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Gij zijt halve zielen, en de grootste moeilijkheid is dat ge zo zelden het

verstand hebt om dit te begrijpen of een poging in het werk stelt om de

volmaakte en onscheidbare vereniging tot stand te brengen; een heilige

taak, die in de handen der vrouwen is gelegd. De natuur is voortdurend

bezig met de juiste helften bijeen te brengen; de mens tracht steeds

weer ze te verstrooien, en hoewel ten slotte alles terecht komt (hetgeen

ook moet) is het toch niet nodig uitstel te veroorzaken, waar maanden

of eeuwen mee gemoeid zijn. Gij vrouwen waart bedoeld om reddende

engelen te zijn, maar in plaats daarvan zijt ge de ondergang van uw

eigen idealen. 

Marie Corelli 
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BESCHOUWING OVER DE VERHOUDING MAN/VROUW. 

Over seksuele problemen wordt veel gesproken en geschreven, zonder

dat ze tot oplossing worden gebracht. Dit laatste moet wel in hoofdzaak

hieraan worden toegeschreven, dat men deze problemen bijna

uitsluitend van de verstandelijke kant benadert, doch verzuimt ze van

de metafysische zijde te beschouwen. 

Veel mensen wensen over deze zaken in het geheel niet te horen. Zij

begrijpen u niet als u beweert dat er grote seksuele nood heerst of dat er

veel verwildering bestaat op dit gebied. Doorgaans hebben deze lieden

er geen flauwe notie van, dat de wijze waarop zij zelf de seksualiteit

beleven, in diepste wezen strijdig is met de voorschriften van Moeder

natuur. Zij lezen wel regelmatig berichten over seksuele misdrijven,

doch realiseren zich niet dat deze slechts een uiterste klein percentage

vormen van alle drama’s, welke zich op seksueel gebied afspelen. 

Deze zaken plegen zich immers in het duister te voltrekken, en dat er

betrekkelijk weinig licht op wordt geworpen, moet wellicht voor een

groot deel hieraan worden toegeschreven, dat velen die voor eerbaar en

achtenswaardig wensen door te gaan, niet graag zouden willen dat

bekend werd welke escapades op seksueel gebied zij zelf achter de rug

hebben of nog steeds bedrijven. 

MEN ZONDIGT UIT ONWETENDHEID. 

Waaraan is de toenemende verwildering op zedelijk gebied toe te

schrijven? In hoofdzaak aan onwetendheid! Goed beschouwd bezitten

de meeste mensen van seksuele zaken slechts een zeer oppervlakkige

kennis. Vaak weten ze meer af van de werking van motoren en allerlei

technische hulpmiddelen dan van de natuurwerking, die zich in de

seksualiteit manifesteert. Omdat de meeste ouders op dit punt

onwetend zijn, worden de jongeren niet behoorlijk voorgelicht.

Vandaar dat ze licht plegen op te steken bij hen, aan wie ouders hun

kinderen als regel in de laatste plaats mogen toevertrouwen. Is het dan

niet begrijpelijk dat jonge mensen verdrinken voordat ze water gezien

hebben? Ook waar deze voorlichting wetenschappelijk meer

verantwoord is, beperkt ze zich doorgaans tot de technische zijde, zodat
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de ethische kant van de zaak meestal onbesproken blijft. Helaas wordt

hierdoor verzuimd er de nadruk op te leggen, dat de scheppende kracht,

waarover de mens van nature de beschikking kreeg, op de juiste wijze

behoort aangewend te worden, ten einde hierdoor de eigen gezondheid

en die van het ras in stand te houden. 

Want zo men zich van aarde en wezen dezer scheppende kracht op de

hoogte wilde stellen, zou men ontdekken dat zij is onderworpen aan

bovennatuurlijke wetmatigheid. En gelijk de ingenieur in staat is bijna

volmaakte machines, schepen, auto’s en vliegtuigen te bouwen, door

zijn kennis van de natuur wetten toe te passen, zouden ook echtparen,

die de wetmatigheid van de bovennatuur in acht wilden nemen, in staat

zijn aan gave en gezonde kinderen het levenslicht te schenken, en aldus

aan de veredeling van de menselijke soort mede te werken. 

MEER INZICHT IS NODIG IN DE WETMATIGHEID VAN

NATUUR & BOVENNATUUR. 

