschaving in de hand
wordt gewerkt. 
Wensen wij de totale ondergang van het menselijk ras te voorkomen dan
zullen wij tot de natuur en haar wetten moeten terugkeren. D.w.z. wij
moeten onze toevlucht nemen tot eubiotiek en eugenese, ten einde door
sanering van huwelijks- en geslachtsleven tot de regeneratie van het
mensdom bij te dragen. Bij verzuim hiervan moet er rekening worden
gehouden, dat de toenemende radio-activiteit een selectieve werking op de
individuen zal uitoefenen, waaruit onomstotelijk zal blijken hoe ‘the
survival of the fittest’, waarop Darwin terecht wees, ook op de menselijke
soort van toepassing is. Dura lex, sed lex.
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HET ZWAARD VAN ATOMUS

Dat men eertijds een hoge opvatting had van het huwelijk, moge blijken uit
een woord uit Caesar’s tijd: “Perenne animus conjugium non corpus facit”
hetgeen wil zeggen: “Voor een duurzaam verbond moeten de zielen, niet de
lichamen een verbintenis aangaan”. - Het z.g. confarreatio gold bij de
Romeinen als de oudste en strengste wijze van huwelijks-sluiting. Het werd
door de pontifex maximus (Opperpriester) en de flamen dialis (priester van
Jupiter) voltrokken, waardoor het een sacraal karakter droeg.
Gedurende alle cultuur-tijden, waarin de cultus bloeide, gold de heilige
Echt (celibaat) als voorwaarde om aan edel nageslacht het leven te kunnen
schenken. Vandaar dat er in de bijbel en andere antieke geschriften -zij het
op symbolische wijze- zoveel aandacht wordt geschonken aan zaken, die
nauw met het verkeer tussen de seksen samenhangen.

DE MYSTERIËN

Wie in de oudheid in het Levensmysterie ingewijd wenste te worden, had
vooraf het bewijs te leveren, de zinnenlust overwonnen te hebben. Hiervan
getuigt niet alleen het z.g. Paradijsverhaal, waarin Adam en Eva worden
verleid om van de verboden vrucht te eten, ook een Griekse legende
verhaalt van Jason, die de draak moest overwinnen, alvorens het ‘gulden
Vlies’, dat zich in het heilige woud van Ares bevond, te kunnen
bemachtigen. 
De draak gold in de oudheid als een symbool van de hartstocht, en slechts
wie hem hadden overwonnen, konden met de tweeling-ziel worden
herenigd. Jason’s schip droeg de naam Argos, wijl hierdoor symbolisch
wordt aangeduid, hoe slechts door het overwinnen van de hartstocht, het
menselijk arche-type (geschapen naar Gods beeld en gelijkenis) kan
worden gehandhaafd. Het gulden Vlies is derhalve te beschouwen als een
symbool van de cultus, waar de kennis aangaande de geslachtswetten werd
bewaard. Een andere mythe verhaalt van Theseus, die de Minotaurus
doodde, hetgeen wil zeggen dat hij het dierlijke in zichzelf overwon, en
met behulp van Ariadne uit het Labyrinth (van seksuele driften en
instincten) wist te komen. Hierdoor ontkwam Athene aan de verplichting
om jaarlijks 7 jongelingen en 7 maagden aan de koning van Kreta te
moeten leveren. M.a.w. door herstel van de cultus werd de jeugd bevrijd
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van haar seksuele gebondenheid en leerde zij de betekenis der
geslachtswetten kennen.
Ook Heracles of Herakles werd als een cultusgod vereerd, nadat hij de 12
proeven met succes had afgelegd. Ook hij moest de stier overwinnen ( de
seksuele energie leren beheersen); de gouden appels (vanouds gold de
granaat-appel als een symbool van de scheppingskracht) roven uit de tuin
der Hesperiden (godinnen die de levensboom bewaakten waarvan eveneens
sprake is in het Paradijsverhaal, tezamen met de draak Ladon). Toen deze
overwonnen was, kon Heracles zich in het bezit stellen van de appels, die
de kennis der geslachtswetten symboliseren.
De plaatsruimte ontbreekt om alle klassieke verhalen te noemen, welker
symboliek er op wijst hoe nodig het is de driften aan de rede te
onderwerpen, om hierdoor de gezondheid en zuiverheid van het menselijk
ras te bewaren. Vandaar dat de KERN van iedere godsdienst -althans
tijdens zijn bloei- bestond uit voorschriften beogend de juiste verhouding
tussen man en vrouw te regelen. Dit blijkt o.a. uit het verhaal over Jozef,
die de vrouw van Potifar weerstond, wijl hij niet tegen God wenste te
zondigen. Zulks in tegenstelling tot Simson, die voor de bekoring van
Delila bezweek en hierdoor zelf onderging. 
Dat het christendom een vervallen godsdienst is, moge blijken uit het feit,
dat het na 200 jaar nog niet in staat is de man/vrouw verhouding te
zuiveren van alle gebreken, door haar terug te brengen tot de natuur-orde.
Nog is het de dragers van deze godsdienst niet opgevallen, dat Adam en
Eva de ‘onbewuste’ mensen symboliseren, die -aan de seksuele drift
onderworpen- het goddelijk gebod (wetten der natuur) overtreden en
hierdoor de ontaarding van het menselijk geslacht teweeg brengen.
Als tegenstelling tot hen moeten Gabriel en Maria worden beschouwd als
proto-typen van de ‘bewuste’ mens of homo universalis, die in
gehoorzaamheid aan deze wetten, orde weet te scheppen in de seksuele
verhoudingen, en hierdoor in staat is kinderen met een edele inborst voort
te brengen; de z.g. genieën, die creatief (cultuur-scheppend) werkzaam
zullen zijn.

TO BE OR NOT TO BE

Hoe ver wij van deze hogere fase in de mensheids-ontwikkeling afstaan,
blijkt voldoende uit de feiten van alle dag. Nu het zedenbederf hand over
hand toeneemt en het begrip van verantwoording zover is uitgesleten, dat
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aan het kwaad de vrije hand wordt gelaten, moet er ernstig rekening mee
worden gehouden, dat Moeder natuur ons binnenkort ter verantwoording
zal roepen.
Kernstopverdragen en soortgelijke overeenkomsten mogen het bewijs
leveren, dat men aan de top beseft, in welk kritiek stadium wij zijn
gekomen. Maar ze betekenen allerminst dat hierdoor het zwaard van
Atomus boven onze hoofden is weggenomen. Dit laatste is slechts mogelijk
door de mensen en bloc te doen wederkeren tot de wetmatigheid der
natuur. D.w.z. door de meer ontwikkelden en beschaafden zou een aanvang
gemaakt moeten worden met het wijzigen der levensgewoonten; in de
eerste plaats der seksuele gewoonten door deze in overeenstemming te
brengen met de voorwaarden van Moeder natuur. 
Dit laatste vormt de KERN van alle mythen en legenden der oudheid.
Waarom zouden ze tot ons gekomen zijn, als het niet was om ons in kennis
te stellen met de bedoelingen der natuur? Immers, er ligt een schat van
levenskennis en wijsheid in opgeslagen, geput uit de ervaringen van
honderdduizenden jaren van menselijk bestaan.
In plaats van ons in waanwijsheid af te wenden van deze, algemeen als
‘primitief’ beschouwde verhalen, zouden we ons beter kunnen verdiepen in
hun bovenzinnelijke betekenis. Ongetwijfeld zou het ons dan duidelijk
worden dat het Levensmysterie achter deze mythen en legenden ligt
verborgen. 
Het wil ons voorkomen, dat er in onze tijd van geestelijke verwarring en
zedenbederf, aan niets zo zeer behoefte is, als aan het verstaanbaar maken
voor de massa van deze klassieke levenswijsheid. Wanneer men meer
algemeen de diepere zin en betekenis van het leven leert verstaan, is er
kans dat er tijdig kan worden ingegrepen om aan de gezamenlijke atoom-
dood te ontkomen. 
Leven wij niet te veel in de waan, als zouden eerst in onze tijd wetenschap
en techniek een hoogtepunt hebben bereikt? Heeft men ook vroeger niet
veel totstand gebracht, getuige de Pyramiden en andere grootste
bouwwerken van Egypte, Griekenland, India e.d. Ook de middel-eeuwse
mens schiep machtige kathedralen en andere monumenten en kunstwerken,
waaruit blijkt dat hun bouwmeesters met de wetten der natuur vertrouwd
waren. De archetecton van weleer wist, dat de bouw van het universum op
een Oer-wet berust, welke orde, regelmaat en harmonie in natuur en boven-
natuur waarborgt. Deze universele orde brachten zij in de
maatverhoudingen hunner scheppingen tot uitdrukking, hetgeen een van de
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geheimen is,  waarom hun bouwwerken de tand des tijds hebben weerstaan.
In de oudheid werd ook de maatschappij bestuurd en ingericht naar deze
verhoudingen. Dit is het geheim waarom de oude culturen een hoogtepunt
bereikten, dat in onze eeuw nog niet werd geëvenaard.

WIJ ZWALKEN ROND OP DE LEVENSZEE

Doordat de kennis aangaande de Levenswet verloren ging, weet niemand
een vaste koers te bepalen, reden waarom wij her- en derwaarts worden
geslingerd op de levenszee. Vandaar dat onze geleerden dingen beweren en
uitspraken doen, die achteraf doorgaans herroepen moeten worden. Zo
heeft op een in juli ‘63 gehouden congres in Amsterdam, een hoogleraar in
de planologie -als wij het betr. krantenartikel mogen geloven- voorspeld,
dat in de tweede helft van onze eeuw de wereldbevolking zal toenemen tot
6.3 miljard personen. Als gevolg hiervan verwacht deze hooggeleerde dat
binnen 40 jaar de bevolking van de grote steden vijfmaal zo groot zal zijn
als in 1950; dat voor toekomstige steden drie- tot viermaal zoveel ruimte
nodig zal zijn, waardoor het platteland meer en meer zal verstedelijken. Dit
doet de vraag rijzen: zou er dan nog ergens recreatie-ruimte overblijven?
Aangezien echter de bomen niet tot de hemel plegen te groeien, hechten
wij weinig waarde aan zulke voorspellingen. Immers, gelijk de natuur er
voor zorgt dat iedere winter door een zomer wordt gevolgd en na de vloed
steeds opnieuw de eb intreedt om het natuurlijk evenwicht te bewaren, zo
zal -na de huidige bevolkings-explosie- noodzakelijk een toestand intreden,
waardoor de wereldbevolking binnen haar natuurlijke grenzen zal worden
teruggebracht. Bepaalde tekenen wijzen reeds in deze richting, en het gaat
er nu om of deze tekens aan de wand worden verstaan, of dat wij rustig
afwachten totdat straks de golven van terreur en misdaad ons alleen zullen
wegspoelen. 
Doordat het natuurlijk evenwicht door de kortzichtigheid der mensen op
alle gebieden is verstoord, is de wereldbevolking niet alleen in aantal
buiten alle grenzen toegenomen, doch bovendien is zij kwalitatief zodanig
achteruit gegaan, dat naar het woord van Darwin, slechts de meest-
geschikten een kans hebben om deze tijd te overleven.
Nu reeds behoren, volgens de speciale boodschap van Kennedy,
uitgesproken in juli ‘63, “geestesziekten tot de meest kritieke
gezondheidsproblemen. Ze komen veelvuldiger voor; tasten meer mensen
aan; vereisen een langduriger behandeling; veroorzaken meer leed in de
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gezinnen van de patiënten; doen meer van onze arbeidskrachten verloren
gaan; oefenen een zwaardere druk uit, zowel op de schatkist als op de
persoonlijke financiën van de familieleden dan enige andere toestand”.
In de V.S. wordt het aantal mensen, dat psychiatrische hulp nodig heeft,
geschat op 17 miljoen. Eén op vier volwassenen heeft op eniger tijd de
bijstand nodig van de zenuwarts. Meer dan 50.000 mensen verblijven in
psychiatrische inrichtingen en dit aantal neemt jaarlijks toe met 6%. En
volgens een recente mededeling van minister Veldkamp, wordt de helft van
de ziekenhuisbedden hier te lande bezet door geestelijk gestoorden.
Wat wordt er gedaan om verdere uitbreiding te voorkomen?
Letterlijk NIETS, zolang men voortgaat alleen allerlei kwade gevolgen te
bestrijden doch verzuimt de OORZAAK VAN HET KWAAD weg te
nemen. Deze oorzaak moet worden gezocht in het overtreden van de wetten
des levens. Zolang er huwelijken worden gesloten tussen niet-harmonische
partners en het geslachtsverkeer in strijd met deze wetten wordt beleefd,
zullen er kinderen geboren worden met een ziekelijke of een misdadige
aanleg, ofwel behept met zodanige psychische storingen of gebreken, dat
eerlang het aantal a-sociale stumpers meer dan de helft van de
wereldbevolking zal uitmaken.
Het is nu maar de vraag HOELANG de natuur ons nog de gelegenheid
geeft in deze tegen-natuurlijke leefwijze te volharden. Ook op dit punt
spreken de klassieke boeken duidelijke taal. Daarin toch is sprake van
gebeurtenissen, waardoor een groot deel der levenden werd opgeruimd
(zondvloed; ondergang van Sodom en Gomorra of Herculanum en Pompei
e.d.) Niemand weet door welke duistere machten ooit een atoom-oorlog
zou kunnen worden ontketend, doch ook al zou deze voorkomen worden
(hetgeen weinigen in hun hart geloven) dan nog neemt de kans voortdurend
toe, dat door uitbreiding van de radio-actieve straling, het voortbestaan van
het menselijk geslacht ernstig in gevaar wordt gebracht door genetische
beschadiging.
Met het oog hierop is het van het allergrootste belang, dat allen, die op
welke wijze ook invloed op de massa uitoefenen (geestelijken, leraren,
medici, juristen, journalisten etc. etc.) gaan medewerken aan het scheppen
van betere opvattingen over het seksuele leven, door zich in de
metafysische zijde hiervan te verdiepen. Immers, zo wij niet de kans
wensen te lopen in de komende jaren door de omstandigheden met de rug
tegen de muur te worden gedrukt, dan zullen NU de maatregelen getroffen
moeten worden om grotere onheilen te voorkomen. Dit mogen dan evenwel
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geen lapmiddelen zijn. Er behoren diepingrijpende veranderingen in ons
levenspatroon en onze gedragingen te worden aangebracht, het gezegde
indachtig: Aux grands maux, les grands remedes! 
Goede wetten maken goede zeden. In het belang van een goede geestelijke
en materiële volksgezondheid is terugkeer tot de wetten der natuur een
gebiedende eis, in de eerste plaats wat het seksuele leven aangaat. Wie oren
heeft om te horen, dat hij/zij hore.
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NATURE HITS BACH!

In verband met de verontrustende uitbreiding van de wereldbevolking,
wordt allerwegen naar middelen gezocht om de menselijke vruchtbaarheid
af te remmen. In plaats van daartoe het seksuele verkeer te beperken tot de
perioden, waarin de vrouw steriel is, worden allerlei voorbehoedmiddelen
aangeprezen, die het ongeremde geslachtsverkeer in de hand werken. Een
van de grootste nadelen hiervan is dat de jeugd, die de gave des
onderscheids mist, een verdorven erotiek leert toepassen, die niet zal
nalaten een stempel te drukken op haar ziele-leven. Bovendien verhoogt
het zich uitleven op seksueel gebied de kans op het voortbrengen van
onvolwaardig of verminkt nageslacht, vooral sedert de hoeveelheid met
radio-actieve stoffen besmette neerslag sterk is toegenomen.

CONTRACEPTIVA CONTRA NATURAM!

Vooral nu de z.g. Pincus-pil wordt aanbevolen, als het middel par
excellence, om zwangerschap te voorkomen, vraagt men zich af welke
ruïneuze gevolgen hierdoor teweeg gebracht zullen worden. Zeker, van
medische zijde wordt beweerd, dat van schadelijke nevenwerkingen niets is
gebleken. Maar ..... de proeven met de enovid-tabletten dateren eerst van
1956, zodat er stellig GEEN ABSOLUTE ZEKERHEID bestaat over evtl.
ongewenste gevolgen. Te verwachten is, dat deze zich -evenals bij de
thalidomide- eerst later zullen openbaren. In dat geval zullen de kwade
gevolgen van ondoordachte daden eenvoudig geaccepteerd moeten worden,
ingevolge de bestaande natuurwet van ‘oorzaak en gevolg’. Tegen die tijd
zullen de Pincus-tabletten wel worden verboden.
Nu sust men zichzelf in slaap met allerlei drogredenen. De tabletten zouden
alleen de ovulatie stopzetten; dit zou onschadelijk zijn omdat hetzelfde
geschiedt tijdens de zwangerschap. Maar.... zou het geen enkel verschil
maken of dit stopzetten van nature volgt of door een chemisch middel
wordt teweeg gebracht? Voorts dient er op gewezen te worden dat -door
het progesteron, dat het tablet bevat- dit hormoon niet wordt gegeven NA
de ovulatie (hetgeen de natuurlijke gang van zaken is) doch ER VOOR. Als
gevolg hiervan zal het eitje in de eierstok blijven, waardoor bevruchting en
zwangerschap worden voorkomen. M.a.w. door het gebruik van deze
tabletten wordt het hormonale evenwicht in het vrouwelijk organisme
verstoord.
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Alle gevoelsprocessen bij de mens hangen samen met de werking van het
endocrinon. Smart b.v. roept tranen te voorschijn en angst doet het zweet
uitbreken. Dit wijst op verband tussen onze gevoelens en de
waterhuishouding in het lichaam, die door de ziel wordt beheerst. Is de ziel
gezond, dan zal zij via het endocrinon vernieuwend op het bloed inwerken
en alle levensprocessen activeren. Mensen, die op jeugdige leeftijd een
verlepte en afgeleefde indruk maken, zijn als ziels-ziek te beschouwen.
Deze ziekte weerspiegelt zich in hun onbeheerste gevoelens en
gedragingen en is oorzaak dat hun lichaam voor de tijd versleten is. Tussen
ziel en lichaam behoort het evenwicht bewaard te worden. Dit is niet
mogelijk, waar door het gebruik van chemische middelen het hormonale
evenwicht wordt verstoord. (Zie verder onze uitgave: “Wat mogen wij van
de toekomst verwachten?”)
Er dient rekening mee gehouden te worden, dat reeds eerder van medische
zijde, met goede bedoelingen overigens, grote fouten werden begaan. Toen
er middelen werden beraamd om een eind te maken aan de grote
kindersterfte, werd uit het oog verloren, dat Moeder natuur opzettelijk alle
zwakke en erfelijk-belaste kinderen wegneemt voordat ze aan de
voortplanting kunnen deelnemen en hierdoor het voortbestaan van de soort
in gevaar zouden brengen.
Had men de kindersterfte dan moeten laten voortduren? NEE ! Maar toen
het sterftecijfer omlaag werd gebracht, had men er tevens voor moeten
zorgen het geboorte-cijfer te drukken door de mensen met een nieuwe
seksuele moraal bekend te maken. Dan had men de groei van de wereld-
bevolking in de hand kunnen houden, en door de kwaliteit van het
menselijk geslacht te verbeteren, ten slotte alle ziekten, kwalen en
gebreken kunnen uitbannen.
Nietzsche behoorde tot de weinigen, die in deze richting wezen. Hij wees
ca. honderd jaar geleden reeds op het gevaar van horde-vorming, waarbij
de kwaliteit aan de kwantiteit wordt geofferd en de mensheid eigen
ondergang voorbereidt. Ortega y Gasset in zijn “Opstand der horden”,
zowel als Alexis Carell in zijn “De onbekende mens” kwamen tot
gelijkluidende uitspraken. Daarvóór had Malthus reeds gewezen op het feit,
dat de opbrengst der levensmiddelen de omvang der wereldbevolking
bepaalt. De waarheid van zijn woorden blijkt duidelijk uit het feit, dat
momenteel 2/3 van de wereldbevolking ondervoed is, welk percentage
eerlang 70 zal zijn.
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Prof. dr. Phon Sangsingkeo uit Thailand, deelde kort geleden mede: “Als er
geen maatregelen worden getroffen tegen de toenemende bevolkingsgroei,
zullen honger en gebrek de achtergebleven gebieden nog meer gaan
teisteren dan ooit te voren. Nu reeds bestaat de bevolking er voor ca 50%
uit kinderen tot 15 jaar. Dergelijke grote gezinnen putten de hulpbronnen
uit, bedreigen de economie in het algemeen en leiden tot ernstige sociale
conflicten. De economische hulp aan de ontwikkelingslanden verliep
weliswaar voorspoedig, doch in de meeste gevallen wordt de vooruitgang
teniet gedaan door de bevolkings-aanwas. Bovendien blijkt uit recente
gegevens dat door de hoge geboortecijfers het analfabetisme groter is dan
10 a 15 jaar geleden”.
Overigens staat West-Europa en Amerika er nauwelijks beter voor wat hun
bevolkings-groei aangaat. Tot voor kort werd aldaar van bepaalde zijde nog
op het stichten van grote gezinnen aangedrongen, zonder dat werd beseft,
welke onheilspellende gevolgen dit na zich zou slepen. Nu wij met deze
gevolgen worden geconfronteerd, roepen ook de kerken ach en wee, zonder
echter in staat te zijn om een veilige weg aan te geven om de onheilen af te
wenden. Te vrezen is dan ook dat de mensheid voor haar overtreding van
de natuurwetten op zeer pijnlijke wijze zal moeten boeten.
Wanneer met het gebruik van chemische tabletten wordt voortgegaan, ten
einde zich op seksueel gebied te kunnen uitleven, zullen de gevolgen
hiervan onvoorstelbaar zijn. Al die vrouwen, welke menen -door het
gebruik van voorbehoedmiddelen- de natuur te slim af te zijn, zullen straks
moeten ervaren, waartoe het overtreden van de natuurwetten leidt. Vooral
vrouwen, die jarenlang chemische tabletten hebben geslikt, waardoor de
eierstokken op non-actief worden gesteld, lopen gevaar -wanneer zij ooit
een kind wensen voort te brengen, dat dit doodgeboren of verminkt ter
wereld komt.
Bovendien zal storing in de natuurlijke functies, tot ongewenste reacties
van het vrouwelijk organisme aanleiding geven en de kans op kwalen en
storingen verhogen. Te verwachten is, dat borst- en baarmoederkanker er
sterk door zullen toenemen, ook al wordt van medische zijde beweerd, dat
het progestativum in de tabletten, geen carcinogene (kankerverwekkende)
stoffen bevat. Reeds werd geconstateerd, dat sommige vrouwen storingen
waarnemen bij de borstvoeding, als gevolg van orale contraceptiemiddelen.
Ook maagklachten van dezelfde aard als misselijkheid tijdens de
zwangerschap, worden toegeschreven aan de werking van het progesteron.
Andere vrouwen ondervonden van de tabletten zoveel last, dat zij er mee
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moesten ophouden. Dit wettigt de vraag of zij, die de bijwerking der
tabletten niet onmiddellijk ervaren, er op den duur niet de schadelijke
gevolgen van zullen ondervinden?
Het wantrouwen tegen chemische pillen, tabletten en injecties groeit in
verheugende mate, en steeds meer wetenschapsmannen van naam en artsen
verheffen hun waarschuwende stem. De ontdekker van de Contergan-
nadelen, prof. dr. Lenz, staat lang niet meer alleen in zijn opvatting. In
bijna ieder medisch tijdschrift verschijnen thans periodiek artikelen, waarin
de aandacht wordt gevestigd op de gevaren van vele medicamenten, incl.
de geneesmiddelen, welke tot dusver voor onschadelijk werden gehouden,
en die men zonder enige controle en in onbeperkte mate in apotheken kan
kopen, zonder dat één apotheker zich verplicht ziet, een waarschuwend
woord te laten horen.
Zoals gezegd, wordt de ovulatie door de orale methode onderdrukt.
Gebleken is dat hierdoor dikwijls sterke en onregelmatige bloedingen
optreden. Het is reeds voorgekomen dat vrouwen tengevolge van het
innemen van chemische tabletten, drie maanden lang niet ongesteld
werden, zonder in positie te zijn. Wijst dit er niet op, hoe zeer haar
organisme door de pil in de war geraakt? Alle middelen tot onderdrukking
van een normaal verloop der lichamelijke functies zijn tegen de natuur
gericht. Dat is wat zij onder geen voorwaarde verdraagt. Lord Bacon heeft
reeds gezegd: “Men kan op de natuur slechts dan invloed uitoefenen,
zolang men zich aan haar wetten onderwerpt.”
Welk standpunt men ook moge innemen ten opzichte van het gebruik van
voorbehoedmiddelen, ter voorkoming van verdere geboorte explosies, het
gebruik van chemische middelen moet onder alle omstandigheden worden
ontraden, wijl het alleen tot vermeerdering van de menselijke ellende kan
bijdragen.
In plaats van aan het volk de middelen te verstrekken, die de ongeremde
geslachtsbeleving in de hand werken, en hierdoor tot het zedenbederf
bijdragen, zou er een aanvang gemaakte moeten worden met de seksuele
opvoeding der jeugd op verantwoorde wijze. Haar zou het besef
bijgebracht moeten worden, dat de seksualiteit, mits op natuurlijke wijze
beleefd in geordende huwelijksverhoudingen, tot de eigen gezondheid en
die van het nageslacht zal bijdragen. Hierbij zal de cyclus der vrouw als
uitgangspunt genomen dienen te worden.
Stellig zullen velen hiertegen opponeren, dan wel dit een overwonnen
standpunt noemen. Anderen zullen zich verontschuldigen door op het feit
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te wijzen, dat bij de meeste vrouwen de cyclus onregelmatig verloopt.
Maar dat neemt allemaal niet weg, dat Moeder natuur met al deze
tegenwerpingen weinig rekening zal houden, gebonden als zij is aan vaste
wetten. Wijst die onregelmatigheid der vrouwelijke perioden er niet op,
hoe zeer haar natuur reeds werd verstoord? Hierin kan slechts verbetering
worden gebracht, door tot de voorschriften der natuur terug te keren.