De seksuele kracht ontspringt aan de hoogste bron des levens, aan de

Godheid. Deswege moeten wij leren op de juiste wijze met deze

goddelijke Kracht om te gaan. Immers, wordt er in de bijbel gesproken

van “de zonde tegen de H. Geest”, die niet wordt vergeven dan

betekent dit in concreto dat een ieder, die de scheppingskracht of

seksualiteit op de verkeerde wijze aanwendt, voor de gevolgen hiervan

persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. En niet voor niets is er

geschreven, dat de zonden der vaderen worden bezocht aan de

kinderen. Want hier ligt de oorsprong van KARMA. Deze goddelijke

kracht openbaart zich in Makro- zowel microkosmos als groeikracht

der natuur, overeenkomstig inherente wetten, die beogen het natuurlijk

evenwicht der dingen of de harmonie der Schepping te bewaren. Deze

kracht bewerkt zowel de bestuiving der planten als de vereniging van ei

en zaadcel. Tevens bewerkt zij –in haar negatief aspect- de vernietiging

aller bestaande vormen na beëindiging van hun taak. Dan vallen deze

uiteen in hun moleculen en atomen, waarvan later weer andere vormen

opgebouwd kunnen worden. Atomen, cellen, planten en dieren

ondergaan deze natuurwerking ‘onbewust’. Zegt men b.v. dat het dier

‘instinctief’ handelt, dan wil dit zeggen dat het in feite wordt gedreven

of geleid door deze levens of natuurkracht, waaraan een bepaalde graad
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van intelligentie niet mag worden ontzegd. Vandaar dat het dier niet

aansprakelijk gesteld mag worden voor zijn daden. 

De mens daarentegen heeft een hoger stadium van bewustzijn bereikt

en behoeft derhalve de werkingen der natuur niet langer onbewust te

ondergaan. Deswege wordt hij voor zijn daden persoonlijk

verantwoordelijk gesteld, ook waar het nog niet tot hem is

doorgedrongen, dat de scheppende functie door hem op de verkeerde

manier wordt aangewend. Dit laatste heeft tot gevolg gehad, dat in de

achter ons liggende millennia der degeneratie van het mensdom meer

en meer in de hand werd gewerkt, waardoor de chaos momenteel een

zodanige omvang heeft aangenomen, dat allen erin dreigen onder te

gaan. Van deze samenhang moet men zich op korte termijn bewust

worden, ten einde het scheppende vermogen op de JUISTE WIJZE te

leren aanwenden. Dit is van uiterst groot belang, want nu de kans op

genetische beschadiging –door het gebruik van atoom-energie-

dagelijks toeneemt, moet er met kennis van zaken worden gehandeld

om het uitsterven van het menselijk ras te voorkomen. Slechts door

onze gedragingen weer in overeenstemming te brengen met de

voorschriften van Moeder natuur, zal het failliete huwelijksinstituut

gesaneerd kunnen worden, waardoor tevens de geboorte van gave en

gezonde kinderen mogelijk zal zijn. 

WAT MOET ONDER LEVENSWETTEN WORDEN

VERSTAAN? 

Reeds de wijzen der oudheid wisten, dat het heelal een systeem is van

vele krachten, welker wortel ligt in het Goddelijke. Onder het woord

kracht verstonden zij de OORZAAK (oer-zaak) van iedere verandering,

zowel in onze binnen-wereld, als in de buiten-wereld van het niet-ik.

Alle verschijnselen, de lichamelijke zowel als de psychische en

geestelijke, worden veroorzaakt door krachten. Deze zijn niet alleen

oorzaak van iedere beweging, doch tevens en terzelfder tijd oorzaak

van de ervaring. De oorzaak nu van alles wat geschiedt, is kracht of

energie, welke echter nimmer met de stoffelijke zintuigen onmiddellijk

is waar te nemen. Een kracht leren wij slechts kennen door haar

werking, door de dingen en verschijnselen, welke zij veroorzaakt.

Oorzaken nemen wij niet waar, doch enkel gevolgen. Oorzaken zijn
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abstract, zij worden concrete dingen en verschijnselen dank zij het

bestaan der drie hoofd-categorieèn – ruimte, tijd en polariteit. We

noemen polariteit een categorie in verband met het feit, dat zonder

polariteit het heelal niet tot stand had kunnen komen. Zelfs de

causaliteit valt er onder, want zonder tegenstellingen is het

verstandelijk denken niet mogelijk. En zonder oorzaak en gevolg zou er

NIETS bestaan. 

De werking (oorzaak) moet gelijk zijn aan de weerstand (gevolg)

overeenkomstig het beginsel van het behoud van energie. Casua aequat

effectum. De som van alle krachten in het universum is gelijk 0. Hierop

berust de harmonie van de kosmos en het evenwicht in de natuur.

Vandaar dat alle phenomenen (oor krachten voortgebrachte vormen en

verschijnselen) voortdurend wisselen en niettemin de kosmische

eenheid des levens aan zichzelf gelijk blijft. Want alle dingen zijn

noodzakelijk en in het algemeen zodanig met elkaar (casuaal)

verbonden, dat ieder specifiek ding of indvidu zijn voorwaarde van

bestaan, zijn betekenis en zijn waarde ontleent aan het (de) andere die

(dat) er tegengesteld aan is. Reeds Heraklitos leerde dat het contrast de

oorsprong is van alle dingen, en Kant heeft begrepen dat ook de

ontwikkeling van wereld, mens en mensheid wordt beheerst door

polariteit. Hij zegt ergens achter de positieve en negatieve

werkzaamheid der stoffen moeten zich naar alle waarschijnlijkheid

belangrijke wetten verbergen. 

Gelukkiger nakomelingen, die schonere dagen zullen beleven, zullen

–naar ik hoop- de algemene wet ontdekken, waardoor de harmonie te

verklaren is, die ondanks alle tegenstellingen móet bestaan. En Goethe,

die Kant’s geschriften bestudeerde, concludeerde uit bovengenoemde

woorden dat de grondwet van het heelal harmonie voortbrengt uit de

menigvuldigheid der verschijnselen door de oerpolariteit van alle

wezens. Intussen werd de wet van kosmische harmonie herontdekt. Zij

leert dat alle tegendelen zich van nature zoeken te verenigen met hun

tegenpool. Het maakt echter een groot verschil uit of twee willekeurige

polen samensmelten ofwel gelijkwaardig verschillende wederhelften

elkaar aanvullen. In het ene geval ontstaan de onvolmaakte vormen,

doch in het andere geval zullen er volmaakte of harmonische vormen

(schepselen) worden voortgebracht, wanneer hierbij de tijdsfaktor in

acht wordt genomen. In de natuur is alles gepolariseerd, hetgeen

duidelijk aan het licht treedt in de wetmatigheid van mechanica, fysica
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en chemie. Ook in de metafysica ontmoeten wij de wetten. Dr. F.

Hartmann heeft terecht opgemerkt dat een zekere wetmatigheid de

fysische, chemische en organische processen beheerst. Dit zou in het

rijk der gevolgen niet mogelijk zijn, zo het in het rijk der oorzaken niet

een wet was. Ook Paracelsus merkte op dat de natuur een alchemist is,

want alle stoffelijkheid ontstaat door chemische processen. 

In het universum berust alles op evenwicht; op de gelijkwaardigheid

van verschil tussen de tegendelen (syzygieën). Dit houdt in dat ook de

beide seksen in juiste verhouding met elkaar verbonden moeten zijn om

een harmonische eenheid te vormen en volwaardig, d.i. harmonisch

naar lichaam, ziel en geest, nageslacht voort te brengen. 

Momenteel verbinden de seksen zich nog willekeurig met elkaar, en dit

verklaart waarom er geen duurzame harmonie door hen wordt gekend

in het huwelijk. En omdat er bij het geslachtsverkeer geen

gelijkwaardig verschillende polen worden verbonden, verstoren de

echtparen de harmonie der natuur, als gevolg waarvan er in

toenemende mate ziekelijke en gebrekkige kinderen worden geboren,

behept met allerlei afwijkingen naar lichaam, ziel en geest. Het is dus

van het grootste belang, dat zij die nog vóór het huwelijk staan, bekend

worden gemaakt met vorenstaande levenswetten. Dan alleen zullen zij

een gelukkige verbintenis voor het leven weten aan te gaan. Bovendien

is van de juiste partnerkeuze niet alleen de duurzame harmonie van het

huwelijksverbond afhankelijk, doch zij biedt tevens de mogelijkheid

om gave en gezonde kinderen voort te brengen, wanneer de wetten

worden geëerbiedigd, die in sterrenschrift aan de hemel staan

geschreven. 

NATUUR EN BOVENNATUUR. 

In de oudheid wisten de Wijzen dat zelfs het Goddelijke door polariteit

wordt gekenmerkt. Immers, de Godheid bezit tweeërlei natuur. Dit

komt o.a. tot uitdrukking in de verschillende namen waarmede Zij in

opvolgende tijden werd aangeduid, b.v. als Dyaus in het Sanskrit, als

Tius in het Germaans, als Dis in het Keltisch en als Dieu in het Frans.

In al deze woorden herkennen wij de stam DI of twee. Toen het

menslijk bewustzijn zich meer op het aardse begon te richten, ging de

tweevoudigheid van de goddelijke natuur voor ons begrip verloren.
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Men begon te spreken God als Vader en de natuur als goddelijke

Moeder verloor haar heilige karakter. Sedertdien ging ook de waarde

van de vrouw, als noodzakelijke factor voor de instandhouding van der

harmonie of het natuurlijke evenwicht der dingen, achteruit. Zodoende

ontstond de door louter mannen geleide samenleving, waardoor niet

alleen de samenhang tussen hemel en aarde, doch ook die tussen geest

en cultuur verdween. Want toen de grondslag van het Zijnde, dat

man/vrouwelijk is, werd miskend, kon ook het volmaakte en

harmonische, dat eens op aarde had bestaan, (Gen. 1:31) zich niet

handhaven. 