O TEMPORA, O MORES!

De vraag dient onder ogen gezien te worden, of het geen aanbeveling zou
verdienen de jongeren vertrouwd te maken met een edeler vorm van
‘romantiek’ dan die film en literatuur momenteel presenteren. De jeugd
mag niet in de waan worden gelaten, als zou het uitleven der zinnelijke
lusten ‘s levens hoogste doel betekenen. Haar moet duidelijk worden
gemaakt dat ‘verliefdheid’ in de zin van toegeven aan iedere passie, een
ziekte is, welker gevolgen ruïnes zijn voor het menselijk geluk zowel als
voor de maatschappelijke orde. In plaats van zich door onbegrepen driften
in ongewenste huwelijksverhoudingen te laten drijven, moet de jeugd voor
leven en huwelijk worden opgevoed, door haar met de wetten vertrouwd te
maken, waarop harmonie en geluk berusten. Dan zal zij leren de
huwelijkspartner ‘bewust’ te kiezen, waarbij hart zowel als hoofd
betrokken dienen te zijn.
Ook al worden huwelijk en geslachtsleven tot de meest ‘intieme’
menselijke aangelegenheden gerekend, dan is het toch niet verantwoord de
ogen te willen sluiten voor allerlei misstanden, die daarin door de eeuwen
heen zijn ingeslopen. Zij hebben gemaakt dat thans de mensheid bezig is
aan deze levenswond dood te bloeden. Om hierin verbetering te brengen,
dient het huwelijk gesaneerd en de regeneratie van het menselijk geslacht
op korte termijn ter hand genomen te worden.
Met het oog hierop zouden allen, die leidende plaatsen bekleden op
geestelijk, maatschappelijk en cultureel gebied, zich op de hoogte moeten
stellen van de voorwaarden, welke natuur en boven-natuur aan het leven
stellen, om hierdoor het huwelijk gezond te maken en tot het vormen van
de familie optima bij te dragen.
Indien wij betere toestanden op de wereld verlangen, zullen ze door onszelf
tot stand gebracht dienen te worden. Nog immer schuilt het kwaad primair
IN de mensen. Daarom zal er naar gestreefd moeten worden een
mensensoort in het leven te roepen, bij wie de neiging tot het kwaad
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(erfzonde) is overwonnen. Het is nodig de jeugd tot het inzicht te brengen,
dat het van de wijze waarop de seksualiteit wordt beleefd, zal afhangen of
de komende generaties van betere kwaliteit en hoedanigheid zullen zijn in
lichamelijk psychisch en mentaal opzicht.
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NABESCHOUWING

Uit velerlei reacties, ontvangen na het verzenden van de folders, welker
inhoud op de voorafgaande bladzijden werd afgedrukt, is gebleken hoe
sceptisch of zelfs afwijzend men nog staat tegenover nieuwe denkbeelden
en begrippen aangaande huwelijk en seksueel leven, wanneer deze
opvattingen indruisen tegen allerlei conventies en tradities, welke per
definities als ‘onaantastbaar’ worden beschouwd. 
Men is zich onvoldoende bewust, dat de seksuele moraal, zoals zij tot voor
kort algemeen werd aanvaard, haar oorsprong heeft in een overgeleverde,
zij het in wezen niet begrepen traditie. Deze hield verband met het streven
naar reinheid en kuisheid, ter bewaring van de zuiverheid van het menselijk
ras, zoals dit in de cultus werd voorgestaan, met het doel om degeneratie
van mens en mensheid te voorkomen. 
Doordat zin en betekenis van deze tradities verloren gingen, wordt er
duizenden jaren lang reeds van de geslachtswetten afgeweken en ging de
zuiverheid der moraal verloren. Sedertdien wordt de seksualiteit in
hoofdzaak om het genot alleen bedreven, en deed de ‘zonde’ haar intrede.
De vrouw werd als het instrument van Satan voorgesteld en het
moederschap werd veracht. Ascese gold als hoogste goed, en in wezen zijn
het de doctrines van Ambrosius, Origenes en Augustinus, waarin de
huidige verkromde seksuele moraal haar wortels heeft.
In tegenstelling hiermede handhaafden de voor-christelijke Kelten b.v. nog
een zuivere seksuele moraal, waardoor aan de vrouw en het moederschap
een hoge status werden verleend. Als hoogste Godheid vereerden zij Anu,
de Moedergodin, de Griekse Dementer (Dea Mater). Ook zij maakten, in
navolging van Plato, onderscheid tussen de lagere liefde (hartstocht) die het
genot zoekt en de hogere liefde die de schoonheid bemint. De eerste gold
als een onvrijwillige ziekte; de laatste voert tot geestdrift (extase). Deze
leidt de mens omhoog tot het Goddelijke, gene bindt hem aan het dierlijke.
Ware liefde leidt tot kuisheid; verliefdheid voert tot de ondergang der
minnenden.
Gevestigde meningen en opinies mogen als regel ongaarne worden
opgegeven, maar sedert wij -onder de druk der omstandigheden- gedurende
de afgelopen decennia reeds zeer veel overgeleverde ‘waarheden’ hebben
moeten prijsgeven, zal geen zinnig mens verwachten aan dit proces
voorlopig een einde te zien komen.
Leven is nu eenmaal beweging = groei= verandering!
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En nu er op alle gebieden een onstuitbare versnelling van het levensritme
valt waar te nemen, zal er ernstig rekening mee gehouden moeten worden,
dat in de nabije toekomst nog vele huisjes zullen verdwijnen.
Door de ontwrichting van het huwelijk, de afbrokkeling van het gezin en de
geestelijke en zedelijke ontreddering, waartoe het verloren-gaan van de
seksuele moraal in toenemende mate bijdraagt, worden wij -of we willen of
niet- gedwongen onze inzichten en opvattingen dienaangaande radicaal te
wijzigen, op straffe anders tot de ondergang van het Avondland onbewust
bij te dragen. Derhalve moeten wij ons realiseren, dat -zo wij verwachten
ooit beter inter-menselijke betrekkingen en meer-verantwoorde
maatschappelijke toestanden te kunnen scheppen,- er een begin gemaakt
zal moeten worden met de verbetering van de mens zelve, hetgeen inhoudt
dat betere mensen alleen uit betere huwelijksverhoudingen geboren kunnen
worden. 
Hiervoor is nodig het persoonlijk- zowel als het maatschappelijk bestaan
wederom in te richten naar de oorspronkelijke grondslagen van de cultuur,
hetgeen op zijn beurt zal leiden tot herstel van de zuivere moraal.
Wie stellen dat de wereld sedert de ondergang van het oude Hellas vooruit
is gegaan, mogen het gelijk aan hun zijde hebben wat betreft de
vorderingen van natuurwetenschappen en techniek, maar of de moderne
mens van het wezen der dingen méér weet dan de oude natuurfilosofen
(Thales, Heraklitos, Plato e.d) is -dunkt ons- een open vraag.
Reeds Democritos verkondigde dat de materie uit atomen is opgebouwd.
De kernfysica leverde het bewijs dat zijn visie juist was. Hieruit blijkt dat
de ouden dingen wisten, die sedertdien werden vergeten. Daarom getuigt
het o.i. van waan-wijsheid te zeggen: “Zeker, voor hún tijd waren die
Grieken zo gek nog niet!” Wij zijn van oordeel dat zij over een zesde
zintuig beschikt moeten hebben, door middel waarvan zij bepaalde zaken
konden waarnemen, die voor het stoffelijke oog verborgen blijven, tenzij
dit wordt verbonden met elektronenmicroscoop of andere instrumenten.
Een en ander berust hierop, dat de mens niet in alle tijden over eenzelfde
graad van bewustzijn beschikt, ofwel dat zij bewustzijn in het ene tijdvak
op het wezen der dingen is gericht, en zich in andere tijden meer met de
uiterlijke verschijnselen bezighoudt. In ruimer, kosmisch verband gezien,
hangt dit weer samen met invloeden, welke vanuit de ruimte op onze
wereld inwerken en tot de verruiming of vernauwing van het menselijk
bewustzijn bedragen. Hiermede houdt tevens verband het feit, dat door de
historie heen alle culturen hun opkomst, bloei en verval beleven.
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Tien duizend jaar geleden ongeveer, toen het teken Cancer als lentepunt
gold, bereikte de Chinese cultuur een hoogtepunt, waarna het verval intrad.
Tweeduizend jaar later ging het lentepunt over in het teken Gemini en
kwam de Perzische cultuur tot bloei, welke eveneens onderging.
Vervolgens verschenen en verdwenen, telkens bij de intrede van een ander
teken als lentepunt, hetwelk om de ca. 20 eeuwen geschiedt,
achtereenvolgens de Babylonische, Egyptische, Griekse en Romeinse
culturen, totdat ongeveer 2000 jaar geleden, bij de intrede van het
sterrenbeeld Pisces het Christendom aanving, dat intussen zijn hoogtepunt
reeds lang geleden overschreed en momenteel krachteloos is geworden. Te
verwachten is dan ook, nu het lentepunt in het teken Aquarius overgaat, dat
wij aan de voor-avond staan van een nieuwe cultuurperiode. Dit blijkt
overigens hoe langer hoe duidelijker uit de gang der gebeurtenissen, welke
aantoont hoe steeds meer oude denkbeelden, begrippen, gewoonten en
instellingen afbrokkelen en door nieuwe worden vervangen.
Omdat hier sprake is van een kosmisch ontwikkelingsproces, kan dit door
niemand worden tegengehouden. Want de cyclische wisseling van
opkomende na ondergaande culturen berust op dezelfde wetmatigheid, die
dan met nacht doet afwisselen; op iedere zomer een winter doet volgen en
na de vloed steeds de eb doet intreden.
De ruimte ontbreekt om dit thema hier verder uit te werken. Maar wel
willen wij er op wijzen, dat het stellig geen toeval was, toen in het oude
China het bekende Cancer-symbool tevens gold als voorstelling van Yang
en Yin of de harmonische verbinding tussen het mannelijke en het
vrouwelijke. 
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Want in hun cultus was het bekend dat deze beiden polen der natuur
evenwichtig met elkaar verbonden dienen te worden om volmaakte
levensvormen te kunnen scheppen. Op grond hiervan konden de
Mandarijnen van weleer -naar de oude kronieken ons mededelen- de
mensen met de geslachtswetten bekend maken, door het in toepassing
brengen waarvan zij in staat waren volwaardig nageslacht voort te brengen.
Zolang men zich hieraan hield, bloeide de Chinese cultuur, doch toen de
cultus later verviel en de mensen zich niet langer met een harmonische
partner verbonden, hield het huwelijk op een duurzaam verbond te zijn en
werd er gedegenereerd nageslacht voortgebracht. Ziekten, kwalen en
gebreken deden hun intrede, en doordat het zedelijk bewustzijn in iedere
volgende generatie afnam, breidde de chaos zich op alle levensgebieden
steeds meer uit, waardoor de cultuur ten laatste onderging.

WAARDOOR KENMERKT ZICH DE CULTUUR?

Cultuur is geleide natuur. M.a.w. door de wetmatigheid waarop het
natuurlijk evenwicht berust, in acht te nemen bij het ordenen van het
persoonlijk-, gezins- en maatschappelijk leven, bestaat de mogelijkheid alle
zaken ongestoord te doen verlopen. Hierdoor is het mogelijk harmonische
betrekkingen en verhoudingen (liefde en geluk; vrede en welvaart voor
allen) te scheppen en instand te houden. Vandaar dat gedurende cultuur-
perioden de mensen met deze wetten bekend werden gemaakt door middel
van godsdienstige voorschriften, beogend de vrede met de Godheid te
bewaren.
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In oorsprong bestond iedere godsdienst uit exoterische leerstellingen, in de
trant van het “Gij zult niet” der Mozaische wet. Hieraan had de onbewuste
mens zich, voor zijn eigen welzijn, te onderwerpen, om zodoende de
maatschappelijke orde niet te verstoren. Voor hen, wier geestelijk en
zedelijk ontwikkeling een hoger stadium had bereikt, bestond de
mogelijkheid in de verborgen kennis der wet te worden ingewijd en door
middel van esoterische leringen tot het HOE en WAAROM der
godsdienstige voorschriften door te dringen.
Zolang de geestelijke leiders over deze verborgen kennis beschikten, en in
samenwerking met de Priester-koning het volk bestuurden, was het
mogelijk alle aardse zaken te regelen naar de wetten, waarop de kosmische
Orde berust en zodoende de cultuur in stand te houden.
Het verval trad in, toen de cultus, als plaats waar deze wetskennis werd
gehoed en onderwezen, haar sacraal karakter verloor. Allerlei geheiligde
tradities verloren haar zin en betekenis, toen de priesters niet langer in de
geheimen van het Levensmysterie werden ingewijd. Toen er geen
Priesterkoningen meer waren, kwam de macht in handen van profanen in
priestergewaden. Doordat zij niet meer over de esoterische wetskennis
beschikten, konden zij het volk niet langer wijzen op de voorwaarden,
waaraan allen moesten voldoen om in vrede met de hemel te kunnen leven.
Worden door mens en mensheid de wetten overtreden, waarop het
natuurlijk evenwicht berust, dan schakelen zij a.h.w. automatisch een
secundaire wet in, nl. die van oorzaak en gevolg. Het is deze wet (KARMA
geheten in het Oosten; oog om oog tand om tand in de bijbel) die de
onbewuste mens verplicht het verstoorde evenwicht te eniger tijd ZELF te
herstellen.
Vandaar dat in tijden van cultuur-verval, wanneer bij de huwelijkskeuze en
de seksuele beleving de natuur-wetten uit het oog worden verloren, de
misgeboorten ontstaan. Er worden in toenemende mate zieke, zwakke of
gebrekkige kinderen geboren, welke tegen de moeilijkheden des levens niet
zijn opgewassen. Ofwel het aantal mensen wordt te groot voor de
hoeveelheid voedingsmiddelen, die de aarde kan voortbrengen. Hierdoor
wordt de  kiem gelegd voor honger, armoede en gebrek, die op hun beurt
leiden tot revolutie en oorlog, door middel waarvan de overtolligen weer
worden opgeruimd.
Wat in de oudheid ‘zondeval’ werd genoemd, is niet anders dan het
afwijken van de natuurwetmatigheid. Toen de seksualiteit in strijd met de
natuur werd beleefd, viel de mens af van zijn goddelijke natuur. Het
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menselijk oer-type (geschapen naar Gods beeld en gelijkenis) verviel,
waardoor het Goddelijke zich niet langer zuiver kon manifesteren in de
mens. Het Goddelijke is hoogste Orde = Wet, en wijkt de menselijke
geboorte van de hoogste Norm af, dan kunnen geest, ziel en lichaam geen
harmonische akkoord of drie-eenheid vormen, waardoor het Volmaakte
niet meer tot volkomen uitdrukking kan komen in de ‘zondige’ mens.
Is er in de bijbel sprake van het volk Israëls, dan worden hier degenen
onder verstaan, welke overeenkomstig de Scheppingswet waren geboren en
er in overeenstemming mee leefden. De anderen werden heidenen of
barbaren genoemd. Door de voorwaarden van deze wet in acht te nemen,
blijft de cultus bestaan en is cultuur mogelijk. Doordat deze wet in onze
dagen niet meer wordt gekend, is er geen sprake van waarachtige cultuur,
doch hoogstens van civilisatie. Deze is echter niet méér dan een uiterst dun
laagje vernis, dat bij de minste druk verdwijnt en dan de innerlijke
broosheid van onze beschaving aan het licht brengt.
Dat cultuur en cultus ten nauwste samenhangen, moge blijken uit een
artikel, dat in de Handelsblad van 23 jan. ‘64 werd afgedrukt. Hierin is
sprake van de Kogi-Indianen, levend in een barre uithoek van Columbia.
De antropoloog G. Reichel Domatoff heeft belangrijke gegevens over de
Kogi-stam verzameld. “Hun religie getuigt van een merkwaardig
‘oecumenisch’ gevoel, een geestelijke solidariteit met de gehele bewoonde
wereld. Zij vereren in hoofdzaak de ‘universele’ Moeder; zij voeren rituele
dansen uit om de samenhang van het heelal en de vruchtbaarheid van de
wereld in stand te houden. Met deze samenhang van alles wat bestaat en
leeft maken zij de hoogste ernst. Voor deze cultische taak in het belang van
de wereld doen zij afstand van alles wat elders ‘vooruitgang’ heet. Ook wat
wij de ‘dode natuur’ noemen, omvatten zij in de verwantschap der kinderen
van de heelal-moeder. Er heerst in deze kosmische familie één orde, één
wet -een eenheid van natuurwetten en morele wetten. Wat die orde en