Nu de mensheid aan het begin staat van een nieuw stadium in haar

ontwikkeling (atoom-tijdperk), zal het begrip weer gaan ontluiken in de

menselijke geest dat de Godheid een tweevoudig Wezen is, die uit

Haarzelve (door polariteit dus) de ganse schepping in potentie

voortbracht. D.w.z. dat in al het geschapene de mogelijkheid

voorhanden is om tot de vervolmaking van deze schepping bij te

dragen. Voor dit doel werd den mens het vermogen tot denken

geschonken, en dit vermogen zal in de toekomst sterk uitgebreid

moeten worden, willen wij in staat zijn onze taak naar behoren te

vervullen. 

Momenteel wordt het denken nog in hoofdzaak geactiveerd door

prikkels uit de buitenwereld. In de naaste toekomst zal het denken

echter mede voor de indrukken uit onze binnenwereld (het domein der

ziel) toegankelijk moeten worden. Hierdoor zal het intuïtieve denken

zich uitbreiden. In dat geval zal men niet alleen de dubbele aard van het

Goddelijke leren kennen, doch tevens tot het verstaan komen, dat de

natuur uit een VORM-zijde bestaat, omvattend mineralen, planten,

dieren en mensen, zomede uit een KRACHT-zijde, die de vormen

voortbrengt, in stand houdt en later vernietigt. De hier bedoelde

krachten zijn niet zichtbaar, doch wel waarneembaar als ‘leven’; in of

achter de vormen. Deze onzichtbare krachten nu vormen het domein

van het bovennatuurlijke of metafysica. Het bovennatuurlijke is van

goddelijke Oorsprong, en als zodanig wordt het gekenmerkt door

strikte wetmatigheid, waarop alle Orde, Wet en Regelmaat in de

kosmos berusten. Vanzelfsprekend wordt ook het bovennatuurlijke

beheerst door polariteit, want om stoffelijke vormen voort te brengen,

moeten steeds een manlijke en een vrouwelijke pool op elkaar
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inwerken. Zijn beide polen gelijkwaardig van verschil, dan zullen er

harmonische of volmaakte vormen ontstaan, wanneer de tijdsfactor in

acht wordt genomen. Zijn werking en weerstand daarentegen niet aan

elkaar gelijk, dan ontstaan de onevenwichtige vormen, waaraan

gebreken kleven. 

De seksualiteit, waarvan de mens zich bedient om nieuwe

levensvormen te scheppen voor de nakomelingschap, is evenzeer aan

de wetmatigheid van het bovennatuurlijke gebonden. Vandaar dat zij,

die uit onbekendheid met deze wetmatigheid de scheppingskracht

‘onbewust’ aanwenden, kinderen zullen voortbrengen, waaraan de smet

der erfzonde kleeft. Wanneer mensen, door het verwaarlozen van de

bovennatuurlijke factor bij de huwelijkskeuze en het beleven van de

seksualiteit, kinderen met een ziekelijke aanleg of afwijkingen ter

wereld brengen, zullen deze gebreken zich niet beperken tot het

lichaam, doch zich mede openbaren in psychische defecten of

geestelijke storingen. En waar deze niet onmiddellijk aan het daglicht

treden, moet toch de achteruitgang van het mensdom op moreel en

geestelijk gebied worden toegeschreven aan het feit, dat het

bovennatuurlijke element bij het scheppen van kroost in onze dagen

geen bewuste rol meer vervult. Immers, de meeste kinderen worden per

toeval of per ongeluk geboren, en hiervan dragen de huidige geslachten

maar al te duidelijk de kentekenen. 

Daarom moeten de mensen – alvorens er tot de verbetering van

missstanden en wanverhoudingen kan worden overgegaan – leren

inzien, dat eerst de mens zelf verbeterd dient te worden. Dit is slecht

mogelijk door de mensen een betere seksuele voorlichting te geven en

er op te wijzen, dat de geslachtsdaad niet slecht een natuurlijke functie

is, doch eveneens verband houdt met het bovennatuurlijke. Dit houdt in

dat niet langer de driften en harstochten een primaire rol mogen

vervullen bij het seksuele verkeer, doch de mens moet leren zich aan de

onbegrepen natuurdrang te ontworstelen door orde te scheppen in dit

verkeer. Dit zal hem in staat stellen ‘bewust ’invloed uit te oefenen op

de gevolgen zijner daden en hierdoor de kwaliteit zijner nakomelingen

te verbeteren. Op deze wijze zal het mogelijk zijn aan gave en gezonde

kinderen het levenslicht te schenken. Zodra men de seksualiteit primair

als scheppingsdaad heeft leren beschouwen, zal men ook inzien, dat het

van de wijze waarop het seksuele leven wordt beleefd afhangt of er

harmonische dan wel gebrekkige kinderen zullen worden geboren. In
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dat geval zal de geslachtsgemeenschap als iets heiligs worden

beschouwd, dat niet voor ijdel zingenot gebruikt mag worden. 

Het scheppen van nieuwe levensvormen moge voor de meeste mensen

al een mysterie zijn, zodra het bewustzijn wordt uitgebreid en de

verborgen krachten van de bovennatuur innerlijk worden verstaan, is

men in staat het mysterie van het scheppingsproces te doorschouwen.

En wie dit stadium in hun ontwikkeling hebben bereikt, zullen niet

anders dan in overeenstemming met de wetmatigheid van de

bovennatuur wensen te handelen. 

Het Levensmysterie is voor zuivere zielen eenvoudig te verstaan, want

eenvoud is nog steeds het kenmerk van het ware. Maar doordat bij de

meeste mensen niet de ziel het denken verlicht, doch dit integendeel

door driften en begeerten wordt verduisterd, is men door de eeuwen

heen hoe langer hoe meer van de Scheppingswet afgeweken. Men

verstaat aard en wezen van het bovennatuurlijke niet meer, en geeft

zich bij gevolg aan allerlei seksuele genietingen en uitspattingen over,

zonder te beseffen dat hierdoor de eigen gezondheid wordt geschaad,

terwijl dit tevens de oorzaak is van alle gebreken en afwijkingen bij het

nageslacht. 

KERK NOCH WETENSCHAP WIJZEN DE RECHTE WEG. 

Onbewust voelen de meeste mensen aan, dat de wijze waarop zij het

seksuele leven beleven, niet strookt met de voorschriften van een hoge

en zuivere moraal. De hieruit voortvloeiende problemen mogen dan al

worden voorgelegd aan dokter, psychiater of zielverzorger, in 99 van

de 100 gevallen zullen deze hun geen oplossing aan de hand kunnen

doen, eenvoudig omdat zij doorgaans zelf in zake de seksualiteit

opvatting koesteren, die strijdig zijn met het WARE wezen van de

menselijke natuur. Ieder mens, hij moge al dan niet tot enige kerk

behoren, voelt onderbewust aan, dat de erfzonde, die heet terug te gaan

op Adam en Eva, sedert zij uit het paradijs werden verdreven, in direct

verband staat met het seksuele leven een mysterie schuil gaat, dat eerst

opnieuw voor de mensen kan worden ontsloten. 

Het moet dan ook als het grootste verzuim van de kerken worden

beschouwd, dat zij deze verklaring tot heden NIET hebben gegeven.

Weliswaar wordt er in kerkelijke kringen veel over de problemen rond

huwelijk en seksueel leven gesproken en geschreven, maar men heeft
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er zich onvoldoende ingespannen om het Mysterie van zondeval en

erfzonde op te lossen en de mensheid te verlossen van de vloek, die

haar van oudsher heeft getroffen. Men had er de mensen op moeten

wijzen, dat de zonde van Adam en Eva, waarin alle mensen hen

sedertdien zijn nagevolgd, verband houdt met het feit, dat de seksuele

daad werd en wordt uitgevoerd in strijd met de voorwaarden van de

goddelijke Scheppingswet. Want zonde werd in de oudheid ne-fas

genoemd, d.w.z. alles wat strijdig was met fas of het goddelijke Recht,

dat op wetten berust. 

Moderne mensen verwijzen het verhaal van de zondeval het liefst naar

het rijk der mythen of fabels. Voor hen is het begrip ‘erfzonde’

volslagen uit de tijd, reden waarom zij nergens een beletsel zien om op

seksueel gebied te doen wat zij niet laten kunnen. Hiermee worden

echter de moeilijkheden op dit gebied niet opgelost. Integendeel, door

verdringing wordt geen enkel dilemma uit de wereld geholpen, gelijk

de diepte-psychologie ons leert. Om ons te bevrijden van de druk, die

de onbegrepen seksualiteit op ons uitoefent, is het nodig het probleem

boven de drempel van het onbewuste omhoog te brengen en volledige

klaarheid te verkrijgen aangaande de bovennatuurlijke zijde van het

geslachtsleven.

Zo de mens boven het niveau van het dier wenst uit te stijgen, zal hij er

naar moeten streven de paringsdrift onder controle te brengen van de

bewuste wil. Door ‘sublimeren’ zal hij in staat zijn de scheppingsdrang,

welke van nature de genitalieën prikkelt, te leren beheersen en hierdoor

kwaliteit en capaciteit van het brein te verbeteren. Op deze wijze

kunnen de natuurkrachten ‘bewust’ in dienst worden gesteld van de

hogere liefde, waardoor tevens zal worden voorkomen het

voortbrengen van nageslacht van het lot of toeval te laten afhangen.