samenhang verbreekt, bewerkt de ondergang. Dit is de zonde. Wat die orde

herstelt en bewaart, is de religie met haar cultus. (cursivering door schr.)
In hun religie staan vruchtbaarheid en geboorte centraal. Het leven in de
moederschoot, geboorte, groei en dood zijn voor hen slechts fasen in de
grote cyclus van leven, die zij de Wet van de Moeder noemen”.
Naar onze overtuiging zijn deze Indianen afstammelingen van oude
cultuur-volken, welke eertijds het verzonken werelddeel Atlantis
bewoonden. Plato deelt over hen allerlei bijzonderheden mee in de Kirtias
en de Timaeus. Aldaar lezen wij dat de levenswijze der Atlanten door
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wetten was geregeld. Menselijke willekeur, hartstochten en voortplanting
werden aan sterke banden gelegd. Geslachtsleven, zeden en de gehele
levenswijze vielen onder deze wetten, die de grootste lichamelijke en
geestelijke reinheid, vroomheid en deugd eisen, en als beloning daarvoor
gezondheid en een lang en gelukkig leven in uitzicht stellen. Elders zegt
Plato: “Toen zij van God afvielen (d.i. de natuurwetten overtraden) en de
sterfelijke natuur in hen de overhand kreeg, werden zij slecht en ging
Atlantis onder.” Sommigen zijn van mening, dat de zondvloed, waarvan
sprake is in Genesis 6/8 (Noach en de ark) betrekking heeft op
bovenstaande gebeurtenis.
Doordat de christelijke cultuur reeds eeuwen geleden haar hoogtepunt heeft
overtreden en sedertdien tot verval is gekomen, mag het niemand verbazen,
dat men van zaken, welke op de cultus betrekking hadden, momenteel geen
kennis meer draagt en bijgevolg ook het Mysterie der volmaakte geboorte,
waar de Evangeliën van getuigen, niet meer verstaat. Daarom leeft het
besef niet meer in de menselijke geest, dat Jezus’ mysterieuze geboorte uit
een maagdelijke Moeder, die haar kind ‘onbevlekt’ ontving, rechtstreeks
heen wijst naar het bestaan van cultus en Scheppingswet. Uit het oog wordt
verloren, dat de evangeliën in oorsprong heilige geschriften waren, welker
waarde méér in hun mystieke dan in hun letterlijke betekenis is gelegen.
Bovendien wordt het Mysterie nimmer aan profanen geopenbaard, doch in
sluiers gehuld (vera obscuris involvere) (de waarheid in duistere zaken
hullen) om onbevoegden te beletten er misbruik van te maken.
Dat de priesters van Israël gehuwd waren; dat toen algemeen geldende
huwelijksvoorschriften van kracht waren, staat in Leviticus 12, 15 en 18 te
lezen. Dat deze voorschriften ten doel hadden het Coelibaat (huwelijk naar
hemelse wet) in stand te houden, zullen weinigen vermoeden. Evenmin dat
uit zulke huwelijken de kinderen werden geboren, aan wie geen gebrek
was, maar die schoon waren van aangezicht, vernuftig in alle wijsheid;
ervaren in wetenschap en kloek van verstand (Daniël 1:4)
Wie het Coelibaat of de hemelse echt beleefden, zouden nimmer onder
invloed van de driften en instincten tot de geslachtsdaad overgaan, wetend
dat uit hartstocht de demonische geboorten ontstaan, i.c. de kinderen in
zonde ontvangen, op wie de vloek der erfzonde rust.
Van Jezus staat geschreven, dat Hij de mensen in alles gelijk werd,
uitgenomen de zonde. Dit was mogelijk, doordat Zijn moeder Hem
‘onbevlekt’ ontving. Dit betekent dat zij zich onderwierp aan de
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voorwaarden van de Scheppingswet. Hierdoor mocht Hij een ‘goddelijk’
kind genoemd worden, op wie de erfzonde geen vat had.
In het ‘Boek der Wijsheid’ is sprake van ‘heilige kinderen’ der vromen, die
de goddelijke Wet eerbiedigen. Zulks in tegenstelling tot de ‘veel
voorttelende menigte der goddelozen, die getuigen van de boosheid hunner
ouders, en als zaad van een onwettig bed verdwijnen’. Ook in 3 Ezra 8:71
is sprake van huwelijken met vreemde vrouwen door Israëlieten (niet te
verwarren met joden), waardoor het heilige zaad vermengd is geworden
onder de vreemde volken des lands. Aan deze zonde zijn de oversten en de
groten van het begin deze zaak deelachtig geworden. En om deze zonde wil
zijn zij met hun koningen en priesters overgegeven met schande aan de
koningen der aarde, tot zwaard, gevangenis en roof tot op de huidige dag
(id.: 78). Door hun overtreding der goddelijke Geboden hebben zij hun
land bezoedeld, want zij hebben het met hun onreinheid vervuld (id.: 84).
Zoudt gij Heer, dan over ons niet vertoornd zijn totdat Gij ons uitgeroeid
hebt, totdat Gij noch onze wortel, noch zaad, noch naam hebt overgelaten
(id.: 89)?
Omdat de diepere zin en betekenis van deze en soortgelijke teksten niet
meer wordt verstaan, als gevolg van het feit dat de cultus van het Oer-
christendom sedert lang is verdwenen, hebben de mensen lang geleden
reeds opgehouden aandacht te schenken aan de ongeschreven wetten,
waarop de wereld-orde steunt. Alleen hierdoor is het te verklaren dat het
evenwicht in de menselijke betrekkingen zowel als in de maatschappelijke
verhoudingen voortdurend en in toenemende mate werd verstoord, als
gevolg waarvan de wereld periodiek wordt geteisterd door delicten van
allerlei aard; stakingen, oproer, revoluties en oorlogen, met hun nasleep
van honger, gebrek en ellende, waardoor miljoenen het leven lieten.
Wie over deze zaken even dieper nadenken, zullen met ons van oordeel
zijn dat het dringend noodzakelijk is de publieke opinie om te vormen door
de mensen te wijzen op de kwalijke gevolgen van hun eigen onwetendheid
op seksueel gebied. Feiten als de onderstaande, spreken duidelijke taal en
zouden door uzelf ongetwijfeld met talloze andere aangevuld kunnen
worden.
A. Volgens een onderzoek door de UNESCO beschouwt 60% der gehuwde
vrouwen in het Westen haar huwelijk als mislukt.
B. In Engeland worden jaarlijks tussen 50-100 duizend vrucht-beginselen
afgedreven. In Oostenrijk (zie N.R.C. .....) stellig nog meer, en aangezien
deze onzedelijke praktijken in alle ‘beschaafde’ landen plaatsvinden, mag
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het aantal illegale abortus-gevallen op vele miljoenen per jaar worden
gesteld. Omdat abortus een ingreep is tegen de natuur, mag worden
verwacht dat de onheilsvolle nadelen ervan zich te eniger tijd op pijnlijke
wijze zullen openbaren. Bovendien wijst het steeds veelvuldiger toepassen
van deze ingreep op daling van de morele standaard, hetgeen allerminst
bijdraagt tot veredeling van de cultuur.
C. Het aantal syfilis-gevallen stijgt onrustbarend, als gevolg van het
toenemen van homofilie en prostitutie. Ook dit wijst op gebrek aan
seksuele beheersing, waardoor psychische besmetting in de hand wordt
gewerkt.
Naar aanleiding van deze en soortgelijke feiten is de vraag gewettigd, of
het zo verwonderlijk is dat velen een zekere korrelatie zien tussen de
ontaarding op zedelijk gebied en de ondergang van het Avondland? Te
betreuren is, dat tegen deze ontaarding door staat, kerk en wetenschap niet
krachtiger wordt opgetreden. Eindelijk heeft een commissie van medicijn-
mannen e.d. de schadelijke gevolgen van het sigaretten-roken vastgesteld,
waarvoor mensen met gezond verstand tientallen jaren geleden reeds
waarschuwden. Hoe lang zal het nu nog duren, alvorens er van hogerhand
gewezen zal worden op de veel schadelijker gevolgen voor de
volksgezondheid in materieel en spiritueel opzicht van een tegen-de-
natuur-beleefde seksualiteit? 
Hoe ver wij hier nog van af zijn, moge blijken uit een artikel in het Parool
van 13 april ‘64, waarin een verslag voorkomt van een conferentie over
erotiek, seksualiteit en moraal, gehouden in het Amsterdamse AMVJ-
gebouw op 11 april ‘64. Volgends de verslaggever zou daar zijn gezegd:
“dat de jongeren van vandaag het in seksueel opzicht moeilijker hebben
dan vorige generaties. Zij leven immers in een tijd, waarin de moraal op dit
gebied (terecht) verandert”.
Naar ons oordeel is deze uitspraak zeer aanvechtbaar. Primo heeft de
seksuele beheersing jonge mensen steeds veel moeilijkheden gebracht.
Secundo kent de jeugd van heden minder zelfbeheersing en meent zij dat
haar op seksueel gebied alles is toegestaan. “Het leven is kort,” zegt zij:
“daarom moet men er zo veel mogelijk van profiteren”.  Dat er over
seksuele problemen vrijmoediger wordt gesproken, is een stap in de goede
richting, en dat er op dit gebied terecht grote veranderingen moeten
plaatsgrijpen, is een ding dat zeker is. Omdat wij in een tijdsgewricht
leven, waarin fundamentele wijzigingen bezig zijn de wereld grondig te
veranderen, zien wij het menselijk bewustzijn op alle levensterreinen zich
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uitbreiden. Als gevolg hiervan zal ook een nieuwe seksuele moraal
ontstaan, die evenwel geen andere kan zijn dan de enige MORAAL, welke
sedert de schepping van de wereld heeft gegolden, en van oudsher was
gebaseerd op de wetmatigheid der natuur, welke beoogt het menselijk ras
zuiver en gezond te houden door de seksualiteit overeenkomstig de
natuurwetten te beleven. 
De Rotterdamse arts P.J.F. Dupuis, voorzitter van de protestante stichting
voor verantwoorde gezinsvorming, hield op deze conferentie een inleiding,
waarvan de strekking - als wij de verslaggever mogen geloven- deze was:
“De seksualiteit is niet langer direct met het begaan van ‘zonde’
ve rbonden ,  voorbehoedsmi d d e l e n  ve r ge ma kke l i j ken  de
geslachtsgemeenschap, in de vermaakindustrie, de moderne literatuur en de
reclame worden om dikwijls louter commerciële redenen, seksuele prikkels
opgewekt. De jongeren moeten zien een nieuwe seksuele moraal op te
bouwen. Het gevaar bestaat, dat het eigen feitelijke gedrag op dit gebied tot
norm wordt verheven en dat het meisje hoofdzakelijk als seksueel object
wordt gezien. Het meisje wordt onzekerder; zij gaat denken dat ze aan de
kant zal worden gezet, als ze niet ‘willig’ is”.
Ongetwijfeld worden er momenteel, met allerlei bij-oog-merken, op
onverantwoorde wijze seksuele prikkels opgewekt, die het voor de jeugd
niet eenvoudig maken een eigen koers uit te zetten. Maar hierom achten wij
het beslist noodzakelijk haar op positieve wijze voor te lichten en haar de
noodzakelijke kennis aangaande de natuur en haar werking bij te brengen,
opdat zij aan het seksuele leven op verantwoorde wijze leren deelnemen, in
het belang van haarzelf en van de nog ongeboren nakomelingen.
Tot de positieve voorlichting mag, naar ons oordeel, stellig niet het betoog
worden gerekend van drs. Gras, die op deze conferentie constateerde “dat
tot voor heel kort de seksualiteit uitsluitend was toegestaan in een huwelijk
tussen man en vrouw met het oog op de voortplanting. In de nieuwe
opvatting is de seksualiteit losgemaakt van de voortplanting; de seksualiteit
en het liefdesspel worden erkend als uitingen van de gevoelends van twee
mensen, die als vreugde worden beleefd en als zodanig hun eigen functie
hebben. Heel langzaam begint ook de erkenning te komen van de
veelvormigheid der menselijke liefde, die niet noodzakelijk die tussen man
en vrouw is. De homoseksuele liefdesverhouding, zei drs. Gras is ook een
‘echte relatie”.
Wanneer de oude kronieken vermelden dat eertijds Sodom en Gomorra
ondergingen als gevolg van menselijke liederlijkheid, dan vragen wij ons af
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wat er in onze dagen moet gebeuren om de mensen te overtuigen, dat wie
menen de jeugd op deze wijze te moeten voorlichten op de verkeerde weg
zijn. In strijd met de grondslagen van zuivere Moraal achten wij bovendien
de suggestie van drs. Gras, om de vrouw niet langer als maagd in het
huwelijk te laten treden. “Het is onverantwoord -zegt hij- als twee mensen
trouwen zonder elkaar op dit gebied te kennen, en vervolgt: “Ik meen dat
de vrouw van haar puberteit af de pil moet slikken, opdat ze van de angst
voor zwangerschap wordt bevrijd”. Drs. Gras sprak zich uit als een
voorstander van een duidelijk moraal, die niet mag stellen : ‘dit mag wel en
dit mag niet’, maar die uitgaat van een aantal beginselen. De opvoeding
dient een voorbereiding te zijn voor het kunnen aanvaarden van een grote
seksuele vrijheid.” In de geest wellicht van ‘alles is getolereerd’?
Dat deze voorlichting de verdere geestelijk en zedelijke ontaarding slechts
in de hand kan werken, schijnt door de leidende figuren op kerkelijk-,
academisch- en maatschappelijk gebied nog onvoldoende te worden
ingezien. Ofwel men beseft het, doch weet er geen betere voorlichting
tegenover te stellen. Dit laatste moet dan worden toegeschreven aan het
feit, dat men in bedoelde kringen de verborgen werking der natuur niet kent
en niet weet hoe zij ons -door haar wetten ter eerbiedigen- in staat stelt op
alle gebieden van het leven harmonie = evenwicht te scheppen, ofwel -door
het négeren van haar wetmatigheid- de chaos te verwekken, waarin wij ten
laatste zelf zullen ondergaan.
Deze ontwikkelingsgang der dingen vormt de essentie van alle heilige
boeken en geschriften van alle volken. Het behoeft derhalve niemand te
bevreemden dat in alle cultuur-perioden via de cultus het volk met de
natuurwetmatigheid werd vertrouwd gemaakt om te verhinderen dat door
verwaarlozing van de ongeschreven wetten het huwelijk zou ontaarden tot
promiscuïteit en het huisgezin, door zijn heterogene samenstelling, zou
uiteenvallen, en uit onvolwaardige gezinnen een chaotische samenleving
zou ontstaan.
In dit tijdsgewricht gaat het echter om nog geheel andere zaken. Vandaar
dat wij een beroep doen op alle wel-denkende mensen om over het nu
volgende ernstig na te denken.
Sedert de menselijke geest erin is geslaagd machines, instrumenten en
apparaten uit te denken, waardoor ons bestaan een totale wijziging aan het
ondergaan is, worden wij geconfronteerd met het probleem HOE wij
meesterschap over deze geestes-produkten kunnen uitoefenen, ten einde
geen slaven onzer werktuigen en machines te worden.
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Het snelverkeer eist nu reeds jaarlijks honderdduizenden slachtoffers,
doordat de gemiddelde mens niet in staat is te voldoen aan de hoge eisen,
welke de machine aan zijn beperkt waarnemings- en reactie-vermogen
stelt. Ons denken mag dan min of meer vertrouwd zijn geraakt met
begrippen als supersonische snelheden en andere voorwaarden, verband
houdend met de ruimtevaart, doch ons lichaam en onze zintuigen zijn nog
allerminst aangepast aan de steeds hogere eisen, die de era van elektronica
en kernfysica zal stellen. Dit houdt in, dat naar mate de techniek vordert en
meer van de mens zal eisen om fysiek, psychisch en mentaal met de
voortschrijdende ontwikkeling gelijke tred te houden, hij over vermogens,
eigenschappen en kwaliteiten zal moeten beschikken, zonder welke hij
voor de toekomst waardeloos zou zijn. 
Darwin’s woorden: “The survival of te fittest” zijn óók van toepassing op
ons, mensen! Daarom is het niet voldoende aandacht te schenken aan de
problemen, welke met de wereld-overbevolking samenhangen. In onze
beschouwingen dient evenzeer de vraag betrokken te worden: wat kunnen
wij doen om de kwaliteit van de mens naar lichaam, ziel en geest te
verbeteren, ten einde hem straks geschikt te maken om zich in de atoom-
era te kunnen handhaven? 
Ter verduidelijking van ons standpunt, dienen wij even terug te blikken in
de historie en ons te realiseren dat de grondslag van de huidige
overbevolking werd gelegd door de medische wetenschap. Toen zij begon
de hoge kindersterfte te bestrijden, was zij zich niet bewust, hiermede de
natuurlijke selectie buiten werking te stellen en het natuurlijke evenwicht
tussen sterfte- en geboorte-cijfers te verbreken. Door dit ingrijpen werd in
leven gehouden, wat de natuur tot verdwijnen had voorbestemd, omdat het
niet aan haar eisen van levensvatbaarheid en deugdelijkheid voldeed.
Sedertdien konden alle zwakke en gebrekkige stumpers, die voorheen uit
voorzorg door Moeder natuur werden weggenomen, om het voorbestaan
van het menselijk ras te waarborgen, al dan niet gehuwd, aan het seksuele
verkeer deelnemen, waardoor niet alleen te veel kinderen worden geboren,
doch bovendien het percentage onvolwaardigen naar lichaam, ziel en geest
met iedere volgende generatie onrustbarend toenam. Overigens is dit geen
klacht van de laatste tijd alleen. Reeds Horatius (65-8 v. Chr.) schreef in
boek III, Ode VI : 45-8 “Wat heeft de allesvernielende tijd niet verzwakt en
ontzenuwd? Het geslacht onzer ouders, slechter dan dat onzer grootouders,
verwekte ons, een nog slechter geslacht, dat weldra een nog meer
verdorven kroost zal voortbrengen.”
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Doordat de mensen de seksualiteit ‘onbewust’ beleven en als gevolg
hiervan de geboorte hunner kinderen van het toeval laten afhangen, leggen
zij zelf de kiem voor toekomstige oorlogen, omwentelingen, hongersnoden
en epidemieën, als gevolg waarvan hun aantal steeds opnieuw binnen de
door de natuur gestelde grenzen wordt teruggebracht.
Indien de medische wetenschap met bestaan en werking der ongeschreven
natuurwetten bekend was geweest, dan had zij de kindersterfte op positieve
wijze kunnen bestrijden door de mensen erop te wijzen dat aan het verkeer
der geslachten strikte wetmatigheid ten grondslag ligt; dat men door deze
wetten in acht te nemen, kleine gezinnen van uitsluitend gave en gezonde
kinderen zou kunnen stichten.
Door samenwerking met de geestelijke leiders, had zij de mensen moeten
opvoeden tot een hogere graad van verantwoordelijkheid. Niet alleen
tegenover zichzelf en de naasten doch bovenal tegenover het nog
ongeboren leven. Dan was er ook een eind gekomen aan de dwaze gedachte
als zouden ziekten en gebreken tot de ‘normale’ dingen des levens behoren.
Dit is absoluut niet waar! Ziekten en gebreken zijn gevolgen van het
seksuele verkeer tussen mannen en vrouwen, die van nature niet
harmonisch op elkaar zijn afgestemd en hierom onvolwaardige kinderen