Door het denkvermogen of bewustzijn uit te breiden, zal de mens de

wetten van natuur en bovennatuur, welke het seksuele leven beheersen,

leren kennen en door deze wetten toe te passen, in staat zijn aan de

hoger-planting van zijn geslacht deel te nemen. 

De wetenschap heeft weliswaar nieuw licht geworpen op vele zaken,

betrekking hebbend op de menselijke persoonlijkheid; de verhouding

der seksen en de maatschappelijke samenleving, doch is er helaas nog

niet in geslaagd de middelen en methoden aan te geven, waardoor alle

hangende problemen opgelost zouden kunnen worden. Dit is een
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gevolg van het feit, dat de wetenschap bij al haar onderzoekingen het

gebed van de metafysica voorbij is gegaan. 

Biologie, psychologie, anthropologie, sociologie en planologie hebben

ons wel wat meer inzicht in de gedragingen van mensen gegeven, maar

omdat deze wetenschappen los van de metafysische achtergronden

waartegen deze gedragingen zich afspelen, worden beoefend, hebben

zij het ware wezen van de mens, zomin als zijn verbondenheid met

natuur en bovennatuur ontdekt. Nog altijd staan kerk en wetenschap

vreemd tegenover het begrip, dat de mens een kosmische wezen is en

derhalve aan de wetten van de kosmos is onderworpen. Daarom kunnen

kerk noch wetenschap de kernproblemen waarmee de mensheid

worstelt, en waarvan die, welke de verhouding man/vrouw

beïnvloeden, de voornaamste zijn, niet oplossen. 

De kerk, die zich in het verleden zo gaarne beriep op haar

uitverkoren-zijn, waardoor zij zich in staat waande alle problemen voor

de mensen te kunnen oplossen, is gedwongen steeds meer terug te

treden in de schaduw, sedert haar onmacht steeds duidelijker blijkt om

de grote vraagstukken van deze tijd te onderkennen, laat staan er een

absolute oplossing voor te geven. 

En toch… zal ieder weldenkend mens tot de conclusie moeten komen,

dat ons slechts TWEE WEGEN openstaan; volharden in onze

onwetendheid aangaan de wetten van natuur en bovennatuur en

hierdoor de algehele ondergang van het mensdom te verhaasten, of het

schijnbaar onmogelijke te volbrengen, en een nieuwe en betere

toekomst voor te bereiden door het bewustzijn uit te breiden en alle

zaken en problemen vanuit de kosmische gezichtshoek te leren

beschouwen. Dan zal het duidelijk worden hoe de libido of paringsdrift

een aspect is van de kosmische of levenskracht, welke nodig is om de

wereld bevolkt te houden. Het is echter afhankelijk van HOE de mens

met deze kracht omgaat, of de wereld bewoond zal worden door

mensen van de goede of de slechte soort. Want wijsgerig gesproken

gaat het niet in de eerste plaats om wat de mens momenteel IS, doch

veel meer om HOE hij zou moeten en kunnen zijn. Omdat men de

waarde van een zuivere seksuele beleving niet meer kent, is de toestand

op het ogenblik zo, dat vele mannen en vrouwen het niet meer van

essentieel belang achten, maagdelijk het huwelijk in te gaan, m.a.w.

geen seksuele verhoudingen met de andere sekse gehad te hebben vóór

het huwelijk. Dit wijst niet alleen op een algemene devaluatie van het
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huwelijksverbond, docht toont tevens aan dat het mysterie, hetwelk

achter de seksualiteit schuil gaat, door hen niet wordt verstaan. Vandaar

ook dat men tegenwoordig zonder enig bezwaar van de ene op de

andere huwelijkspartner overgaat en het monogame huwelijk veel van

zijn aantrekkelijkheid heeft verloren (sleutelclubs; getrouwde mannen,

die er een vriendinnetje op na houden en vrouwen, die kinderen

voortbrengen, van wie de echtgenoot niet de vader is). 