voortbrengen.
Dit zult u onmiddellijk begrijpen, wanneer u denkt dat door de coïtus een
natuurproces in werking wordt gesteld. Aangezien alles in de natuur aan
wisseling is onderworpen, gelijk eb en vloed, is niet ieder willekeurig
tijdstip, waarop dit proces wordt ingezet, als gunstig te beschouwen.
Bovendien wordt het in sterke mate beïnvloed door welke man met welke
vrouw aan de paring deelnemen. Prof. Swoboda, zowel als dr. Wilh. Fliess
hebben, door besturing van de bionomie (Leer der levenswetten) ontdekt,
dat hoe groter de overeenstemming is der levensritmen bij een echtpaar,
hoe hoogwaardiger hun nakomelingen zullen zijn; hoe minder de ritmen op
elkaar zijn afgestemd, hoe groter het gevaar voor degeneratie. Dit berust
hierop, zegt Swoboda, dat alle bevruchting het gevolg is van bio-chemische
sympathie als gevolg van de bestaande harmonie der ritmen.
Meer concreet uitgedrukt betekent het, dat bij de paring man en vrouw in
optimale conditie behoren te zijn. Hierdoor zullen ei- en zaadcel, mits
beiden ritmen op elkaar zijn afgestemd, zich na de bevruchting
ogenblikkelijk verenigen, waardoor een harmonische vrucht-ontwikkeling
mogelijk is. Om haar verder ongestoord te doen verlopen, stelt Moeder
natuur als eis, dat na de bevruchting GEEN verder seksueel verkeer zal
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plaatsvinden, ten einde iedere storing in de ontwikkeling van de foetus te
voorkomen. Vandaar dat geen enkele zwanger vrouwtjesdier een mannetje
zal toestaan haar seksueel te benaderen.
De mensen zijn van deze natuur-voorwaarde zeer ver afgeweken, en dit
heeft tot de degeneratie van de menselijke soort in niet geringe mate
bijdragen. Om de zo nodige regeneratie tot stand te brengen, zouden goed
geleide eugenetische maatregelen onontbeerlijk zijn. Dr. A.L. Hagedoorn
zegt in zijn “Beknopte Inleiding tot de Erfelijkheidsleer” o.a: “Wanneer wij
bedenken dat het in de planten-veredeling mogelijk is gebleken om rassen
te maken, die tegenover bepaalde ziekten resistent zijn, en dat wij ook in de
fokkerij van dieren door goede methoden een gunstige invloed kunnen
uitoefenen op het geno-type van onze dieren-rassen ...  Dan begrijpen wij
dat het noodzakelijk is om ook voor de mens de mogelijkheid onder de
ogen te zien, om door een ingrijpen in de voortplanting, het vóórkomen van
afwijkingen tegen te gaan en inderdaad ook positief het mensenras te
veredelen”.
Hieraan aansluitend zouden wij willen wijzen op de woorden van de
bekende Zwitserse genealoog, dr. Forst de Battaglia, die in zijn werk
‘Wissenschaftliche Genealogie’ het volgende schreef: “Het voor onze ogen
onzichtbare wondervat der genen, die alle kiemen der latere disposities van
een mens bevatten, en zelf een verzamelplaats zijn der van de voorouders
geërfde eigenschappen, is gelijktijdig een doos van Pandora, waaruit
duizendvoudig onheil kan te voorschijn komen, en een toverstaf, door
welke geestelijke en lichamelijke kostbaarheden worden verleend ...
Dezelfde ouders brengen, op verschillende tijdstippen, aan kinderen uit
eenzelfde verbintenis nu eens deze, dan gene eigenaardigheden over.
Daarop berusten de verschillen, welke tussen broers en zussen optreden!”
Op de vraag: welke krachten zijn aan het werk bij de vorming der vrucht,
en welke is de oorzaak der ‘erfelijkheid’ van stoffelijke, zedelijke of
verstandelijke vermogens? Werd tot heden nog geen afdoend antwoord
gegeven. Wij zijn van oordeel dat deze en soortgelijke vragen
onbeantwoord zullen blijven, totdat de geleerden zich tot de metafysica
wenden en willen erkennen dat het ontstaan (geboorte) van materiële
vormen (lichamen) aan immateriële wetten is gebonden. Een eerste stap in
deze richting werd reeds gezet door dr. L. Szondi, die in zijn werk
“Schicksalsanalyse” het volgende schrijft: “De ontleding van het lot tracht
het lot der latente, recessieve genen in het leven van het individu te
ontsluieren. 
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Hierbij wordt uitgegaan van onderstaande hypothese:
A. Ieder mens draagt in zijn erfmassa een kolossale som aan verborgen
erfelijke factoren met zich. Tijdens de vermenging van de erfmassa van
vader en moeder bij de bevruchting, heeft een primordiale (behorend bij
een stadium van wording) strijd plaats tussen beider erfelijke factoren.
Daarbij gaat het om de vormgeving en de structuur van het phaeno-type
(verschijningsvorm van levende wezens, ontstaan uit de samenwerking van
de mannelijke en de vrouwelijke erfelijke aanleg).
B. Deze strijd tussen de erfelijke factoren noemen wij de primordiale kamp
der genen of symbolisch de strijd der voorouders. Want eigenlijk strijden
de voorouders, door middel van hun genen vertegenwoordigers om wie van
hen in de nakomelingschap ‘openlijk’, d.i. manifest zal verschijn. Iedere
voorouder, d.i. ieder gen of stoffelijke drager van erfelijke eigenschappen
in de celkern, maakt er aanspraak op in de nakomelingschap in oervorm
terug te keren. Ieder gen van de erfmassa van het individu
vertegenwoordigt eigenlijk een ‘voorouders-eis’ om de vroegere toestand
te herstellen. Daarom strijden in de primordiale gen-kamp eigenlijk deze
eisen met elkaar om: wie van hen zich zal manifesteren. De z.g dominate
genen vertegenwoordigen de overwinnaars, de sterke; de recessieve genen
de zwakkere eisen of aanspraken in de erfmassa. De verschijningsvorm
wordt -naar het schijnt- uitsluitend door de sterkere, dominante genen of
voorouder-aanspraken (eisen) gestempeld. De zwakkere genen worden
verdrongen en leven latent voort in de erfmassa van het individu.
C. De door de sterkere, dominate voorouder-eisen verdrongen latente
aanspraken der voorouders, zijn in de latente toestand allerminst
schijndood. Integendeel, de Schicksals-analyse (ontleding van het lot)
neemt aan dat de latente genen ondanks hun verdringing uiterst dynamisch
werkzaam blijven.”
Het is deze werkzaamheid, die naar het onderzoek door dr. Szondi heeft
aangetoond, in sterke mate verantwoordelijk is voor de keus van de
huwelijkspartner, van vrienden zowel als van het beroep, terwijl ook ziekte
en dood er direct door worden beïnvloed.
Zou de wetenschap op dit gebied verder kunnen doordringen, dan móet het
mogelijk zijn iedere ongewenste strijd tussen de genen te voorkomen en
hierdoor bij te dragen tot het overdragen van uitsluitend goede en
waardevolle eigenschappen en vermogens op het nageslacht en de geboorte
van alle onvolwaardige individuen te beletten.
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Dat het hier allerminst gaat om waan-ideeën of denkbeelden aan een
verziekt brein ontsproten, moge blijken uit hetgeen Bellamy 60 jaar
geleden reeds schreef in zijn beroemd-geworden toekomstroman
“Terugblik uit het jaar 2000". Daarin beschrijft hij de nieuwe
maatschappij-vorm, met betere maatschappelijke omstandigheden, als
gevolg van het feit dat de huwelijken alleen uit liefde worden gesloten; dat
het beginsel der natuurlijke geslachtskeuze dan ongehinderd werkzaam zal
zijn, waardoor de betere typen der soort bewaard blijven en zich
voortplanten, en de minderwaardigen uitsterven. Op die wijze wordt iedere
volgende generatie a.h.w. door fijnere mazen gezeefd dan de voorafgaande.
Hierdoor blijven de eigenschappen, die de menselijke natuur bewondert,
behouden, terwijl die, welke haar tegenstaan, worden uitgebannen. Dit is
mogelijk, doordat men dan één der grootste natuurwetten ongehinderd tot
heil van de menselijke geslachten laat werken, als gevolg waarvan ‘s
mensen fysieke, geestelijke en morele zijden zich volledig kunnen
ontplooien en het plichtsbesef wordt gewekt, dat de mens van nature
verplicht is om voor het huwelijk de besten en edelsten van het andere
geslacht te kiezen”.
Het spreekt vanzelf dat deze ideale toestand niet verwezenlijkt kan worden,
zonder dat het denken, de gevoelens en handelingen der mensen in deze
richting worden geleid. Hierbij zal dan in de eerste plaats de vraag
beantwoord dienen te worden of de mens -gelijk het redeloze dier, dat
louter instinctief handelt- zonder meer aan iedere aandrang tot seksuele
gemeenschap mag toegeven, of zich verstandelijk en moreel tot dat niveau
heeft op te werken, waardoor het inzicht zal ontstaan, dat hij als redelijk
wezen aansprakelijk is voor al zijn daden, en derhalve ook voor de wijze
waarop hij aan het verkeer der geslachten deelneemt.
Hiervan zijn kwaliteit en hoedanigheid van het nageslacht in eerste
instantie afhankelijk. Daarom heeft de mens het in eigen hand, door het
seksuele leven overeenkomstig de natuurwetmatigheid te ordenen, gave en
welgeschapen kinderen ter wereld te brengen, of door aan zijn begeerten,
driften en instincten toe te geven, de natuurwetten te veronachtzamen en
als gevolg hiervan kinderen in het leven te roepen, behept met ziekten,
kwalen of gebreken; met geestelijke defecten en psychische storingen of
een misdadige of minderwaardige aanleg, die hen vroeg of laat in
aanraking brengt met politie en justitie.
Wij kunnen dan ook volledig instemmen met de woorden van dr. J.E
Schulte, neergelegd in zijn werk ‘Erfelijkheid en Eugenetiek’: ER is voor
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de eugenetica in onze tijd, -wie zou het in twijfel trekken?- een gewichtige
taak weggelegd. Doch zonder verbreiding der eugenetische gedachten in
brede lagen der bevolking kan deze taak nooit behoorlijk vervuld worden.
En daarom is ruimere kennis der eugenetische inzichten thans dringend
noodzakelijk voor welvaart en geluk der bevolking”.
Naar ons oordeel is het ongebreideld uitleven van de seksuele driften,
waardoor de levens-essence voortijdig wordt opgebruikt, één van de hoofd-
oorzaken van het sterk toenemende aantal chronisch-zieken van middelbare
leeftijd. Kanker, reuma, hart- en vaat-gebreken e.d. zijn te beschouwen als
degeneratie-verschijnselen, welke hun oorzaak hebben in het feit, dat de
mensen in strijd met de natuurvoorschriften worden geboren en opgroeien.
Een en ander maakt een verantwoorde seksuele hervorming noodzakelijk,
die de mensen vertrouwd maakt met eugenese en eubiotiek. Dit allen zal er
toe leiden dat weldenkende mensen zich weer zullen willen onderwerpen
aan de wetten, waaraan het verkeer tussen de geslachten van nature is
gebonden.
In plaats van de jeugd aan te sporen tot het gebruik van anticonceptiva,
waardoor het ongebreidelde geslachtsverkeer in de hand wordt gewerkt,
zou zij moeten worden gevoed tot zelf-beheersing, tucht en discipline. Dit
is mogelijk door haar duidelijk te maken dat de seksualiteit door de natuur
nimmer was bedoeld om de zinnen te prikkelen of de dierlijke driften te
bevredigen, doch integendeel in dienst gesteld behoort te worden van het
scheppen van gaaf en welgevormd nageslacht. 
Vooral chemische middelen ter voorkoming van zwangerschap, moeten
met klem worden ontraden. Immers, hieruit kunnen niet anders als rampen
ontstaan, die in hun gevolgen nog verschrikkelijker zullen zijn dan de
ellende, die de geboorte der z.g. softenon-babies veroorzaakte. Chemische
middelen leiden onherroepelijk tot verstoring van het hormonale evenwicht
bij de vrouw, welke op haar beurt tot kiembeschadiging voert, waardoor de
degeneratie van het nageslacht verder zal toenemen. Nature bits back!
Overal in de natuur zien wij de wet van oorzaak en gevolg optreden, en zo
de medische wetenschap toestaat dat bij de voorlichting op seksueel gebied
de methode van ‘trial and error’ wordt toegepast, dan zal zij op pijnlijke
wijze moeten ervaren dat de gevolgen van deze negatieve methoden ter
bestrijding van de seksuele nood nog rampzaliger zullen zijn dan haar
vroegere acties tot bestrijding van de kindersterfte.
Om een halt te kunnen toeroepen aan de voortschrijdende overbevolking
van de wereld, zowel als aan de voortdurende stijging van het aantal
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onvolwaardigen, zal er op korte termijn een aanvang gemaakt moeten
worden met het herzien van alle opvattingen en gewoonten op seksueel
gebied. Niet alleen oefenen nu de zieken, zwakken en gebrekkigen reeds
een van jaar tot jaar sterker-wordende druk op de gemeenschap uit, welke
miljoenen en miljoenen aan geld voor hun verpleging en verzorging
moeten opbrengen, zonder dat er van genezing sprake kan zijn, maar
bovendien zullen er straks -zo er geen positieve maatregelen worden
getroffen- niet voldoende gezonden meer zijn om de zorg voor alle zieke
en gebrekkige stumpers op zich te nemen.
Dit maakt het noodzakelijk de grondslag van het huwelijk, zowel als de
wijze waarop het wordt beleefd, te herzien. En nu mag er al veel oppositie
bestaan tegen dit denkbeeld, omdat 99 % van de mensen het huwelijk, en
alles wat hiermede samenhangt, als een louter privé-aangelegenheid
beschouwt, maar wanneer er in voorkomende gevallen een beroep gedaan
moet worden op de gemeenschap, om de zieke en kwade vruchten van het
huwelijk te helpen herstellen, dan mag, neen móet deze gemeenschap via
haar kanalen (regerings- en andere instanties) voorzien in de middelen en
methoden, te regelen bij voorschriften en/of wetten, om aan deze
ongewenste toestanden een eind te maken. Aux grands meaux, les grands
rémédes!
Wij moeten, of we willen of niet, durven bekennen, dat in de meeste
gevallen het huwelijk wordt beschouwd als een vrijbrief voor ongebreideld
geslachtsverkeer. Buitengewoon gering is het aantal dergenen, die beseffen
dat het huwelijk in oorsprong als een instelling gold, welker monogaam
karakter tot doel had zuiver en gezond nageslacht ter wereld te brengen.
Binnen het geordende gezinsverband moest dit tot redelijk denken en
zedelijk handelen worden opgevoed, ten einde aan de gemeenschap
zodanige leden af te leveren, die in staat waren tot de bloei der cultuur bij
te dragen.
Tot de grondslagen der cultuur zullen wij moeten wederkeren, door ons te
verdiepen in de wetmatigheid der natuur. Dan zal ook het besef weer rijpen
in de menselijke geest, dat het nageslacht geschapen in plaats van verwekt
dient te worden. Scheppen veronderstelt een ‘bewuste’ daad. Hier komen
de meeste echtparen niet aan toe, omdat zij de verhouding niet kennen,
zoals die tussen levenspartners moet bestaan, om de geboorte van gave en
gezonde nakomelingen mogelijk te maken. Bovendien kennen zij de
gunstige tijden niet, welke voor dit doel in aanmerking komen. Geen arts of
geestelijke zal hen op deze voorwaarden wijzen. Vandaar dat óók de
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kerkelijke-ingezegende huwelijken voor het merendeel stranden, en óók de
kinderen van godsdienstige ouders met kwalen en gebreken worden
geboren. Dit kan ook niet anders, als men de geboorte van zijn kinderen
van het toeval laat afhangen, die op hun beurt weer wisselvalligheids-
produkten voortbrengen, die hun leven lang van het lot (wat men hier ook
onder wenst te verstaan) afhankelijk blijven.
Geen ingenieur, architect of constructeur zou het in zijn hoofd halen een
schip, brug, bouwwerk of machine te bouwen, zonder eerst allerlei
berekeningen te maken, met behulp waarvan het beoogde project
nauwkeurig kan worden ontworpen. Zijn de blauwdrukken of evtl. mallen
en modellen gereed, waarna met de bouw wordt begonnen, dan is er 99 %
zekerheid dat het project zal slagen. Gaat het daarentegen om het scheppen
van een levend wezen .... , iets dat méér dan enig ding rechtstreeks verband
houdt met het grote Mysterie, dat LEVEN heet ..., dan wordt er als regel
geen enkele gedachte gewijd aan het wonder, dat zich zal gaan voltrekken.
En waar ouders in spé hun gedachten bij dit wonder bepalen, weten zij
doorgaans niet, dat óók bij het scheppen van kinderen door man en vrouw
aan bepaalde, nauwkeurig omschreven natuurvoorwaarden voldaan moet
worden; dat men niet zonder bepaalde berekeningen een mede–schepper
kan worden van de natuur, en dat alleen door deze berekeningen te maken,
gaaf en welgevormd nageslacht kan worden voortgebracht. Plato spreekt in
de Timaeus als zijn overtuiging uit, dat alle verschijnselen berekenbaar
zijn, al is het berekenen zelf niet ieders werk.
Helaas wordt kinderen-krijgen nog algemeen beschouwd als een proces,
dat ‘van zelf’ verloopt en waarop de ouders in ‘t algemeen en de moeder in
het bijzonder generlei invloed zouden kunnen uitoefenen. Deze verkeerde
opvatting is wel in hoofdzaak schuld aan de onbewuste wijze, waarop de
seksualiteit wordt beleefd. In feite weet men niet, welke natuurkrachten in
werking worden gesteld door de seksuele daad, en omdat men niet weet,
wordt het geslachtsverkeer op zo onverantwoordelijke wijze beleefd,
hetgeen op zijn beurt weer oorzaak is dat de meeste kinderen per toeval of
per ongeluk worden geboren en -gezien hun slechte kwaliteit en
hoedanigheid- beter niet geboren hadden kunnen worden.
Om paal en perk te kunnen stellen aan de te vele geboorten van inferieure
kwaliteit, zullen wij onze toevlucht moeten zoeken bij eugenese en
eubiotiek, waarbij de ongeschreven natuurwetten als richtsnoer moeten
dienen. De jeugd, als draagster van de komende generatie, zal de grote
verantwoording moeten leren beseffen, die zij draagt voor de nog
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ongeborenen. Want van haar houding, en gedragingen op seksueel gebied
zal het in hoge mate afhangen of er nog meer zieken en gebrekkigen, dan
wel gaaf en gezond nageslacht zal worden voortgebracht. Wat de mens
zaait, zal hij oogsten, zeggen de heilige Boeken aller volken, alsook dat de
overtredingen der vaderen worden bezocht aan de kinderen tot in het derde
en vierde nageslacht dergenen, die de voorschriften van Moeder natuur,
welke het seksuele leven beheersen, overtreden.
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EEN SNEETJE FILOSOFIE