Het monogame huwelijk wortelt in de natuur, die beschouwd dient te

worden als het laboratorium der Godheid, waarin strikte orde en

wetmatigheid heersen. Diezelfde orde en wetten zijn van toepassing op

het verkeer tussen de seksen. Zij schrijven voor, dat – om een

harmonisch huwelijk tot stand te brengen – de man zich met ene

speciale vrouw heeft te verbinden, gelijk er voor iedere vrouw slecht

één bepaalde man bestaat, met wie zij qua aard, aanleg en karakter,

levensritme en temperament volmaakt gelukkig kan zijn. Ook de

kinderen, geboren uit het huwelijk, op deze grondslag gesloten, zullen

harmonisch zijn van lichaam, ziel en geest. En het harmonische gezin,

als zuurdesem werkzaam in de maatschappij, biedt de enig mogelijke

voorwaarde om een harmonische samenleving te scheppen, waarin

ieder mens de gelegenheid wordt geboden om zich op volkomen wijze

te ontplooien. Dit moge op het eerste gezicht wat idealistisch of

onwezenlijk lijken, doch dat komt omdat de moderne mens volledig los

is komen te staan van natuur en bovennatuur. Hierdoor is het verband

met het kosmische Al leven verloren gegaan in de mens. Vandaar ook

dat de grote verantwoording, die het ouderschap de mensen op de

schouders legt, niet langer wordt geaccepteerd, zo min als men beseft

dat ouders in spe verplicht zijn ernaar te streven uitsluitend gave en

gezonde kinderen ter wereld te brengen, ten einde de harmonie =

evenwicht der natuur niet te verstoren, en tot een volmaakte

samenleving het hunne bij te dragen. Momenteel wordt de relatie

man/vrouw eensdeels bepaald door talloze persoonlijke beslissingen,

welke samenhangen met menselijke gevoelens en gedachten over aard

en wezen van het leven, anderdeels door sociale en economische

factoren waarop zij doorgaans persoonlijk generlei invloed vermogen

uit te oefenen, en ten slotte door kosmische factoren (metafysische of

bovennatuurlijke invloeden), van welker bestaan de meeste mensen

totaal onkundig zijn, zodat zij van ‘toeval’ spreken. Ergo voltrekt zich

de partnerkeuze bij mannen en vrouwen veelal in de sfeer van het
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onderbewuste, hetgeen verklaart waarom zo velen achteraf hun keus

betreuren. Want waarom wenden gehuwde mannen zich tot andere

vrouwen en omgekeerd? Omdat zij in een niet – harmonisch huwelijk

geen bevrediging vinden voor de behoeften van het lichaam, de ziel of

de geest. 

Gezien het vorenstaande, is het een dwingende eis dat de mensen méér

bewust leren kiezen. Tevens moet het inzicht veld winnen dat

promiscuïteit uit den boze is; dat het monogame huwelijk zowel als

seksuele reinheid een eis is, die de natuur stelt en stellen móet om de

zuiverheid van het ras te waarborgen. Aan deze eis hebben alle mensen

zich te onderwerpen! En waar dit op tegenstand stuit, omdat zo velen

menen het recht te hebben met hun lichaam te doen wat zij zelf willen,

behoort door betere seksuele voorlichting en opvoeding het begrip

ingang te vinden, dat de mens een sociale wezen is, dat niet voor

zichzelf alleen leeft. Integendeel, de hoogste vorm van mens – zijn is

juist, dat men zich zodanig leert gedragen, dat door zelfbeheersing

wordt bijgedragen tot het welzijn van de ganse gemeenschap.

Opvoeding naar klassieke trant betekent dat de mens zijn innerlijk

(ziele en geestes) vermogens leert aanwenden om aan het uiterlijk

bestaan (levensgemeenschap) op hoger niveau te brengen. Hiernaar

verwees het aloude axioma “Mens, ken uzelve!” der Grieken en de

opvoeding van het individu tot sociaal wezen. In de klassieke oudheid

bestond het hoogste opvoedingsideaal hierin, dat de mens werd geleerd

zichzelf in dienst te stellen van de gemeenschap. Dit vormde de

grondslag van iedere waarachtige cultuur, die immer worstelde in een

cultus. De cultus stond de ordening voor van het persoonlijk en

maatschappelijk bestaan overeenkomstig goddelijke voorschriften, die

hun oorsprong hadden in de wetmatigheid, waarop de wereld orde of

kosmische harmonie steunt. Deze wetten vormden de grondslag van de

godsdienst, welke uit dien hoofde het leven in al zijn geledingen

ordende. 

In Griekenland b.v. zocht men bewust naar de harmonische

ontwikkeling van lichaam, ziel en geest. Dat dit streven zijn oorsprong

had in de wens om in ieder opzicht het evenwicht te bewaren in natuur

en bovennatuur, is sedert lang uit het menslijk bewustzijn verdwenen.