Modus in rebus.

Op bladz. 39 werd de vraag gesteld, of de moderne mens van het wezen der
dingen méér af weet dan de oude natuurfilosofen. Wij menen deze vraag
ontkennend te moeten beantwoorden, en wel op grond van het feit, dat de
Griekse wijsgeren over ‘kosmisch’ bewustzijn beschikten en alle WETEN
als een eenheid opvatten. Immers, zij beschouwden de wereld en zichzelf
als delen van het universum, dat met alle daarin werkzame immanente
krachten en machten een organische Eenheid vormt.
Plato b.v. zag het stoffelijk heelal als de emanatie van een geestelijk Wezen
met een redelijke ziel (psyche), die de ganse schepping doordringt en alle
werelden, wezens en verschijnselen bestuurt. Uit de kosmische ziel
ontspringen de menselijke zielen, leerde hij, terwijl uit de hemellichamen
de menselijke lichamen ontstaan.
Volgens deze zienswijze bestaat er een onverbrekelijk verband tussen alle
hemelse en aardse verschijnselen, en door het bestuderen van de
sterrenwereld en de natuurkunde leerde men de wetmatigheid van het heelal
kennen. De antieke filosofen voelden zich opgenomen in een kosmische of
goddelijke wereld-orde, steunend op onwrikbare wetten. Door het leren
kennen van deze wetten ontstaat weten (gnosis), dat Plato boven geloven
(pistis) stelde. Het laatste beschouwde hij als het aanvaarden van zaken,
waarvoor het onverlichte verstand (ratio) het bewijs niet kan leveren.
Daarom stelde hij tegenover het eindeloze vragen naar het hoe en waarom
van voorbijgaande zaken, de werkelijkheid der dingen als liggende in hun
doel. Hij stelde de eis dat men niet slechts de materiële (zichtbare) zijde der
natuur zou bestuderen, doch bovenal haar immateriële (onzienlijke) kant.
Dit is mogelijk door de wetten te leren kennen, waaraan het Onzienlijke
(metafysica of boven-natuur) is onderworpen. 
Tegenover de ratio stelde Plato het intuïtieve denken, dat leidt tot innerlijke
weten, door het aanschouwen van de ziel der dingen (visio dei). Hierdoor
ervaart men de werking der wetten, waaraan alle werelden, wezens en
verschijnselen krachtens hun kosmische aard, materieel zowel als spiritueel
zijn onderworpen. Door de wetmatigheid van de wereld-orde toe te passen
in het persoonlijk zowel als het maatschappelijk bestaan, leerde Plato -ligt
de verwezenlijking van een harmonische samenleving binnen ons bereik.
Immers, wanneer de mensen de wetmatigheid van natuur en boven-natuur
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hebben leren zien als Wezen en grondslag van de moraal en iedereen zich
hieraan vrijwillig onderwerpt, dan zal het Ware, Goede en Schone daar even
noodzakelijk uit voortvloeien, als water steeds naar de zee stroomt.
Door het beoefenen van kosmologie, omvattend de studie van astronomie
en astrologie beide, naast wiskunde en muziekleer, ontstond ‘mathesis’ of
de herinnering van kennis welke de ziel bezat vóór haar incarnatie in een
stoffelijk lichaam. Mathesis leidt tot wijsheid of kennis van de eeuwige
dingen, en gaat ver uit boven verstandelijk verworven kennis, berustend op
het waarnemen van tijdelijke verschijnselen.
Op dit laatste berust in hoofdzaak de kennis in onze dagen, als gevolg van
het rationele denken, dat is gebonden aan de grenzen van het drie-
dimensionale of materiële bestaan. Door deze denkwijze is het besef van
een kosmische orde verloren gegaan, zowel als de Eenheid van alle weten.
Dit heeft geleid tot het moderne specialisten-dom, hetwelk door de bomen
het bos niet meer ziet, en de grens van het eigen weten beschouwt als het
eind van alle wijsheid.
Dr. H. Groot schrijft in zijn ‘Kosmologische Theorieën’: “de prae-klassieke
denkwijze was kosmisch-synthetisch-deductief; de moderne is logisch-
analytisch-inductief. Hiermee gaat samen dat de prae-klassieke
‘wetenschap’ mythisch en beeldend is, terwijl de hedendaagse ‘exacte’
wetenschap abstract en fomalistisch te werk gaat”.
“Waarom wordt er bij een onvoorbereide eerste kennismaking met de prae-
klassieke kosmologie onwillekeurig een afweerhouding aangenomen”
vraagt dr. Groot? Omdat, zegt hij: “Wij verwachten ‘wetenschap’ en
worden, naar het ons voorkomt, afgescheept met sprookjes en mythen. Vaag
voelen wij misschien dat er een diepere zin achter deze mythen schuilt. Het
valt ons echter niet gemakkelijk deze te ontdekken, zolang wij ons niet
vertrouwd gemaakt hebben met de zo volkomen van de onze afwijkende
denk- en voorstellingswereld van de Oudheid”.
Sommigen menen dat het herleiden van een veelheid van waarnemingen en
begrippen tot een kosmische Eenheid door de ouden ‘onbewust’
geschiedde, omdat zij zich blijkbaar niet kunnen voorstellen dat het
construeren van deze eenheid opzettelijk en doelbewust zou zijn geschied.
Maar zou het mythische of intuïtieve denken der ouden niet hebben
samengehangen met een andere soort bewustzijn dan wij kennen, en die
wellicht het best is te vergelijken met zaken die in de droom worden
waargenomen?
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En wat de oude filosofen in abstracto waarnamen, kon destijds nog niet in
concreto gerealiseerd worden, aangezien de massa in die dagen nog in het
‘collectief Onbewuste’ leefde en geen behoefte had aan dingen, die door de
ontwikkeling van het rationele denken, en de hierdoor ontstane techniek,
voor ons onmisbaar zijn geworden. De evolutie van de menselijke geest is
intussen zo ver voortgeschreden, dat met het bereiken van de atoom-era de
mensheid uit de droom van het Onbewuste wordt gewekt. Te voorzien is
dan ook dat het mythische denken van weleer en het rationele denken van
heden, tot een hogere eenheid zullen samensmelten. Het intuïtieve denken
zal in de nabije toekomst een belangrijke rol te vervullen krijgen, hetgeen
ertoe zal leiden dat de ‘natuur’ niet langer zal worden opgevat als een
causaalmechanistisch proces, maar als een door ongeschreven
(metafysische) wetten bepaalde, organische ontwikkeling van doelbewuste
(intelligibele) aard, gericht op het ordenen van alle aardse zaken naar
kosmisch model.
Een van de tekenen, die hierop wijzen is dat het rationalisme intussen zijn
grenzen heeft bereikt. Rutherford c.s. hebben via de kernfysica alle schoolse
begrippen omtrent wezen en samenstelling der materie als onjuist
veroordeeld en de grenzen van het wetenschappelijk denken aanzienlijk
verruimd. Sedertdien staan wij voor de drempel van een toekomst, welke
ongekende mogelijkheden biedt. Om deze tot werkelijkheid te maken, zal
het menselijk denken zich moeten uitbreiden. In plaats van ons te beperken
tot de ratio, zal het irrationele mede in onze beschouwingen betrokken
dienen te worden. Hierdoor zullen fysica en meta-fysica wederom tot een
eenheid uitgroeien, welke ons in staat zal stellen meesterschap uit te
oefenen over de immateriële krachten en machten die naar het woord van
Goethe “Die welt im Innersten zusammenhalten” om door middel hiervan
een nieuwe en betere wereld te scheppen. 
Ratio en intuïtie verhouden zich tot elkaar als verstand tot openbaring. Door
beide te verenigen zal de ‘innerlijk verlichting’ ontstaan, welke volgens de
antieke wijsgeren onontbeerlijk is om de onveranderlijke waarheid van het
Zijnde te leren kennen en te verstaan dat het heelal ‘wetmatig’ tot stand is
gekomen en evolueert.
Om het intuïtieve denken tot ontwikkeling te brengen, zal er met ‘geloven’
gebroken moeten worden, zodat men er naar zal streven tot weten te komen.
Alle weten berust op wetten; op immanente wetten, zonder welke ‘leven’
niet denkbaar is. Leven is beweging. Deze is ondenkbaar zonder Beweger,
evenals wetten onbestaanbaar zijn zonder Wetgever. Plato beschouwde de
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Godheid als hoogste Wet, hoogste Orde. Door alle aardse zaken te ordenen
naar kosmische wetten, zeide hij, is de mens in staat het Volmaakte voort te
brengen.
Door de ratio met de intuïtie te verenigen, zal de mens weer kosmisch leren
denken, waardoor begrip ontstaat voor die zaken, welke buiten het drie-
dimensionale vlak liggen. Door zijn ‘verlichte’ denken zal de mens in staat
zijn het Goddelijke als absoluut Bewustzijn te beschouwen; als Essentie van
al het bestaande of het Bovennatuurlijke, vanwaar de immateriële krachten
en machten (mannelijk positief, en vrouwelijk, negatief-gericht) uitgaan, die
de werelden, wezens en verschijnselen voortbrachten en doen evolueren,
overeenkomstig het goddelijk Plan der eeuwen, waaraan geen sterveling iets
kan af- of toedoen.
De stap van het denken in categorieën naar het denken in kosmische
begrippen en samenhangen, is voor de rationalist niet gemakkelijk. Beheerst
als hij wordt door de wet der inertie, die geneigd maakt tot conservatisme
en daaruit voortvloeiende starheid zal hij geredelijker traditionele
opvattingen en overgeleverde begrippen aanvaarden, dan door zelfstandig
denken onderzoeken of de waarheid in haar volle omvang door de
gestandaardiseerde denk-patronen wordt weergegeven.
Een niet te weerspreken feit is, dat door iedereen aanvaarde opinies zonder
meer als hoogste waarheid en wijsheid worden beschouwd. Dit verklaart
b.v. waarom vele intellectuelen allerlei opvattingen hebben over
godsdienstige en maatschappelijke zaken, die honderd jaar geleden wellicht
toereikend waren, maar die intussen totaal onvoldoende zijn gebleken om
moderne mensen een stevig houvast te geven, of hen in staat te stellen eigen
problemen en die van anderen tot duurzamen oplossing te brengen.
Wie met open ogen door het leven gaan, zullen erkennen dat de
‘Umwertung aller Werte”, waarover Nietzsche sprak, thans in volle gang is.
Weliswaar trachten velen de nieuwe begrippen en opvattingen, waarmee ze
in aanraking komen, in hun denkschema in te passen, maar niet zodra
wijken deze te ver af van gangbare ideeën en voorstelling, of het nieuwe
wordt ogenblikkelijk afgewezen. Vooral indien men zich bewust is, dat het
accepteren van nieuwe waarden het opgeven van een (soms moeizaam
verworven) wereldbeschouwing of levenshouding noodzakelijk maakt.
Velen, die beweren door het presenteren van nieuwe waarheden niet
overtuigd te kúnnen worden, zijn zich veelal niet bewust, dat zij niet
overtuigd willen worden, uit vrees hun wereldbeeld of overtuiging dan te
moeten herzien en zich hierdoor in eigen kring ‘onmogelijk’ te maken.
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Niettemin worden wij door de acceleratie der gebeurtenissen steeds meer
gedwongen alle traditionele waarden en voorstellingen te herzien. Derhalve
heeft het geen zin zich uit conservatisme of kortzichtigheid te verzetten
tegen de stroom van nieuwe denk-beelden en begrippen, die over onze
hoofden wordt uitgestort.
Wanneer het mogelijk blijkt, vanaf iedere plaats op aarde, ieder mens via
radio en televisie te bereiken, waar hij zich moge bevinden, dan mag de
mogelijkheid niet bij voorbaat worden uitgesloten, dat ergens vanuit het
Universum, door een machtig Brein hoog-frequente golven worden
uitgezonden, die in het menselijk brein nieuwe denk-beelden doen ontstaan,
mits dit brein op de vereiste golflengte is afgestemd. Ook al is er nu nog
geen ‘logische’ verklaring voor dit verschijnsel te geven.
Ongetwijfeld moet het aan deze immateriële invloeden worden
toegeschreven, dat zo velen beginnen te vermoeden dat de grondslagen van
de maatschappij der toekomst totaal zullen verschillen van de huidige; dat
als gevolg hiervan de samenleving straks een geheel andere signatuur zal
krijgen, waarbij veel hogere eisen gesteld zullen worden aan het individu,
niet alleen mentaal en psychisch, doch tevens in lichamelijk opzicht.
Volgens dr. C.G. Jung, de bekende psychiater, in zijn werk: “Ein moderner
Mythus”, treden deze veranderingen steeds op bij de overgang van de ene
Platonische maand (periode van ca. 2160 jaar) naar de volgende, als gevolg
van gewijzigde invloeden uit de kosmische Ruimte. Deze doen een omkeer
in de psychische verschijnselen ontstaan, welke van invloed zijn op de
psyche van de mensheid als geheel.
Deze veranderingen hebben in de geschiedenis haar sporen nagelaten. Ze
vonden plaats bij de overgang van het lentepunt van Taurus naar Ariës, toen
Mesopotamië en Egypte tot verval waren gekomen en de cultuur zich van
klein Azië en Afrika geleidelijk naar Europa begon te verplaatsen (Grieken,
later de Romeinen). Toen het lentepunt van Ariës naar Pisces overging
naderde het Romeinse Rijk zijn einde en deed het Christendom zijn intrede.
Nu het lentepunt overgaat van Pisces naar Aquarius, moet er wederom met
diep-ingrijpende veranderingen in de menselijke psyche rekening worden
gehouden. Ze zullen van invloed zijn op de toekomstige ontwikkeling der
mensheid naar lichaam, ziel en geest. Reeds kondigen zich deze
veranderingen aan op het gebied van de parapsychologie, waar men zich
bezighoudt met het onderzoeken van verschijnselen als telekinese of de
beweging van stoffelijke voorwerpen door onzichtbare inwerking, en de
psychoscopie of het vermogen om door aanvoelen (betasten) van een
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voorwerp, bijzonderheden mede te delen over de bezitter ervan. Ook
bestudeert men het verschijnsel van de helderziendheid om het vermogen
om - voor anderen onzichtbare dingen- te zien door middel van een derde
oog of zesde zintuig. In dit verband kan worden verwezen naar “Telepathie
en Helderziendheid’ door Prof, dr. W. H. C. Tenhaeff, Phoenix Pocket No.
6, W. De Haan N.V., 1958.
Bij het overdenken van deze zaken dringt een bepaalde vraag zich met
onweerstaanbare aandrang telkens aan ons op, zodat zij niet langer uit de
weg gegaan mag worden, nl. deze: is het aardse leven iets specifieks dat
zich tot deze planeet beperkt, of is ‘leven’ niet veeleer als een kosmisch
verschijnsel of beginsel te beschouwen dat zich overal in het Universum
manifesteert en openbaart? Zo min als de geldigheid van natuurwetten tot
de aarde beperkt gedacht kan worden, zo min kan de levenswet als een soort
privé-aangelegenheid voor aardbewoners worden beschouwd. Ook buiten
de aarde zal zich ongetwijfeld een evolutie van leven = bewustzijn
voltrekken, zodat niet is aan te nemen, dat wij de enige of verstandigste
bewoners van het heelal zouden zijn.
Indien in de kosmos niet eenzelfde, wetmatigheid zou bestaan, was de
Schepping, zo zij al had kunnen plaatsvinden, reeds lang geleden in chaos
ondergaan. Alle wijzen der oudheid waren dan ook overtuigd dat
‘wetmatigheid’ tot de natuur van de scheppende Almacht behoort, als een
logische noodzakelijkheid, die niet is weg te denken
Postulerend dat een Scheppings-wet aan het ontstaan van het Universum ten
grondslag ligt, moet zij in gelijke mate op het geheel zowel als op de delen
betrekking hebben. Vandaar dat wij overal wetten ontmoeten, die tot een
enkele primaire Wet te herleiden zijn. Ze worden aangetroffen bij het
onderzoek van de onmetelijke ruimte;  in het verloop van alle
natuurprocessen, zowel als bij de gedragingen der mensen, gelijk de
psychologie ons leert. Zelfs kan worden gesteld dat wetmatigheid alle
voortbrengselen van de menselijke geest beheerst: spraak, taal, religie,
muziek en alle kunsten, zonder welke geen cultuur mogelijk is.
De cultuur-scheppers (filosofen en mystici) aller tijden hebben gezocht naar
het bestaan van een Oer-wet, die het mogelijk maakt de veelvuldigheid der
verschijnselen tot een gesloten Eenheid samen te binden, en die bovendien
het ontstaan van het veelvuldigheid der verschijnselen uit het Ene kan
verklaren. Dit heeft geleid tot de ontdekking van de wet van kosmische
Harmonie; de wet die in natuur en boven-natuur het evenwicht handhaaft. 
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Weliswaar wordt door velen op de talrijke tekortkomingen en fouten der
natuur gewezen, evenals op haar neiging de eigen kinderen te verslinden,
hetgeen -volgens hen- het beste bewijs is dat enig goddelijke karakter aan
de natuur moet worden ontzegd, doch wie er in slagen door meditatie en
intuïtie, tot de abstracte- of boven-natuur door te dringen, zullen beseffen
dat alle onvolkomenheden in de concrete of stoffelijke natuur GEVOLGEN
zijn van het overtreden van haar wetten, die op de handhaving van het
evenwicht zijn ingesteld. 
“Van een natuurwet”, zegt Mv. Blavatsky in haar Geheime Leer, “kan men
niet zeggen dat zij handelt; zij is de handeling zelf. Het is de mens die
plannen maakt en oorzaken schept. De wet ordent de gevolgen, welke
ordening geen daad is, maar het streven tot handhaving van het natuurlijk
evenwicht. Wie door studie en overdenking de dooreen-gestrengelde
oorzaken en gevolgen uiteen weet te houden, zal licht kunnen werpen op de
duistere wegen, waarop zo vele mensen verongelukken, doordat zij de
levenswetten niet kennen en derhalve van het lot afhankelijk blijven.
Slechts wie de wetmatigheid der natuur kennen en inachtnemen, kunnen
invloed uitoefenen op het eigen lot.”
Doordat er met de abstracte natuur geen rekening werd gehouden in de
achter ons liggende millennia van het christendom, werd over Adam en
Eva; over slang, zondeval en erfzonde, uitsluitend op dogmatische wijze
gesproken. Doordat het dogma van de zondeval op redelijke noch zedelijke
gronden werd verklaard, heeft het tot grote geestelijke verwarring zowel als
tot ontwrichting van ons maatschappelijk leven aanleiding gegeven. Het
instituut van het huwelijk kwam erdoor de ontbinding en het gezin werd uit
elkaar geslagen, met het gevolg dat ook de inter-menselijke relaties hun
grondslag verloren. 
Dit kan zó niet doorgaan! Wij moeten over de natuur en haar verband met
de boven-natuur anders leren denken. Dan zullen wij de verborgen zin van
het Paradijsverhaal aldus leren verstaan, dat hierin symbolisch wordt
beschreven, welke ontreddering mens en wereld tegemoet gaan, wanneer de
seksualiteit in strijd met de wetten van natuur en boven-natuur wordt
beleefd. Immers, hierdoor degenereert de mens naar lichaam, ziel en geest.
Niet alleen zal hij hierdoor worden geteisterd door ziekten, kwalen en
gebreken, doch geneigd als hij is tot het kwade, zal hij oorlogen, honger en
ellende verwekken, die hem zullen slaan, totdat hij - door lijden gelouterd-
zijn toevlucht zoekt bij de natuur en haar wetmatigheid.
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DE NATUUR-ORDE

Wat het zo moeilijk maakt de mensen te overtuigen dat de seksuele moraal
ver van haar oorsprong is afgeraakt, is het feit dat het begrip is uitgedoofd
in de menselijke geest van een bestaande natuur-orde, waaraan alles in het
leven is onderworpen.
Om u het begrip natuur-orde te verklaren, moet er in de eerste plaats
onderscheid worden gemaakt tussen de natuur als wereld der verschijnselen,
waarmede de fysica zich bezighoudt en de boven-natuur als wereld van de
geest, die door middel van de meta-fysica kan worden gekend. Anders
gezegd: in de zichtbare natuur openbaren zich concrete vormen (planten,
dieren, mensen, hemellichamen), zodat wij in dit verband spreken van de
vorm-zijde des levens; de onzichtbare boven-natuur is te beschouwen als
het gebied, vanwaar de energieën uitgaan, welke de vormen doen ontstaan.
Hier is dus sprake van de kracht-zijde des levens.
In de kosmos zijn beide naturen voortdurend in wisselwerking met elkaar.
Filosofisch gesproken vormen geest en stof de beide zijden van de ene
medaille, die leven heet. Geest (denken) schept de stoffelijke vormen,
waarin hij zich incarneert, om door het overwinnen van de weerstand der
materie, zijn inhaerente vermogens (eigen aan zijn wezen) te leren kennen,
als voorwaarde voor het scheppen van hoger-georganiseerde vormen.
Hierop berust alle evolutie!
Dit proces kan worden vergeleken met de bouw van een machine. De
ingenieur zal haar ontwerpen overeenkomstig de idee, in zijn geest (denken)
aanwezig. Tijdens of na het construeren zullen evtl. onvolkomenheden van
zijn ontwerp aan het licht treden. Van deze fouten zal hij leren en ten laatste
in staat zijn meer volmaakte machines te bouwen.
In de wereld van de geest (boven-natuur) zijn de denkbeelden volmaakt.
Naar het model hiervan moeten de vormen in de stoffelijke natuur ten slotte
eveneens tot volmaaktheid uitgroeien. Vandaar dat de gehele orde der
natuur getuigenis aflegt van een voortgaande beweging naar meer-volmaakt
leven. De onveranderlijke wetten, die de zwakke en krachteloze soorten
uitroeien, om plaats te maken voor de krachtiger soorten, hetgeen het
‘overleven der meest-geschikten’ tot gevolg heeft, werken alle in de
richting van het ene doel: VERVOLMAKING!
Het feit dat de geschiktsten de strijd om het bestaan overleven -hoe wreed
dit ook moge schijnen in zijn onmiddellijke werking- toont aan dat hetgeen
gewoonlijk de ‘onbewuste’ natuur wordt genoemd, in werkelijkheid van
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doel-gerichtheid blijk geeft, welke zonder denken in d’ een of andere vorm
onmogelijk zou zijn.
Volgens Plato is achter de natuurverschijnselen een redelijke bedoeling
werkzaam (teleologie), en deze verschijnselen zullen beter worden
begrepen, naarmate wij die bedoeling nader leren kennen. Ook Newton
sprak van een ‘actio in distans’ en Lorentz en Fitzgerald spreken in dit
verband van “een tot dusver onbekende natuurwet”.
Naar de overtuiging van de natuurfilosofen der oudheid, worden natuur en
boven-natuur beheerst door één primaire kosmische Wet, de z.g. Wet van
kosmische Harmonie, welke is gericht op het behoud van het evenwicht,
zowel in ieder Rijk der natuur afzonderlijk, als tussen al haar Rijken
onderling. Wordt het evenwicht verbroken, dan schakelt de overtreder ipso
facto een secundaire wet in, die hem a.h.w. beboet en verplicht t.z.t. de
verstoorde harmonie te herstellen. Hiermede hangt samen de voorstelling
van een onwrikbare natuur-causaliteit, welke in de filosofie van het Oosten
“Karma”wordt genoemd; de wet die oorzaken en gevolgen verbindt (wat gij
zaait, zult ge oogsten) als hoogste vorm van Gerechtigheid.
Dat het hier allerminst om filosofische speculaties gaat, blijkt in onze dagen
hoe langer hoe duidelijker. Want doordat men geen rekening hield met de
bestaande natuur-orde, konden water-vervuiling, lucht-verontreiniging,
bodem-bederf etc. etc. een zodanige omvang aannemen, dat het leven in de
z.g. cultuurlanden nagenoeg ‘onleefbaar’ is geworden. En omdat zowel bij
de huwelijkskeuze als bij de seksuele omgang in geen enkel opzicht
rekening wordt gehouden met wetten, waarop het natuurlijk evenwicht
steunt, mag het niemand verwonderen dat wij momenteel op
huwelijksgebied met een failliete boedel hebben te maken en er niet alleen
te veel kinderen worden geboren, waardoor de wereld overbevolkt is, doch
dat ze voor het merendeel van inferieure kwaliteit zijn bovendien.
Doordat men bij het bestuderen van de natuur, het bestaan van de boven-
natuur uit het oog verloor, is er een moeilijkheid ontstaan voor het
verstandelijke denken, n.l. deze dat men causaliteit en finaliteit als in strijd
met elkaar beschouwt. Toch is deze moeilijkheid betrekkelijk eenvoudig op
te lossen. Immers, wie handelt overeenkomstig de kosmische Orde-wet, is
in staat aan het behoud van de natuur-orde mede te werken en het doel:
volmaaktheid bereiken (finaliteit) bewust te dienen. Wie evenwel in strijd
met de primaire Wet handelen, verstoren de natuur-orde en zullen door
pijnlijke ervaringen (causaliteit) het evenwicht moeten herstellen. Evenals
water steeds naar de zee vloeit, ongeacht de beletselen, die het op zijn weg
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daarheen ontmoet, evenzo moet de mens, door het denken te ontwikkelen,
alle weerstanden leren overwinnen, die hem van de rechte weg afvoeren.
Door de eeuwen heen heeft men met het probleem van causale of finale
natuurbeschrijving geworsteld. Bij de causale wordt het heden geacht door
het verleden bepaald te zijn, omdat een oorzaak aan ieder gevolg
voorafgaat. In de finale natuurbeschrijving daarentegen wordt het heden
geacht door de toekomst bepaald te zijn.
Beide redeneringen, hoe tegengesteld ze ook mogen schijnen, zijn even
waar, wanneer men natuur en boven-natuur als een twee-eenheid of
elkanders complement vermag te zien, waarbij verleden-heden-toekomst het
eeuwige NU vormen. Doordat de rationalist zich een gebeuren niet door het
verleden én de toekomst tegelijk bepaald kan voorstellen, zal hij bezwaren
hebben tegen een gezamenlijk gebruik van causale en finale
natuurbeschrijvingen.
Het standpunt, dat causale (oorzaak en gevolg) en finale = teleologische
(middel en doel) beschouwingen elkaar uitsluiten, moge logisch lijken,
meer kan in deze vorm niet worden volgehouden. De wetmatigheid, welke
het leven een finale bestemming geeft, ligt op het vlak van het boven-
natuurlijke. Dit vlak is slechts toegankelijk voor hen, die door middel van
het intuïtieve denken boven de begrenzing van de ratio of het onverlichte
verstand kunnen uitstijgen, waardoor de schijnbare tegenstelling tussen
causaal en finaal zal verdwijnen. 
Dat de natuur op handhaving van het evenwicht is ingesteld, toont Prof. dr.
S. T. Bok in CYBERNETICA - Aula 4- Het Spectrum N.V. Utrecht 1961,
met vele voorbeelden op overtuigende wijze aan. Het zegt daarin o.a. “Het
sturen is een kringproces, dat oorzaak en gevolg verbindt; actie aan reactie
koppelt. Een reeks van oorzaken en gevolgen vormt het oorzakelijk verband
tussen eerste en laatste toestand”. 
Voorst zegt hij: “Sturen is in het leven een taak van de eerste orde.
Misschien raakt het zelfs aan de meest belangrijke en hoogste sferen van het
leven. Er ligt een algemeen beginsel aan het sturen ten grondslag, n.l. de
‘tegenkoppeling’ of feed back, welke dient om afwijkingen te corrigeren en
de norm te handhaven”.
Prof. Bok spreekt van “de levende natuur, die dank zij haar energie-bronnen
de dode materie om zich heen op bepaalde wijzen ordent’, ofschoon hij
elders opmerkt “in de natuur is een val waar te nemen van orde naar
wanorde. Altijd levert de balans een nadelig saldo op voor de ordening,
want alles samengesteld, voeren de natuurkrachten orde over in wanorde,
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nooit omgekeerd. Stromen of aardbevingen doen huizen tot ruïnes
ineenstorten, maar hebben nog nooit de brokstukken van een ruïne zodanig
opgetild en geplaatst dat uit die ruïne een huis ontstond”.
Hieruit volgt o.i. dat de natuur, aan haarzelf overgelaten -tot chaos vervalt,
zodat- om orde te scheppen en te handhaven- het denken als ordenend
beginsel (geest) moet ingrijpen. M.a.w. om te sturen is een stuurman nodig,
die voor het handhaven van een te voren uitgestippelde koers, het effect van
eigen handelen moet kunnen waarnemen. Als regel is het afhankelijk van
invloeden (wind, golfslag, getij) die hun eigen gang gaan. Kent hij deze
invloeden niet, of wordt er niet of onvoldoende rekening mee gehouden,
dan zal de stuurman een speelbal der baren worden.
Om in het leven te slagen, d.i. het eigen geluk en dat van anderen te
bevorderen, moet men een koers varen, die op de sterren is uitgezet. En
aangezien het leven door doel-gerichtheid wordt gekenmerkt, behoort men
dit doel te kennen en mag men zich door onbestemde gevoelens (driften,
instincten en hartstochten) niet van zijn koers laten  afbrengen. M.a.w. door
het denken tot hoger ontwikkeling te brengen, moet de mens meesterschap
verkrijgen over zijn lagere natuur, waardoor hij tevens in staat zal zijn het
leven geordend te beleven en de thuishaven veilig binnen te lopen.
Prof. Bok merkt in voornoemd boekje dan ook zeer terecht op: “het beginsel
van de tegenkoppeling schijnt voor de stoffelijke zowel als voor de
geestelijke verschijnselen te gelden. De cybernetica is eerste wetenschap,
die geest en stof beiden omspant.” Als voorbeeld wijst hij op dat andere
grote levensprobleem: het doen ener keuze, dat als een vorm van sturen is te
beschouwen. Hij zegt: “Als een jongeman het plan heeft opgevat op een
bepaalde avond in een bepaalde vorm een bepaald meisje te vragen met
hem een gezin te vormen, en dit gesprek heeft niet tot door hem gewenste
succes, dan zal hij allicht overwegen te trachten dit doel langs een andere
weg toch te bereiken. Hij stippelt dan een nieuwe koers uit”.
Een andere moeilijkheid bij het bestuderen van de natuur spruit o.i. voort uit
het feit, dat bij de wetenschappelijke benadering van allerlei problemen,
waarvoor de natuur ons plaatst, biologische zowel als ethische, de
mechanistisch- materialistische beschouwingswijze opgeld doet en alle
levensverschijnselen bij de mens op dezelfde eenzijdige wijze tracht te
verklaren, als men dit gewend is bij de fysiologische verschijnselen in het
planten- en dierenrijk te doen. Hierbij wordt niet alleen de menselijke
psyche verwaarloosd, doch bovendien wordt het denken opgevat als een
louter biologische functie, gevolg van elektrische activiteit der hersenen.
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Volgens het mechanistisch-materialistisch wereldbeeld zouden de
levensverschijnselen uit de dode natuur zijn ontstaan. Met prof. Bok zijn
wij echter van mening, dat het leven primair is en de dood secundair. Hij
zegt: “Inderdaad ontstaat nog steeds dode stof uit het levende, nl. bij de
stofwisseling en bij het sterven. Derhalve moeten de eigenschappen van het
leven niet worden afgeleid en begrepen uit de eigenschappen van de dode
materie, maar zou het juist andersom zijn. Wij zouden de eigenschappen
van de levenloze natuur moeten afleiden van die van het leven”.
 Elders merkt hij op: 
“Leven is een bijzondere orde en wel een rode van zeer hoge maat. Leven
zonder die bijzondere orde is onbestaanbaar. Elk levend wezen is
gekenmerkt door een hoge mate van speciale ordening; neem die orde weg
door het in onderdelen te verdelen en die onderdelen dan in een andere
onderlinge positie, dus in een andere ordening weer samen te voegen, dan
blijft het leven weg. Het zijn slechts heel bepaalde ordeningen, die met het
leven samengaan”.
Steeds meerderen komen tot de overtuiging, dat de natuurprocessen niet
‘mechanistisch’ verlopen; dat daarin ‘bewustzijn’ in d’ een of andere vorm
tot manifestatie komt. Om een antwoord te ontvangen op de laatste
levensvragen, zal het menselijk bewustzijn zich moeten uitbreiden. Fysica
en metafysica behoren wederom als een twee-eenheid opgevat en beoefend
te worden, want materie en energie zijn de twee zijden van het leven, dat
een en ondeelbaar is.
De moderne natuurwetenschap is bezig - onder invloed van de kernfysica-
tot een nieuw stadium uit te groeien. Dit zal het denken, de gevoelens en de
gedragingen der mensen ook op alle andere gebieden beïnvloeden. Te
verwachten is, dat straks de fysici wederom natuurfilosofen zullen worden,
waardoor hun onderzoekingen zullen leiden tot de ontdekking van de
kosmische grondslagen van religie en moraal. Einstein duidde hierop toen
hij zei: “In diepste wezen is de mens aan het mystieke verwant; hieruit
alleen kan ware wetenschap voortkomen”.
Zodra onze tegenwoordige geleerden de moeite willen nemen om meer
aandacht te besteden aan de metafysica, zullen zij een hogere Wijsheid
leren kennen, als gevolg waarvan zij het Goddelijke wetenschappelijk
zullen kunnen verklaren.
Walter Pons schrijft in zijn werk: “Steht uns der Himmel offen?” “Uit het
irrationele, dat niet in natuurwetenschappelijke termen is uit te drukken,
leven wij, want wij zijn geen machines”.
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Door een nieuwe filosofie, waarin fysica en metafysica weer tot de
oorspronkelijke twee-eenheid verenigd zullen worden, zal een nieuwe
ethiek en cultuur-filosofie ontstaan. Het ontstaan van een nieuwe en betere
wereld is in eerste instantie een zaak van de ethiek. Deze zal dan ook een
streng-wetenschappelijke grondslag moeten krijgen, hetgeen zonder inacht
name van kosmische begrippen niet mogelijk is. Door een nieuwe, beter-
gefundeerde ethiek zal het mogelijk zijn dat de mens naar geestelijke wetten
leert leven. Hierdoor zal het primitieve ik-gevoel uitgebreid kunnen worden
tot universeel wij-besef.
Een nieuwe ethiek zal tevens leiden tot vernieuwing van het huwelijks-
instituut. Niet langer zal men zich door de driften en instincten laten leiden
bij de keuze van de levenspartner, noch toegeven aan de harstochten bij het
uitleven van de seksualiteit. Door huwelijk en geslachtsleven op hoger plan
te beleven, dwz. naar de wetmatigheid van de boven-natuur, zal het aanzijn
gegeven kunnen worden aan de nieuwe mens (homo universalis), wiens
zuivere moraal alom nieuwe toestanden en verhoudingen in het leven zal
roepen.
Tot dit alles zal de voortschrijdende wetenschap noodwendig moeten
bijdragen, krachtens de immanente levenswet. Reeds heeft de kernfysica
aangetoond hoe door atoomsplijting energie vrij komt. Een volgende stap
zal zijn, dat door kernfusie energie tot materie wordt neergeslagen.
Hierdoor zal de mens meesterschap bezitten over de stof. Alvorens hiertoe
in staat te zijn, zal men echter de metafysische wetten, zoals ze werkzaam
zijn in de boven-natuur, moeten kennen. Hierop komen wij verderop nog
terug.
Door de ontwikkeling van de atoomfysica zal er een definitief einde komen
aan de huidige materiële wereld- en levensbeschouwing. De
natuurwetenschap zal hierdoor met de natuurfilosofie samensmelten, als
gevolg waarvan het natuurrecht als Goddelijk zal worden beschouwd,
waaraan alle natuurlijke en boven-natuurlijke processen zijn onderworpen,
krachtens immanente en transcendente wet. Verwacht mag dan ook worden
hoe in de komende jaren niet slechts met materiële, doch in toenemende
mate met immateriële (spirituele) waarden rekening gehouden zal worden.
Uit het ultra-microscopische zijn de atomen samengesteld; uit hun straling,
die uit golven bestaat en corpusculair is, kwam de materie voort. Door het
vaststellen hiervan heeft de wetenschap de wereld der verschijnselen tot aan
haar grenzen onderzocht. Thans zal zij met de wereld der energieën; met het
bovennatuurlijke moeten gaan bezighouden.



63                     

Onze voorstellingen over leven en natuur-orde moeten zich uitbreiden en
voor de massa toegankelijk gemaakt worden. Omdat aan de geest geen
grenzen zijn gesteld, anders dan die uit immanente wetten voortspruiten,
mag worden verwacht dat aan alle opgedane ervaringen, welke de
menselijke geest zich in de loop der millennia eigen maakte, nog vele
andere toegevoegd zullen worden. Ten slotte zal het Onbegrijpelijke door
ons verstaan, en het onmogelijk-geachte verwezenlijkt kunnen worden. Dit
is noodzakelijk om meesterschap over de levensprocessen te kunnen
uitoefenen, en hierdoor het eigen bestaan in de hand te houden
Wanneer in onze tijd de chaos op alle gebieden des levens niet op een wijze
zou zijn toegenomen, dat het leven er a.h.w. onleefbaar door is geworden,
dan zou de wens naar harmonie niet in miljoenen harten zijn opgekomen.
Noch zouden enkelingen en groepen zich de moeite geven om middelen en
methoden uit te denken ter bestrijding van de chaos en ter vestiging van de
zo zeer begeerde harmonie. Dit verlangen naar harmonie; naar geluk, liefde,
vrede, etc. etc. dient derhalve als de drijfveer, te worden beschouwd die de
mensen ertoe zal brengen tot de orde der natuur weer te keren, ten einde
hierdoor de harmonie in het persoonlijk en maatschappelijk bestaan te
kunnen herstellen.
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DE BOVEN-NATUUR

EN HAAR WETMATIGHEID

Het ware komt overeen met het Goddelijke; het verschijnt niet
onmiddellijk; wij moeten het vinden uit zijn openbaring. 
                                                                                       Goethe.

Het leven, in kosmische zin opgevat, ontwikkelt zich niet vrij, als onder dit
woord: willekeurig of niet-aan-wetten-gebonden wordt verstaan. Daarom
stellen wij dat het Universum (de kosmos) door een almachtige Godheid
werd voortgebracht, die zelf hoogste Orde (wet) zijnde, Zich vrijwillig aan
de eigen wetten houdt, waarop Harmonie (evenwicht, volmaaktheid) berust
in natuur en boven-natuur.
Naar hiervóór reeds werd beschreven kwam het kwaad (de zonde) in de
wereld, toen de mensen de Scheppingswet begonnen te overtreden en door
de vloek van de erfzonde werden getroffen. Sedertdien hebben strijd,
ziekten, armoede en ellende het mensdom getroffen, en om hier eindelijk
eens een einde aan te maken, zullen wij tot de Wet van kosmische
Harmonie moeten wederkeren.
Op de te verwachten vraag: HOE weten wij dat er een Scheppingswet
bestaat; uit welke paragrafen en artikelen bestaat zij en op welke wijze leren
wij haar kennen en toepassen, zullen wij trachten in dit hoofdstuk een
antwoord te geven, dat uiteraard niet volledig kan zijn. Alvorens hier toe
over te gaan, kan het zijn nut hebben mogelijk misverstand te voorkomen,
door er op te wijzen dat het bestaan van z.g. onwrikbare wetten allerminst
behoeft in te houden, dat de mens hieraan ‘domweg’ zou zijn onderworpen.
Zeker, in de lagere natuurrijken nemen wij waar hoe bij planten en dieren
alles zich ‘onbewust’ ontwikkelt naar vaste wetten. Doch bij de mens, in
wie de rede tot ontplooiing is gekomen, zal het bewustzijn die graad van
ontwikkeling bereiken, waardoor hij in staat is uit ontelbare mogelijkheden
diegene te kiezen, welke het scheppen en instandhouden van harmonie
mogelijk maken.
Albert Einstein heeft gezegd: “Aan de menselijke vrijheid in filosofische
zin geloof ik allerminst. Een ieder handelt niet alleen onder de drang van
uiterlijke omstandigheden, doch evenzeer naar innerlijke noodzaak. Ik ben
het geheel eens met Schopenhauer’s woorden: “Een mens kan weliswaar
doen wat hij wil, maar niet willen wat hij wil”- Dit is voor het ogenblik
volkomen juist. Maar .... naar mate het menselijk bewustzijn toeneemt en
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zich ontwikkelt in de richting van het Al- of kosmisch bewustzijn, zal hij
het Goddelijke als hoogste Wil (wet) erkennen en dan niet anders willen
dan de wet voorschrijft. Door bewust te handelen, zal de mens harmonie
kunnen scheppen in het persoonlijk-, gezins- en maatschappelijk leven.
Reeds de grote Chinese wijsgeer Laotze (600 v. Chr.) leerde dat alles in het
universum tot stand kwam door samenwerking van het mannelijk met het
vrouwelijk beginsel. De bi-polariteit van natuur en boven-natuur gaf hij
weer door een cirkel in twee helften te verdelen door een sinuscurve,
waarvan het ene deel Yang, het andere Yin werd genoemd. Het eerste stelt
voor de kosmische scheppingskracht, uitgaande van de goddelijke Vader:
het laatste de vormende macht van de goddelijke Moeder.

Pythagoras (6e eeuw v. Chr), een Griek die in de geheimen van de
metafysica werd ingewijd door Egyptische Hiërofanten, drukte het
scheppingsmysterie uit door middel van ommestaand symbool, de
gelijkzijdige driehoek voorstellend, die de
grondslag vormt van iedere volmaakte openbaring.
Deze figuur wordt Tetraktys genoemd en geeft
weer de 1,2,3, en 4. Door de 1 wordt de
ongeopenbaarde Godheid verzinnebeeld, uit Wie
de 2 beginselen voortkomen: het mannelijke en het
vrouwelijke, door welker samenwerking de 3 als
het geopenbaarde heelal ontstaat, dat uit 4
elementen is opgebouwd. 
Deze vier getallen bijeengevoegd, leveren het getal 10 op, hetwelk door
Pythagoras als heilig werd beschouwd, omdat het de schepping van het
Volmaakte symboliseert. Van het laatste getal stelt de 1 de phallus voor, de
0 de baarmoeder. Zijn beide evenwichtig op elkaar afgestemd, dan ontstaat
de 0, als symbool van de harmonische paring, welke in de oudheid gold als
hoogste norm en voorwaarde om volwaardig nageslacht voort te brengen.
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Ook Plato leerde dat uit het Ongeopenbaarde de geopenbaarde Godheid
voortkwam als een Eenheid, een potentiële veelheid in Zich bevattend. Om
het universum te kunnen voortbrengen, trad er deling in de Eenheid op en
ontstonden de goddelijke Vader (boven-natuur als de bron van scheppende
krachten) en Moeder (stoffelijke natuur en wereld der verschijnselen),
waaraan Zij vorm en gestalte geeft. 
Om de gevarieerdheid der stoffelijke werelden, wezens en verschijnselen te
openbaren, brachten Zij uit de oer-materie of aether de positieve elementen
vuur en lucht, alsmede de negatieve elementen water en aarde voort. Elk
van deze werd in drieën gespleten naar de goddelijke Beginselen van: Wil,
Wijsheid en Werkzaamheid. Want om zich te manifesteren is in de eerste
plaats de wil daartoe nodig, vervolgens wijsheid om een volmaakte
openbaring te scheppen en ten slotte werkzaamheid om haar tot aanzijn
(existentie) te brengen.
Uit de drievoudige wisselwerking met de vier elementen ontstond het
twaalfvoud en dit verklaart waarom Plato in de Timaeus beschrijft hoe de
hoogste Godheid het universum de meetkundige vorm gaf van het
regelmatig twaalfvlak, samengesteld uit twaalf regelmatige vijfvlakken.
Plato beschouwde de wiskunde als toegangspoort tot het leren kennen van
het volstrekt-zekere: als de wetenschap, die in maat en getal het geheim van

de Schepping omvat en de mens in staat stelt een mede-schepper te worden
van de natuur.
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Vandaar dat de Egyptische en Zd. Amerikaanse pyramiden (van pyra-
midos, lichten(de) maten), zowel als de Indische en de Griekse tempels, de
Arabische moskeeën en de kathedralen en munsterkerken der
Middeleeuwen, beschouwd moeten worden als bouwwerken, waarin
kosmische maatverhoudingen tot uitdrukking werden gebracht. Hun
bouwmeesters lieten zich niet leiden door persoonlijk of toevallige
overwegingen, doch hielden zich bij de vorm-geving geheel aan het
kosmische Scheppings-principe.
Dit beginsel doorgronden is voor het onverlichte verstand niet mogelijk,
aangezien het alleen kan raisonneren op grond van via de zintuigen
verkregen indrukken uit de wereld der verschijnselen. Om te leren verstaan
waarom scheppende krachten en vormende machten naar vaste
verhoudingen moeten samenwerken om vormen voort te brengen, waarin
het wezen der dingen (Ding an sich) zich volmaakt kan openbaren, moet
men zich tot de metafysica wenden en een studie maken van kosmologie en
muziekleer.
Alleen het intuïtieve denken kan toegang verlenen tot de metafysica en
duidelijk maken hoe ieder ‘wezen’ zich op talloze wijzen kan openbaren,
afhankelijk van de verhouding waarin de positieve pool met de negatieve
wordt verbonden, alsmede van het tijdstip waarop die geschiedt.

Deze onderscheiden verhoudingen drukte men in de oudheid uit door
middel van onderstaande symbolen, voor een nabije beschrijving waarvan
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wij moeten verwijzen naar pag. 92. Deze meetkundige figuren golden
destijds van symbolen van irrationele verhoudingen, weshalve Plato van de
getallen der wiskunde zei, dat ze op een bovenzinnelijke wereld betrekking
hebben. Deze getallen drukken de verhoudingen uit, waarin scheppende
krachten tot vormende machten kunnen staan. Slechts wanneer zij zich tot
elkaar verhouden als: grondtoon, grote terts en overmatige kwint, gelijk die
door de gelijkzijdige driehoek wordt gesymboliseerd, zal het Volmaakte of
Ware, Goede en Schone worden voortgebracht.
In de oudheid werd de wiskunde beoefend als de wetenschap van het
denken Gods, dat op het scheppen en handhaven van orde en regelmaat is
gericht. Het Ene werd niet als tegenstelling van het vele beschouwd, doch
als ‘alles in zich bevattend’, waardoor het Immanente gelijk is aan het
transcendente.
Het Ene of “Alles in allen”, werd door de cirkel of de oneindige lijn
voorgesteld en gold als symbool van de ongeopenbaarde Godheid, in Wie
aanvang noch einde is. Door een punt in de cirkel te plaatsen, ontstaat het

symbool van de universele Zon of geopenbaarde Godheid, naar het model
waarvan alle overige zonnen werden gevormd.
De verticaal  -in de cirkel staat voor de scheppende Geest of het mannelijk
Beginsel; de horizontaal / stelt voor de vormende Ziel of het vrouwelijk
Beginsel. Beide beginselen verenigd +, symboliseren de materiële
openbaring, welke volmaakt is wanneer het mannelijk-scheppende en het
vrouwelijk-vormende beginsel elkaar door gelijkwaardigheid van verschil
in balans houden. Dit drukten de ouden uit door het begrip syzygie.
Het Oosterse kruis symboliseert, evenals het Yang en Yin der Chinezen het
evenwicht tussen geest en stof; tussen het mannelijke en het vrouwelijke,
als voorwaarde om harmonie = volmaaktheid te scheppen. Het christelijke
kruis waarbij de horizontaal de verticaal niet in het midden snijdt, geeft
weer dat het kosmisch evenwicht tussen natuur en boven-natuur werd
verbroken. Vandaar dat het christendom uitsluitend van God de Vader
spreekt, doch de Moeder of stoffelijke natuur verwaarloost. Het
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maatschappelijk leven is hierdoor onevenwichtig geworden, (alleen op
mannelijke leest geschoeid) als gevolg waarvan de vrouw werd onderdrukt
en de chaos in de plaats trad van de harmonie.
Bij de godsdienst leidde het tot verwaarlozing van het Moeder-begrip, als
gevolg waarvan alleen de goddelijke Vader ter sprake kwam, en de natuur
als zondigt, slecht of boosaardig werd voorgesteld. Door de goddelijke
Moeder van de goddelijke Vader te scheiden, kwam de religie tot verval en
ontstonden de verschillende confessies, hetgeen aanleiding gaf tot de
ontaarding van het aardse leven op alle gebieden. Dit maakt het
noodzakelijk dat de goddelijke Moeder (natuur) wederom in vereniging met
de goddelijke Vader (boven-natuur) wordt vereerd. Hierdoor zal ook de
vijandschap tussen de seksen verdwijnen, zodat vrede en verdraagzaamheid
op aarde hersteld kunnen worden. Het zal er tevens toe bijdragen dat men
de seksualiteit als een ‘goddelijk Scheppingsvermogen’ leert opvatten,
waardoor de geslachtsgemeenschap als een heilige daad zal worden
beschouwd, ten dienste van het scheppen van volwaardig nageslacht. Om
het lijden op te heffen zullen alle natuurlijke zaken wederom geordend
dienen te worden overeenkomstig de wetten van de boven-natuur
(metafysica).
Zoals gezegd, is het regelmatig twaalfvlak uit vijfhoeken opgebouwd. Ze
houden verband met het vijfde element Aether (quinta essentia), welke de
ziel der dingen is. Uit de aether ontwikkelden zich de vier elementen:
waterstof, koolstof, stikstof en zuurstof, waaruit de stoffelijke wereld is
opgebouwd. De metafysica leidt ons tot de kennis der wetten, waaraan de
quita essentia is onderworpen en door deze wetten toe te passen bij het
scheppingsproces, is men in staat volmaakte
vormen in alle Rijken der stoffelijke natuur te
scheppen. Deze heerschappij over de natuur
drukte de magiër of alchemist van weleer uit
door middel van het pentagram.
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Door zijn metafysische kennis was hij in staat uit onedele metalen het edele
goud voort te brengen, naar op overtuigende wijze wordt bewezen door
L.A. Langeveld, in zijn werk: “Alchemisten en Rozekruisers”.  Het werd

bevestigd door de Nobelprijswinnaar, Prof. dr. Louis de
Broglie, die in zijn werkje ‘Lávenir de la Sciene’
schrijft: “Door ons de eenheid van de stof aan te tonen,
alsook de mogelijkheid om een onsamengesteld
lichaam in een ander te veranderen, heeft de kern-
fysica de richting-gevende idee gerechtvaardigd,
waa rdoor  de  mi d de l eeuwse
alchemisten werden geleid, toen zij

lood in goud trachtten om te zetten.
Door diezelfde kennis waren wel-gepaarde ouders in
staat, door transmutatie van hun scheppingsvermogen, de
genieën of halfgoden te doen geboren worden, die op hun
beurt de scheppers en dragers van culturen 
waren. Dit wel-gepaard-zijn der ouders werd
gesymbol iseerd door het  hexagram of de
ineengestrengelde driehoeken of Salomon’s zegel
waarmee het kosmisch-harmonische huwelijk werd
aangeduid, of de verhouding waarin man en vrouw tot
elkaar behoren te staan om de schepping van volwaardig
nageslacht mogelijk te maken. Dat de vier elementen:
vuur, water, lucht en aarde uit het vijfde element zijn
voortgekomen, toonde Pythagoras aan met de vijf
regelmatige lichamen, welke niet willekeurig uit elkaar
werden gesneden, doch die uit de dodecaëder (regelmatig
twaalfvlak) zijn opgebouwd, door een bepaalde
verlenging van vlakken en lijnen. 
Toen men begrepen had, hoe punten tot lijnen, lijnen tot
vlakken en vlakken tot lichamen konden uitgroeien,
ontdekte men het bestaan van orde-wetten, waaraan alle
natuurgebeuren is onderworpen; niet alleen biologie,
botanie, zoölogie, doch ook bouw- en andere kunsten, ja
tot zelfs ethica en het Bovennatuurlijke. Volgens de
antieke wijsgeren berust alles wat waar, goed en schoon is
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op harmonische verhoudingen, welke wortelen in de Scheppingswet of Wet
van kosmische Harmonie.
Het is uiterst merkwaardig, dat we het twaalfvoud van kosmische krachten
en machten, die tot het ontstaan van het Universum hebben samengewerkt,
ook bij het muzieksysteem aantreffen. Bovendien blijkt er
overeenstemming te zijn tussen dit systeem en hetgeen de
geesteswetenschappen ons leren, nl. dat de geest volgens het vijfvoud,
voorgesteld door de zwarte toetsen van de klaviatuur, op de ziel inwerkt en
zij op haar beurt door zeven stralen, voorgesteld door de witte toetsen, de
stof formeert. Vandaar dat het octaaf kan worden onderverdeeld in 12 halve
toonschreden (chromatisch) en 7 hele en halve toonschreden (diatonisch).
Voor een nadere verklaring moeten wij verwijzen naar ons werk “Van
chaos tot harmonie”.
Ook de muziek heeft een veel diepere betekenis dan de meeste mensen
vermoeden. Zij heeft scheppende zowel als vernielende kracht (denk in dit
verband aan de muren van Jericho). Gaat er van de machtige composities
onzer grote meesters een veredelende invloed op het menselijk leven uit,
van de a-tonale cacofonie gaat een verwoestende en ontbindende invloed
uit, hetgeen in de wanorde en degeneratie op elk gebied momenteel heel
sterk tot uitdrukking komt. Dat het muzieksysteem geen menselijke vinding
is, doch afkomstig van de goden, moge blijken uit het navolgende, waaruit
de kosmische grondslag van het systeem duidelijk naar voren komt. Zoals u
weet, bestaat de notenbalk uit vijf evenwijdige lijnen. Ze symboliseren de
vijf zintuigen of poorten, door middel waarvan de geest zich via de ziel, de
stoffelijke wereld bewust wordt. De vier ruimten tussen de lijnen
symboliseren de vier temperamenten: het cholerische, het 

flegmatische, het sanguinische en het melancholische temperament,
overeenstemmend met de vier elementen vuur, aarde, lucht en water. 
De muziek kent hele noten, die onderverdeeld worden in halve-, kwart-,
achtste-, zestiende noten etc. etc. Kosmisch gesproken wordt hierdoor
weergegeven dat al het bestaande uit de ene Godheid is voortgekomen, die
zich ter openbaring splitste in de goddelijke Vader en Moeder, die op hun
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beurt het aanzijn gaven aan twaalfvoudig-onderverdeelde Hiërarchieën van
goddelijke Wezens (Engelen, Aartsengelen, Serafijnen, Cherubijnen etc.
etc.) of uit Wie, door emanatie, deze Wezens ontstonden, die in volstrekte
orde en naar kosmische wet medewerken aan de ontwikkeling van het
Universum.
Wanneer wij stellen dat een onzichtbaar Wereldbestuur op intelligibele
wijze aan de ontwikkeling van wereld en mensheid deelneemt, dan wil dit
volstrekt niet zeggen, dat dit buiten de mensen zou omgaan. Wel is het zó,
dat zij -evenals de lagere Rijken der natuur- de boven-natuurlijke invloeden
veelal onbewust ondergaan. Naar mate het menselijk bewustzijn toeneemt,
en meerderen tot het besef ontwaken, dat deze wereld, als deel van het
zonnestelsel, dat weer een onderdeel vormt van het heelal, niet op zichzelf
bestaat, doch in de evolutie van het geheel is opgenomen, naar die mate zal
men leren inzien dat deze ontwikkeling in vaste banen voortschrijdt. Dit zal
het besef doen ontwaken in de menselijke geest, dat wij zedelijk verplicht
zijn ons te houden aan de wetten, waarop de evolutie berust. Immers, doen
wij dit niet (gelijk in de verschenen millennia het geval was) dan verstoren
wij de natuurlijke orde. Tussen de stoffelijke natuur, als vormzijde des
levens, en de geestelijke boven-natuur, als energiezijde, treedt dan
discrepantie op, waardoor beide naturen niet langer synchroon verlopen en
de chaos ontstaat. 
De mensheid als geheel vormt eveneens een hiërarchie. Ook in en door haar
werken de twaalf goddelijke Krachten en Machten, dwz. Dat de mensheid
in twaalf kosmische groepen kan worden onderverdeeld. Dit werd in de
oudheid weergegeven door de 12 stammen Israëls, zowel als door de zg.
Delphische Amphiktynie, gevormd door de afgevaardigden van de
oorspronkelijke twaalf volk stammen der Grieken. Hun voornaamste taak
bestond in het onderhouden van de relatie met de vierde dimensie via de
tempel van Demeter (Dea Mater) te Anthela bij de Thermopylae en die van
Apollo, de goddelijke Vader van Delphi. Zolang er samenwerking bleef
bestaan tussen mensen en goden, kon de cultuur bloeien. 
Nu met de intrede van de atoom-era het menselijk bewustzijn tot kosmisch
bewustzijn zal uitgroeien, is de tijd gekomen waarop men tot het besef moet
ontwaken, dat gelijk de componist door zijn beheersing van de harmonie-
wetten (compositieleer en contrapunt) in staat is uit de chromatische
toonreeks de schoonste harmonieën en symfonieën te scheppen, ook de
levens-bewust-geworden mens in staat zal zijn alle menselijke betrekkingen
en maatschappelijke verhoudingen te harmoniseren, door de wetmatigheid
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van de kosmos toe te passen bij het ordenen van alle persoonlijke-, gezins-
en maatschappelijke aangelegenheden.
In plaats van door willekeur, behoren deze betrekkingen en verhoudingen
beheerst te worden door orde-wetten. Dit is mogelijk door de mensen, naar
het tijdstip van hun geboorte, in te delen in twaalf groepen en voorts een
zodanige selectie toe te passen, dat slechts diegenen, welke qua aard en
karakter, temperament en levensritme harmonisch op elkaar zijn afgestemd,
tot samenwonen-, leven en werken met elkaar komen.

Zij die werden geboren
tussen                         Vallen onder              Grond-              Hoofd-
                                   Het teken:                  Toon is:        eigenschap:

21 mrt-20 april            Ariës                          C               Wegbanend              
                                                                                          Pionier
21 april-21 mei           Taurus                       Cis             Arbeidzaam,             
                                                                                         Volharend
22 mei- 21 juni           Gemini                       D                Verbindend,             
                                                                                          Beweeglijk
22 juni-22 juli             Cancer                        Dis             Vormend,                
                                                                                          Wispelturig 
23 juli- 23 aug.            Leo                            E                 Leidinggevend,       
                                                                                           Vurig 
24 aug.- 23 sept.          Virgo                         F                 Determinerend        
                                                                                           Kritisch
23sept.- 23 okt.            Libra                         Fis               Afwegend               

                                                                                           Ongedurig
24 okt.- 22 nov.            Scorpio                     G                 Afscheidend,          
                                                                                           Prikkelbaar
23 nov.-21 dec.            Sagittarius                 Gis              Belerend,                
                                                                                           Wijsgerig
22 dec.- 20 jan.            Capricornus               A                Autoritair,               
                                                                                           Geduldig 
21 jan.- 18 febr.           Aquarius                    Ais              Vernieuwend,         
                                                                                           Dwingend
19 febr. - 20 mrt.          Pisces                         B                Offerend,                
                                                                                           Mystiek  
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Om vast te stellen welke mensen met elkaar kunnen samenwerken, -wonen
en -leven, dient een nieuwe typen-leer aangewend te worden. Een leer,
waarbij de psychologie, verbonden met kosmologie en muziekleer, als
uitgangspunt wordt genomen. Gelijk de astronomie de banen der
hemellichamen en hun samenstanden vooraf kan berekenen, kan de
astrologie vaststellen hoe en in welke verhouding bepaalde kosmische
krachten en machten in en door de mensen werkzaam zijn, zodat sommigen
elkaar aantrekken en anderen elkaar afstoten. En omdat alles aan de hemel
wentelt, zullen ook bepaalde mensen elkaar gedurende de ene periode
verdragen en op andere tijden liever geen voeling met elkaar hebben. 
Deze perioden te kennen is van grote waarde voor de menselijke
gemoedsrust, zowel als voor de harmonisering van intermenselijke
betrekkingen en de rust in de maatschappij. In de oudheid beschikten alle
wijzen over deze kennis. Plato b.v. zegt in het 13e boek van zijn Wetten:
“dat iedere figuur en samenvoeging van getallen en harmonische klanken
overeenstemmen met de omloop der planeten, waardoor iedere eenheid een
veelheid representeert, zodat men het ENE op de juiste wijze beschouwend,
streeft naar het leren kennen van ALLES”.
Hiermede bedoelde hij dat tussen getal, harmonie en planeten een
geheimzinnige samenhang bestaat, die men kan leren kennen door alles op
het ENE terug te brengen, en het getal als de verbinding aller dingen te
beschouwen.
Elders leert hij dat in de toenadering van twee gelijkwaardig-verschillende
tegendelen de oorzaak ligt van harmonie. Want eenheid is samengesteld uit
een oneindig aantal tegenstellingen, die evenwel ten opzichte van elkaar
zodanig geordend behoren te zijn, dat elk van deze met zijn gelijkwaardig-
verschillend tegendeel wordt verbonden, ten einde de harmonie te
handhaven. Hierin ligt opgesloten dat steeds gelijke typen (temperamenten)
met elkaar mogen huwen, dus cholerici met cholerici, flegmatici met
flegmatici etc. 
Harmonie of evenwicht mag niet als een ‘statische’ toestand; als RUST, die
generlei wijziging toelaat, worden opgevat. Kosmische harmonie betekent
veeleer een ‘dynamisch’ evenwicht; een toestand waarbij alle
tegenstellingen in voortdurende beweging zijn, doch elkaar door
gelijkwaardigheid van verschil in balans blijven houden. In een kristal b.v.
heeft ieder atoom zijn eigen plaats, waardoor de indruk van vastheid wordt
gemaakt. In werkelijkheid echter zijn de atomen in het kristal voortdurend
in beweging. Heraklitus sprak in dit verband van een onzichtbare harmonie,
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in welke de mengende goden de tegenstellingen verborgen. Er behoren
derhalve specifieke tegendelen tegenover elkaar te staan om harmonie te
verkrijgen. In de oudheid werd dit door de gelijkzijdige driehoek
gesymboliseerd.
Door besturing van de kosmos ontdekten de ouden dat Gods wetten aan het
uitspansel staan geschreven. Dit gaf het aanzijn aan de astrologie, welke
wetenschap gedurende de grote cultuur-perioden immer werd beoefend in
samenhang met astronomie, muziekleer en wiskunde. De astrologie doet
ons de wetten kennen, volgens welke de geest schept. De muziek brengt de
ziel in contact met de wereldziel of het vormend beginsel der natuur. Geest
als scheppend (mannelijk-gericht) vermogen en ziel als vormend
(vrouwelijk-gericht) vermogen behoren in evenwichtige verhoudingen tot
elkaar te staan om volmaakte vormen te kunnen voortbrengen. Voor het
berekenen van deze verhoudingen werd gebruik gemaakt van de astrologie.
Doordat ieder mens een zekere affiniteit heeft tot het dierenriemteken,
waaronder hij werd geboren, en uit dien hoofde verwant is aan de planeet,
die dit teken beheerst, worden aard, aanleg en karakter van alle mensen in
eerste aanleg bepaald door de wezenstrekken, welke de astrologie aan deze
tekens en planeten toekent. (Zie overzicht op bladzijde 86). 
Mensen onder invloed van Mars staande, zullen heel anders op de dingen en
omstandigheden reageren (veel feller b.v.) dan Venus-typen, die rustiger en
gelijkmatiger in hun optreden zijn. Jupiter-typen zijn van nature jovialer en
gemoedelijker dan Saturnus-typen, die veelal somber en neerslachtig zijn en
vaak de bokkenpruik opzetten.  ‘S Mensen karakter bepaalt zijn lot, en
doordat aard en karakter kunnen worden afgelezen uit de sterren, kan tevens
worden bepaald hoe men op de wisselende invloeden uit de kosmos zal
reageren en welke richting dit aan het lot zal geven. Of dit lot dan bij
voorbaat reeds vaststaat, vragen velen zich af? Allerminst! Wel is het zo,
dat hoe onbewuster een mens leeft, hoe meer hij aan allerlei invloeden zal
zijn onderworpen. Een astrologisch axioma luidt dan ook: “De sterren
maken geneigd, doch dwingen niet. Wie derhalve weten aan welke
invloeden zij blootstaan, kunnen deze ‘bewust’ leren aanwenden tot
verbetering van het lot.
Of een mens minder of meer bewust door het leven zal gaan, is afhankelijk
van de ontwikkelingstrap, waartoe geest en ziel tijdens hun aeonen-lange
bestaan zijn opgeklommen. Van het bereikte niveau hangt het in hoge mate
af, of het individu, dat krachtens zijn mens-zijn aan allerlei dierlijke driften,
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lusten, begeerten en instincten is onderworpen, in staat zal zijn de rede tot
ontwikkeling te brengen en hierdoor meester te blijven over de zinnen. 
Deze strijd tussen het goddelijke en het demonische in de mens, vormt het
onderwerp van alle antieke en klassieke allegorieën en mythen. Zo wordt
Themis b.v. voorgesteld als de dochter van Uranus (hemel) en Gaea (aarde).
Zij wordt geblinddoekt afgebeeld, met in de linkerhand een in evenwicht
hangende weegschaal, als symbool van de Scheppingswet of Wet van
kosmische Harmonie. In de rechterhand houdt zij een zwaard, ten teken dat
een ieder zichzelf veroordeelt tot een pijnlijk lot, zo het kosmisch evenwicht
wordt verstoord. 
Dit symbool is van gelijke strekking als de beide bomen in de Hof van
Eden. De Boom des Levens symboliseert de Scheppingswet, door
eerbiediging waarvan het evenwicht in natuur en boven-natuur wordt
bewaard, terwijl de Boom der kennis van goed en kwaad op de wet van
karma duidt, die oorzaken en gevolgen verbindt en lijden, gebrek en ellende
brengt door overtreding van de Scheppingswet.
Beschikt de mens, naar geest en ziel, over voldoende levenservaring,
opgedaan in een groot aantal aardse incarnaties, dan zal hij beseffen aan
invloeden van goddelijke, zowel als van demonische aard, bloot te staan. Is
door opvoeding en onderricht in religieus en wetenschappelijk opzicht, de
ziel zodanig ontwikkeld, dat zij op de inwerking van de geest reageert en
hierdoor het verstand verlicht, dan zal de mens tussen beide invloeden
‘bewust’ kunnen kiezen en het gewenste evenwicht kunnen scheppen en
handhaven onder alle omstandigheden.
Doordat echter geen enkel mens momenteel over een volkomen
belichaming beschikt, aangezien hij werd geboren in strijd met de
Scheppingswet, waardoor hij is besmet met de vloek der erfzonde, kan zijn
denken zich slechts moeizaam verheffen boven het rationele vlak, zodat het
irrationele van de metafysica voor de meeste mensen een gesloten boek
blijft en de verborgen zijde zowel als de diepere zin des levens hun ontgaat.
Hierdoor is tevens te verklaren, waarom de godsdienst op gespannen voet
staat met het Bovenzinnelijke en de Essentie van zijn heilige boeken niet
meer verstaat. De wetenschap, welke in de oudheid tot taak had het
Goddelijke te verklaren, ten einde alle aardse toestanden en verhoudingen te
kunnen ordenen naar hemelse wetten, deze wetenschap heeft sedert
onheugelijke tijden haar religieus karakter verloren. Dit is oorzaak geweest
dat de eenheid van hemel en aarde door de mens werd verbroken en de
verschillende faculiteiten geen gesloten eenheid meer vormen.
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Door zijn onvoldoende belichaming is de mens tot een staat van
onbewustheid vervallen, waardoor hij zich niet langer voelt opgenomen in
de kosmische Eenheid. Hierdoor is hij ‘eigen’ wegen gegaan; wegen, die
van de harmonie of het natuurlijk evenwicht afleiden. Demonische
invloeden hebben hierdoor de overhand op wereld en mensheid gekregen.
In ruimer verband gezien, is deze onbewustheid het gevolg van erfelijke
factoren. Als regel hebben ouders niet geweten aan welke wetten het
seksuele leven is gebonden, zodat zij ook geen harmonische lichamen ter
beschikking konden stellen aan incarnerende zielen. De ouders zijn op hun
beurt weer slachtoffers van de gemeenschap, die hun niet de opvoeding en
het onderwijs liet geven, waardoor zij hadden kunnen weten, als mens
aansprakelijk te zijn voor kwaliteit en hoedanigheid van het nageslacht, in
materieel, psychisch en spiritueel opzicht. Deze opvoeding kon weer niet
worden gegeven, wijl godsdienst noch wetenschap over wijsheid
beschikten, waardoor het volk in de voorwaarden van de Scheppingswet
onderwezen had kunnen worden. De leiders van deze instituten beschikken
niet over wijsheid, wijl het licht van de geestelijke Zon als gevolg van het
ingetreden cultuur-verval niet meer op aarde schijnt. Nu overheerst de
geestelijke duisternis, waarin de mensen onbewust ronddolen en
onderworpen zijn aan de wet van oorzaak en gevolg (trail and error), die in
de oudheid werd gesymboliseerd door de god der wrake met zijn: oog om
oog en tand om tand!
Door de intrede van de atoom-era zien wij alle toestanden en verhoudingen
op de wereld zich wijzigen. Dit zal er toe leiden dat ook aan de menselijke
onbewustheid een einde komt. Niet alleen zullen in de naaste toekomst alle
zaken met natuurnoodwendigheid geordend moeten worden naar de
voorwaarden van de Scheppingswet, ten einde het natuurlijk evenwicht op
alle levensgebieden te herstellen, doch dit brengt tevens met zich, dat in de
eerste plaats aandacht geschonken zal moeten worden aan de regeneratie
van het menselijk geslacht. Immers, de verwarring en verwording van het
geestelijk/zedelijk leven zal niet eerder opgeheven kunnen worden, of eerst
zullen de mensen in kennis gebracht moeten worden met de wetten, die het
seksuele leven beheersen. De jeugd behoort zodanig te worden voorgelicht,
dat zij leert begrijpen waarom de huwelijkskeuze ‘bewust’ dient te
geschieden. Haar dient onder het oog te worden gebracht, dat geboorte van
gaaf en gezond nageslacht het doel van ieder huwelijk behoort te zijn en tot
de hoogste plicht van elk echtpaar is te rekenen.
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In het huwelijk behoren de mensen zich te verbinden naar de verhouding
van de gelijkzijdige driehoek. In de muziek stemt die overeen met de
overmatige drieklank, zoals deze kan worden voorgesteld b.v. door de tonen
c-e-gis, die een harmonisch akkoord vormen. Deze verhouding heeft in alle
cultuur-tijden de grondslag gevormd van het kosmisch-harmonische
huwelijk.
Verbindt men de 12 tonen van de chromatische toonreeks met de 12 tekens
van de zodiac (zie tabel op pag. 86), dan blijken de tonen c-e-gis overeen te
stemmen met de tekens Ariës-Leo-Sagittarius. Deze drie tekens worden met
elkaar verbonden, door de gelijkzijdige driehoek te plaatsen binnen de
cirkel, met de dierenriemtekens daarop geplaatst. 

Naar het moment van zijn geboorte, staat ieder mens onder de hoofd-
invloed van één der kosmische Krachten en Machten. Aangezien zij
corresponderen met de chromatische toonreeks, wordt ieder mens
gekenmerkt door een specifieke grondtoon, die zijn ganse bestaan beheerst.
In ieders grondtoon liggen alle neventonen besloten. Vandaar dat wij alle
menselijke eigenschappen, in een andere volgorde weliswaar, bij ieder mens
terug vinden. Slechts waar deze volgorden harmoniëren bij twee individuen,
zal overeenstemming, aanvulling en samenwerking mogelijk zijn. En om
vast te stellen in hoeverre de mensen elkaar qua aard en karakter aanvullen,



79                     

zal er in de toekomst bij het psychologisch onderzoek gebruik gemaakt
dienen te worden van astrologie en muzieksysteem.
In het huwelijk behoort de man de grondtoon te zijn van het akkoord. Is hij
derhalve geboren onder Ariës, hetgeen er op neerkomt dat zijn levens-
toonreeks op C is afgestemd, dan zal de punt van de gelijkzijdige driehoek,
op dit teken gelegd, met de volgende punt het teken Leo (toon E) aanwijzen
als het teken waaronder zijn vrouw geboren dient te zijn om een harmonisch
samengaan te waarborgen. Het derde punt zal dan het teken Sagittarius
(toon Gis) aanwijzen, het teken waaronder het eerste kind geboren dient te
worden. Op deze kosmische verhouding berustte in de oudheid het z.g.
eerstgeboorterecht. Het betekent, dat vader, moeder en kind in volstrekt
harmonische verhoudingen tot elkaar behoren te staan, hetgeen
noodzakelijk is om het geslacht hoger te kunnen planten. Evtl. overige
kinderen zullen dan onder het teken van vader of moeder geboren dienen te
worden, waardoor het gezin als geheel een specifiek kosmisch element zal
vertegenwoordigen. In dit voorbeeld bezitten allen een cholerisch
temperament. Evenzo kan men zich andere gezinnen, resp. naar het
flegmatische, sanguinische of melancholische temperament opgebouwd
denken.
De driehoek is het begin van alle generatie en de voortbrenger van alle
overige veelvlakken. Daarom werd gedurende cultuurtijden de ideale
verhouding gesymboliseerd door de gelijkzijdige driehoek, die tot
uitdrukking bracht hoe tussen vader, moeder en kind harmonie zal ontstaan,
wanneer hun wederzijdse verschillen elkaar door gelijkwaardigheid van
tegenstellingen in evenwicht houden. Plato schreef dienaangaande in de
Timaeus: “Maar zonder een derde is het niet mogelijk dat twee alleen zich
volmaakt verenigen. In het midden moet voor beiden een bindmiddel
worden aangebracht, dat zichzelf en de twee die verbonden worden, zo
volledig mogelijk tot één maakt. En dat vermag de evenredigheid het fraaist
te volvoeren. Want wanneer van drie getallen, ofwel inhouden, ofwel
vlakken, welke dan ook, het middelste staat tot het laatste, zoals het eerste
staat tot het middelste, en weer omgekeerd, het laatste staat tot het eerste,
dan zal, als het middelste eerst en laatste wordt, laatste en eerste
daarentegen met hun beide middelste worden, alles noodzakelijkerwijs
eender blijven. Maar daar zij onderling eender blijven, zullen zij gezamelijk
een eenheid vormen”.
Niet voor niets wordt Plato de duistere genaamd. Het voorafgaande citaat
zal dan ook slechts verstaanbaar zijn voor hen, die tot het wezen van de
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kosmologie zijn doorgedrongen en het onderdeel hiervan hebben leren
kennen.
Na lezing van het voorafgaande zal het u duidelijk zijn geworden, dat twee
willekeurig gepaarde ouders, wier innerlijke afstemming, uitgedrukt in
elementen, temperamenten of tonen, door ongelijkwaardigheid van
tegenstelling niet in balans is, geen volmaakte vormen (kinderen) kunnen
voortbrengen. Steeds moeten positieve en negatieve polen elkaar in
evenwicht houden door ze te verbinden overeenkomstig de wetten der
kosmische Orde. Op deze wijsheid stoelde in de oudheid het sacrament des
huwelijks, en daarom kon uit welgepaarde ouders gaaf en welgevormd
nageslacht worden geboren. Immers, de mens als het enige met rede
begaafde wezen op aarde, wordt geacht de kosmische Wet te kennen, en de
harmonische maatverhoudingen aan te wenden bij het scheppen van zijn
nakomelingen.
Dat men de geboorte van zijn kinderen niet van het toeval mag laten
afhangen, wist Plato reeds, die in de Timaeus schreef: “Voor het ogenblik
heeft dus ons denken een drietal soorten te onderscheiden: datgene wat
wordt, datgene waarin het wordt en datgene naar welks voorbeeld het
wordende ontstaat. Zo is er dus alle aanleiding het ontvangende te
vergelijken met de moeder; datgene vanwaar het ontvangen wordt met de 
vader, en datgene wat tussen die beiden tot stand komt, met het kind”.
Bij het scheppen van levensvormen speelt de factor ‘tijd’, opgevat als
vierde dimensie, een alles-beheersende rol. Immers, tijd beschouwd als
‘beweging’, is een facet van het levensbeginsel dat geen stilstand kent.
Wanneer de scheppende kracht van de (zaadcel) zich verenigt met de
vormende macht van de (eicel), dan moet het tijdstip van de vereniging
zodanig worden gekozen, dat werking en weerstand evenredig tegengesteld
zijn aan elkaar. Want beide moeten ogenblikkelijk kunnen samensmelten
om het vruchtbeginsel zonder enige storing te doen ontwikkelen. Zie pag.
12.
Materieel gesproken kan het juiste tijdstip o.a. worden afgelezen van het
bio-gram der ouders in spe. Hierop staan de curven aangegeven, volgens
welke de ritmen van lichaam, ziel en geest zich vanaf hun geboorte
voltrekken. De gearceerde gedeelten geven de plus-perioden weer, de
blanco gedeelten de minus-perioden. Ze wisselen elkaar als vloed en eb af!
Vindt er bevruchting plaats, wanneer de vrouw zich b.v. drievoudig in de
minus-curve bevindt, dan is zij niet in de optimale toestand, welke nodig is
om gaaf en gezond nageslacht te kunnen voortbrengen.
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Daarom is het zaak er
op toe te zien, dat
echtlieden beiden in
optimale conditie zijn
ten tijde van de
bevruchting, willen zij
verzekerd zijn van
v o l w a a r d i g
nageslacht.
Spiritueel gesproken
gaat het nog om heel
a nde r e  f a c t o r e n ,
waarmee bij  het
s c h e p p e n  v a n
n a k o m e l i n g e n
r e k e n i n g  d i e n t
gehouden te worden.
Imme r s ,  b i j  d e
geboorte van een kind
gaat het om een ziel,
die zich in een
lichaam incarneert.
Helaas wordt deze
a l l e r b e l a n gr i j k s t e
factor tegenwoordig
volledig uit het oog
verloren.
In de oudheid werd de

mens beschouwd als een drievoudig wezen, samengesteld uit lichaam, ziel
en geest. Toen wist men dat de aardse geboorte een voortzetting betekent
van het immateriële bestaan der ziel. Het moment nu waarop door de
bevruchting het fundament wordt gelegd voor de aardse woning der ziel,
bepaalt niet alleen vorm en hoedanigheid ervan, doch daar normaliter ook
het tijdstip van de geboorte er afhankelijk van is, worden tevens de
gebeurtenissen en omstandigheden waaronder de ziel haar aards bestaan zal
beleven, er in hoge mate door bepaald. Zouden dus a.s. ouders weten, hoe
het lot van hun kinderen in eerste aanleg afhankelijk is van het tijdstip
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hunner geboorte, dan zouden zij er ongetwijfeld naar streven hun kinderen
op de meest gunstige tijden te doen geboren worden.
Het moment van bevruchting is bepalend voor vorm en hoedanigheid van
het latere lichaam. Op dat moment namelijk begint de ‘tijd’, opgevat als
beweging, de kosmische spiraalgang der embryonale ontwikkeling in te
zetten, op één van de twaalf vlakken van het regelmatig twaalfvlak, hetwelk
aan de ontwikkeling van iedere stoffelijke openbaring ten grondslag ligt.
Verdere bijzonderheden dienaangaande vindt u beschreven in het werk
“Van Chaos tot Harmonie”.
Om te verstaan wat hiermede wordt bedoeld, moet u van het denkbeeld
uitgaan, dat natuurprocessen allerminst ‘toevallig’ of ‘willekeurig’ plegen te
verlopen. Integendeel, er liggen vaste wetten aan ten grondslag. Deze
wetten bepalen dat aan de bouw van iedere stoffelijke vorm in het planten-,
dieren en mensenrijk 12 verschillende hiërarchieën van natuurwezens
deelnemen, die ieder een geëigende taak te vervullen hebben. Hun
samenwerking geschiedt zuiver geordend, doordat zij zich houden aan de
wetten der natuurorde. Zij zijn te onderscheiden als werkers van het eerste,
het tweede tot het twaalfde uur, die worden geleid door de intelligibele
Wezens, welke resp. zon, maan en planeten besturen.
De hiërarchie nu, welke met de arbeid begint, drukt er zijn stempel op en
bepaalt hierdoor aard en wezen van het te bouwen lichaam. Van het tijdstip
van de bevruchting, of het zaaien, stekken enten etc. is het afhankelijk
welke hiërarchie, resp. hemellichaam met de ontwikkeling is belast. Hierop
berust o.a. dat bepaalde gewassen op bepaalde tijden van het jaar gezaaid
moeten worden om gunstige resultaten te mogen verwachten. Hierbij werd
voorheen steeds op de maanstand gelet, want bepaalde gewassen behoren
bij wassende maan, andere bij afnemende maan gezaaid te worden. Nu men
de ganse natuur-orde heeft verstoord door het gebruik van kunstmest,
insecticiden, herbiciden e.d. vindt men het overbodig de maan er nog bij te
halen. Dit wordt in wetenschappelijke kring als ‘bijgeloof’ beschouwd.
Vanzelfsprekend zal men hier t.z.t. wel van terugkomen, wanneer de
ellende -door het verstoren van de natuur-orde ontstaan- groot genoeg is
geworden. Dan zal tevens het inzicht wel rijpen dat alle ziekten en gebreken
bij de mensen gevolgen zijn van het verwaarlozen van de factor tijd. Dan
zal men beseffen, hoe door het tijdstip van de bevruchting goed te kiezen,
de samenwerking der natuurwezens ongestoord kan verlopen. Is
daarentegen het moment ongunstig in kosmische zin, dan zal er wanorde bij
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de embryonale ontwikkeling optreden, welke zich later zal openbaren als
ziekte en afwijking.
Doordat wij ons geen rekenschap geven van de betekenis van kosmische
invloeden, weten wij niet dat alle verschillen tussen de mensen in eerste
aanleg zijn terug te brengen tot het feit, dat zij op verschillende tijdstippen
werden geboren. Vanzelfsprekend zijn ook erfelijke factoren hierbij van
invloed, doch in mindere mate dan wel wordt aangenomen. Kinderen zijn
allerminst de eigenschappen en karakters van vader en moeder, gedeeld
door twee. Zelfs tussen kinderen van eenzelfde ouderpaar kunnen zich zeer
grote verschillen openbaren. Het tijdstip van hun geboorte speelt hierbij een
zeer voorname rol.
Weliswaar hebben de mensen ieder hun eigen moeilijkheden en
verdrietelijkheden; hun fouten en gebreken, die gemakshalve onder de
algemene noemer van ‘menselijk’ worden gebracht, doch bij de
verschillende mensen-typen zullen die zich anders manifesteren. Daarom is
het van het hoogste belang dat ouders vooraf het juiste tijdstip van de
geboorte hunner kinderen leren vaststellen. Dan zal hun nageslacht niet
slechts uit gave en welgeschapen kinderen bestaan, doch bovendien zullen
zij, qua aard, karakter en levensritme bij de ouders passen, en hierdoor een
harmonisch gezinslevens mogelijk maken.
Dat de factor ‘tijd’ in de oudheid als een vierde dimensie werd beschouwd,
is nog niet geheel uit het menselijk bewustzijn verdwenen. Want er zijn nog
streken, waar de landman op de stand van de maan let bij het bewerken van
het land, zowel als bij het zaaien en oogsten van zijn producten. Zeer terecht
zegt Mv. Blavatsky dan ook in haar “Geheime Leer I, 300, “Indien aan de
massa, in plaats van nutteloze lessen uit de bijbel, de verborgen
eigenschappen der maan en haar verborgen invloed op de voortplanting,
werden onderwezen, dan behoefde men zich geen zorgen te maken over de
toeneming der bevolking, noch -om haar tegen te gaan- zijn toevlucht te
nemen tot de twijfelachtige lectuur van de malthusianisten”.
De moderne mens is geneigd hierover zijn schouders op te halen. Dat komt
omdat hij het verband niet meer kent, dat er is tussen de ontwikkeling van
het leven op aarde en allerlei kosmische invloeden, die deze ontwikkeling
bepalen. Weliswaar weet men algemeen dat zon en maan grote invloed op
de menselijke temperamenten, door de vermenging van zekere
lichaamsvochten (bloed, gele en zwarte gal en slijm). Men spreekt niet ten
onrechte van ‘maanziekten’, en zo kunnen ook bepaalde maan- en andere

84                     

kosmische invloeden schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het embryo,
die zich in het vruchtwater voltrekt.
Onze onwetendheid op dit punt houdt verband met het feit, dat sterren en
planeten algemeen als ‘hemellichamen’ worden beschouwd, waarbij
evenwel over het hoofd wordt gezien, dat -evenals het menselijk lichaam
door geest en ziel wordt belevendigd- ook de sterren en planeten worden
voortbewogen door energieën, welke zij aan ziel en geest ontlenen. Keppler
zegt in zijn “Harmonices Mundi”: “In de kosmos staat alles met elkaar in
verband door een onverbrekelijke, onderlinge samenhang, die zijn
oorsprong heeft in de Godheid. Alles wat bestaat is levend en bezield. Geen
ster, die geen wezen is; die geen ziel heeft. De ziel der sterren is de oorzaak
harer bewegingen en van de affiniteit welke de sterren onder elkaar
verenigt. Zij verklaart tevens de regelmaat aller natuurverschijnselen”.
Zouden de sterren slechts dode lichamen zijn, stellig zouden ze geen
invloed op ons denken en voelen kunnen uitoefenen. Maar uit de ziel der
sterren zijn de menselijke zielen ontstaan en het zijn de psychische
invloeden der sterren die het leven der mensen bepalen, zolang zij nog niet
in staat zijn zelf orde in hun bestaan te scheppen. Men behoeft derhalve niet
aan deze invloeden onderworpen te zijn. Men kan er een verstandig gebruik
van maken om het eigen bestaan zo geordend mogelijk te doen verlopen. -
Het zijn deze psychische invloeden der hemellichamen die vruchtzetting en
embryonale ontwikkeling beheersen. Is derhalve het tijdstip van de
bevruchting niet goed gekozen, dan kan het embryo zich niet ‘normaal’, d.i.
volgens de normen van de natuur-orde ontwikkelen. 
Dit zult u beter verstaan, indien u de tijd niet langer als een begrip van
menselijke makelij voorstelt, doch hem beschouwt als een vierde dimensie,
welke stoffelijke lichamen behoeven om hun existentie in de ruimte de
mogelijkheid tot groei = ontwikkeling te geven. Was er geen tijd, dan stond
alles stil en was leven onmogelijk. De factor tijd is derhalve van veel groter
betekenis voor ons bestaan dan algemeen wordt aangenomen. In feite is
‘tijd’ beweging zowel als beweger, die invloed op ontstaan, bestaan en
vergaan van alle dingen uitoefent. Het begrip ‘tand des tijds, die alle zaken
aantast, is dus méér dan een gemeenplaats.
Bovendien is tijd een kosmische factor, die overal in het universum
werkzaam is. Door de tijd nemen de hemellichamen een steeds zich
wijzigende positie ten opzichte van elkaar in. Als gevolg hiervan zullen hun
invloeden zich periodiek verenigen, waardoor ze in kracht toenemen ofwel
elkaar afstoten, waardoor hun uitwerking geringer wordt. Dat de tijd een
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kosmische factor is, zal u onmiddellijk duidelijk worden als u bedenkt dat
wij de tijdsduur van het jaar afmeten naar de duur van de omloop van de
aarde rond de zon. Het jaar is ingedeeld in 12 maanden, omdat dit verband
houdt met de doorgang van de zon door de 12 tekens van de dierenriem. Zo
werden ook de dagen van de week in verband gebracht met de zeven
planeten en met de omloop van de maan om de aarde.
Omdat wij de kosmische samenhang aller dingen uit het oog hebben
verloren, laten wij het jaar op 1 januari beginnen, ofschoon het nieuwe jaar
bij de Romeinen begon ten tijde dat de zon het lentepunt opnieuw bereikte.
Niet alleen wijkt onze kalender af van de kosmische tijds-indeling,
waardoor aardse zaken niet langer naar hemelse maatstaven worden
geordend, maar bovendien wordt er geen aandacht meer geschonken aan
kosmische invloeden, zoals ze door zon, maan en planeten worden
uitgeoefend. Dit vormt in wezen de grond-oorzaak van de huidige
verwarring op geestelijk, psychisch en zedelijk gebied.
Toen de cultus bloeide, gaf men zich van deze dingen volledig rekenschap.
Alvorens tot de schepping van nageslacht over te gaan, wendde de vrouw
zich tot de priesteres, die de bewegingen van zon, maan en planeten in een
grafische figuur vastlegde en de tijd bepaalde, waarop tot de bevruchting
kon worden overgegaan. Deze figuur was te beschouwen als het astrale
levensplan, dat weergaf welke kosmische invloeden op dat tijdstip zouden
samenwerken om een gaaf en gezond lichaam voort te brengen. Tevens
werd erdoor in beeld gebracht welke kosmische invloeden er bij de geboorte
werkzaam zouden zijn en hoe hierdoor het stoffelijk bestaan dat de ziel
tegemoet ging, zodanig geordend zou kunnen worden, dat het bewustzijn er
zoveel mogelijk door uitgebreid kon worden.
Hieruit is in later tijden de horoscopie ontstaan. Momenteel wordt de
horoscoop (van hora = uur en scoop= beeld) vervaardigd, om uit de
verhouding waarin zon, maan en sterren op het tijdstip van geboorte tot
elkaar staan, de mogelijkheden af te lezen die iemand tijdens zijn aards
bestaan kan realiseren en de moeilijkheden te leren kennen, die hierbij
overwonnen moeten worden.
Feitelijk zou er van iedere nieuw-geborene onmiddellijk een horoscoop
gemaakt moeten worden. Niet alleen zou hierdoor de opvoeding van het
kind direct in goede banen geleid kunnen worden, doch bovendien zou men
-indien er aanwijzingen zijn voor evtl. ziekten en gebreken- onverwijld die
maatregelen kunnen treffen, waardoor ze voorkomen of verholpen kunnen
worden.

86                     

In de toekomst echter moet de horoscoop niet worden gemaakt nadat het
kind is geboren, doch voordat de ouders tot het stichten van een gezin
wensen over te gaan. Had men zich in de oudheid hiervoor te wenden tot de
priester of priesteres, thans zijn de mensen verstandelijk ver genoeg
ontwikkeld, om -zo zij de moeite willen nemen hun verstandelijke
vermogens door het intuïtieve denken uit te breiden- zelf hun bestaan te
leren ordenen naar de wetten, waarop in natuur en boven-natuur alle orde
berust.
Verwacht mag dan ook worden -naar mate de chaos en ellende in huwelijk
en huisgezin zullen toenemen- dat in de komende jaren steeds meer mensen
tot het inzicht zullen komen, dat zij het in eigen hand hebben, gelukkige en
harmonische gezinnen te stichten, door bij de huwelijkskeuze niet de zinnen
te laten domineren, doch hierbij het verlichte verstand in te schakelen en de
voorwaarden van Moeder natuur te accepteren. Dan zal ook de geboorte van
hun kinderen niet langer van het toeval blijven afhangen. Integendeel,
wanneer man en vrouw zelf harmonisch zijn gepaard, doordat hun
grondtonen met elkaar overeenstemmen, dan zullen zij er ook voor willen
zorgen dat de nakomelingen qua grondtoon geen dissonant in het gezin
brengen.
Gezien het feit, dat alle aardse zaken zich ontwikkelen onder inwerking van
kosmische invloeden, staat het als een paal boven water, dat -nu de atoom-
era en aanvang heeft genomen, en er veel meer van de mensen zal worden
geëist in mentaal, psychisch en fysiek opzicht- alles wat met de schepping,
geboorte en opvoeding der komende generaties in verband staat, aan een
totale herziening zal moeten worden onderworpen, hetgeen onherroepelijk
zal resulteren in denkwijzen en gedragingen, zoals ze in de voorafgaande
pagina’s slechts zeer onvolkomen konden worden omschreven.
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EPILOOG

In de voorafgaande bladzijden hebben wij getracht u duidelijk te maken:

A. Hoe in de oudheid de cultuur haar oorsprong had in de cultus; hoe de
aldaar bewaarde wijsheid gericht was op het ontwikkelen van kosmisch
bewustzijn. Door het volk bekend te maken met de wetten der moraal, was
een gezond en zuiver geestelijk/zedelijk leven mogelijk.

B. Van de wijsheid der cultuswetten, die beoogden het geslachtsleven te
ordenen en een harmonisch huwelijks en maatschappelijk leven mogelijk te
maken, dragen moderne mensen geen kennis meer. Immers, wij kennen de
‘metafysische’ factoren niet, welke het huwelijksgeluk bepalen en de
menselijke soort krachtig en gezond houden.

C. Daarom kunnen wij op getal, kwaliteit en hoedanigheid van ons
nageslacht weinig invloed uitoefenen. Tevens ligt in onze onwetendheid
aangaande de metafysische zijde van het geslachtsleven de grond-oorzaak
van het feit, dat wij periodiek door oorlogen, honger, armoede en
epidemieën worden getroffen, die een eind maken  aan de overbevolking en
het inferieure gehalte van de menselijk soort.

D. Wordt er verzuimd op korte termijn maatregelen te nemen, die aan de
huidige overbevolking een eind kunnen maken, b.v. door de jeugd een
betere seksuele voorlichting te geven en haar op te voeden tot zelf-
beheersing op seksueel gebied, dan zal dit verzuim onherroepelijk leiden tot
ondergang van het Avondland. Want de universele Scheppingswet herstelt
het evenwicht door de overtolligen en minderwaardigen op te ruimen.

E. Het nemen van verantwoorde maatregelen maakte het noodzakelijk
onder opvattingen, denkbeelden en gewoonten op seksueel gebied aan een
ernstig en diepgaand onderzoek te onderwerpen. In eerste instantie behoren
de te nemen maatregelen gericht te zijn op het doen geboren worden van
een betere mensensoort, aangepast aan de eisen en behoeften van de atoom-
era.

F. Want er moet niet alleen een einde komen aan de schrikbarende
overbevolking, die overal het economische, sociale- en politieke evenwicht
verstoort, doch vóór alles moet er -door terugkeer tot de wetmatigheid van
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natuur en boven-natuur- een aanvang worden gemaakt met het bestrijden
van de OORZAAK van alle ziekten, kwalen en gebreken naar lichaam,
zowel als naar ziel en geest. Immers, blijven wij in gebreke te doen wat
Moeder natuur in dit tijdsgewricht van ons eist, dan zal zij ons daartoe met
harde hand móeten dwingen, om het voortbestaan van de menselijke soort
mogelijk te maken.

Na overdenking van het vorenstaande zult u het ongetwijfeld met ons een
zijn, dat de doorsnee-mens nog allerminst rijp geacht mag worden om deze
denkbeelden en begrippen te accepteren, laat staan in toepassing te brengen.
Vandaar dat wij ons voorlopig nog moeten wenden tot de enkelingen, die
beseffen dat alle verouderde middelen en methoden om onze problemen op
te lossen, hebben gefaald, zodat er noodzakelijk naar meer efficiente
methoden zal moeten worden omgezien. Ook onder deze enkelingen zullen
sommigen bedenkingen hebben tegen onze beschouwingen, vooral wanneer
zij zich realiseren dat acceptatie van deze zienswijze herziening van de
seksuele ethiek en methodiek noodzakelijk maakt. Waarschijnlijk zijn zij
zelf reeds tot de ontdekking gekomen dat het verstrekken van allerlei
middelen om zwangerschap te voorkomen niet tot het gewenste doel kan
leiden, omdat deze methode in strijd is met de voorwaarden van Moeder
natuur. Maar of zij de door ons gepropageerde methode als de betere zullen
beschouwen, is maar de vraag. Wellicht zien zij haar wel als juist, maar
achten zij haar niet praktisch toepasselijk, gezien de bandeloosheid, die
momenteel op seksueel gebied heerst?
Zij die menen gerechtvaardigde bedenkingen tegen de in dit geschrift
uitgewerkte zienswijze te kunnen inbrengen, verzoeken wij -zo zij middelen
en methoden kennen, die sneller of eenvoudiger tot het beoogde doel
kunnen leiden- deze aan ons bekend te maken. Het is in het belang van ons
allen! 
Hoe dan ook, het feit blijft bestaan dat zonder betere voorlichting en
opvoeding van de jeugd, geen verbetering van duurzame aard mogelijk zal
zijn. Zij zal de voorwaarden moeten leren kennen, waaraan huwelijkskeuze
en geslachtsleven van nature zijn onderworpen. Door zich vrijwillig aan
deze voorwaarden te houden, zal zij het geluk van zichzelf, de partner en de
nog ongeboren nakomelingen kunnen bevorderen.
Tot het opvoeden en voorlichten van de jeugd wekken wij alle goedwillende
en weldenkende mensen op. In de eerste plaats hen, die in werkkring of
beroep veel met jonge lieden in aanraking komen, b.v. medici, geestelijken,
jeugdleiders, politieautoriteiten, leden van de rechtelijke macht. Etc. etc.
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Wie beseffen dat er grote belangen op het spel staan; belangen die met het
wel en wee van onszelf, van onze kinderen en kleinkinderen onmiddellijk
samenhangen, verzoeken wij dringend zich onverwijld met ons in
verbinding te stellen. In onderling overleg kunnen er dan, naar wij hopen,
op korte termijn nadere plannen worden uitgewerkt, die verbetering in de
geestelijk/zedelijke verwarring onzer dagen zullen brengen.

J.F.W. Henschel,
            Psycho-bionoom
M.M.Th. Henschel-Fischer,
            Musicologe

Heemstede, September 1964
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Verklaring vreemde woorden

eugenetica wetenschappelijk onderzoek, gericht op
rasverbetering

androgyn twee geslachten in een enkel wezen verenigd

emanatie het ontstaan der dingen uit een hoogste Beginsel,
de Godheid

eubiotiek de kunst om gezond en gelukkig te leven en
ziekten te voorkomen

corpusculair uit kleine lichaampjes bestaand

dura lex, sed lex de wet is hard, maar het is wet

immanent inwonend of het wezen der dingen uitmakend

transcendent bovenzinnelijk; wat de ervaring te boven gaat

familia optima het ideale gezin



91                     

Achterzijde van boek.

Omdat wij op elk gebied de voorschriften van moeder natuur
overtraden, hebben wij collectief-onbewust bijgedragen tot een
onverantwoorde bevolkings-aanwas; tot het afzakken van het
geestelijk/zedelijk en lichamelijk peil der bevolking. weliswaar wordt
steeds sterker de noodzaak van geboorte-beperking bepleit, doch er
wordt nog uitsluitend gewezen op de wenselijkheid het aantal
geboorten te verminderen. dit streven zou zich echter PRIMAIR
moeten richten op het voorkómen van geboorte van erfelijk-belaste
kinderen. dit laatste kan worden bevorderd door bewust-geleide
eugenese, gepaard gaande met juiste seksuele voorlichting, waarbij de
natuur-wetmatigheid als uitgangspunt worde genomen. door de
mensen vertrouwd te maken met de gedachte dat de veiligheid van het
verkeer tussen de seksen afhankelijk is van het in acht nemen van de
wetten, waaraan dit verkeer van nature is onderworpen, zal het inzicht
veld winnen dat zich uitleven op seksueel gebied in hoge mate
bijdraagt tot de ontaarding van het menselijk ras. door begrip van de
bestaande natuurwetmatigheid zal men zich zijn verantwoording ten
opzichte van het nageslacht bewust worden, en het als zijn hoogste
plicht leren zien ervoor te zorgen dat er uitsluitend kinderen met een
gezonde erfelijke aanleg worden geboren, die recht van lijf en leden
zijn en over zoveel intelligentie beschikken, dat ze later zelfstandig
een ‘menswaardig’ bestaan kunnen opbouwen.