Wij leven en handelen immers niet meer kosmisch-bewust! De cultuur

volken der oudheid hebben alle dit streven gekend. We vinden het terug

bij de oorspronkelijke Israëlieten (niet te verwarren met de latere
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joden), die de door Mozes uitgevaardigde geslachtswetten in ere

hielden, zowel als bij de Brahmanen, die zich aan de wetten van Manu

hielden. Met de intrede van het christendom ging het zuivere natuur

beleven meer en meer achteruit, want door de kerk werd de mens tot

een afhankelijk wezen gemaakt. De priesterschap had zelf de kennis

omtrent bovennatuurlijke wetten verloren, hetgeen duidelijk blijkt uit

het feit, dat sedertdien het eenzijdige, mannelijke Godsbegrip werd

ingevoerd, dat alleen gehandhaafd kon worden door het volk in ieder

opzicht onwetend te houden, en alles wat het zelfstandig denken zou

kunnen bevorderen, te verbieden. Vandaar het grote percentage

analfabeten in roomse landen. De wetten van Manu waren eveneens

van goddelijke Origine. Deze liggen aan het kastenstelsel ter grondslag,

en hebben tot doel de zuiverheid van het ras te bewaren. Daarom werd

volgens het wetboek van Manu alle echtbreuk ten strengste gestraft.

Ook in China van weleer heeft men ingezien dat het leiden van een

volkgemeenschap een kunst is, die evenals iedere andere wetenschap

kan en dus móet geleerd worden om staatsmanswijsheid voort te

brengen. Daarom hielden de Mandarijnen de wetten des hemels in ere,

en werden alle zaken, die het welzijn van het volk beoogden, geordend

overeenkomstig de wetten van natuur en bovennatuur. Zij drukten dit

uit in het symbool van Yin en Yang, de dubbele Godheid voorstellend:

goddelijke Vader en goddelijke Moeder. Daarom voelde de Chinees

zich één met zijn familie, met zijn volk, met de natuur zowel als de

bovennatuur. Kortom met de ganse kosmos. Hij wist, dat alleen door

‘weten’ de mens van zijn onbewustheid kan worden genezen. Want

door weten leert men de wetten kennen, waaraan alle levensuitingen

zijn gebonden. Door deze wetten te eerbiedigen kan men zich boven

dood en lijden verheffen, die niet anders zijn dan gevolgen van

menselijke onwetendheid. Kent men deze wetten niet, zo wordt er

gehandeld in strijd met de grondslagen waarop in de kosmos alle

evenwicht = harmonie berust. 

Alles wat bestaat, wordt beheerst door een universele, onzichtbaar

werkende Wet, die de Chinezen Tao noemden. Zij wisten dat de

ontwikkeling van alles en allen, hetzij mineralen, planten, dieren en

mensen, door deze wet in een bepaalde richting wordt gestuwd,

waartegen niets zich kan verzetten. Hun keizer werd als Zoon des

Hemels beschouwd omdat hij in de wijsheid van deze universele wet

was onderwezen waardoor hij in staat was alle aardse zaken zodanig te
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ordenen, dat het natuurlijke evenwicht (Tao) niet werd verstoord. Als

gevolg hiervan bloeide de cultuur in China duizenden jaren lang. Deze

wijsheid is onder de huidige geslachten totaal verdwenen, als gevolg

waarvan de chaos overal zijn intrede heeft gedaan. Huwelijksmoraal en

kuisheid werden hierdoor tot een aanfluiting gemaakt, en de

eerbaarheid der vrouw door de modder gehaald. De emancipatie der

vrouw had hieraan een eind moeten maken, doch in plaats hiervan heeft

het z.g. zwakke geslacht door de meerdere vrijheid het laatste restantje

eerbied verloren voor de natuur, die de vrouw voorbestemde om

hoedster te zijn van de zuiverheid van het ras en de bewaarster van de

menselijke gezondheid. De emancipatie had gericht behoren te zijn op

de waarachtige voorbereiding van de vrouw op het moederschap. De

vrouw moet zich weer bewust worden, dat het met de houding, die zij

ten opzichte van het seksuele leven aanneemt, afhangt of zij tot de

veredeling van de menselijke soort zal bijdragen of verdere degeneratie

in de hand zal werken. De vrouwen behoren de hoedsters der zedelijke

waarden te zijn, om te voorkomen dat de wereld in chaos ondergaat! 

In het oorspronkelijk Christendom waren de vrouwen van even grote

waarde als de mannen. En ofschoon in de Evangeliën slecht sprake is

van 12 discipelen, waaruit de verkeerde conclusie getrokken zou

kunnen worden, als zouden alleen mannen tot de leerlingen van Jezus

hebben behoord, zijn het toch de vrouwen geweest, aan wie de herrezen

Heer zich het eerst openbaarde. En dat er in latere eeuwen – in

navolging van de graalcultus, die in de Provence bloeide en het

Mysterie van de heilige Liefde of Minne hoede - een Maria verering

plaats vond, heeft minder te maken met het feit, dat zij de moeder was

van de Verlosser, die de kennis der Scheppingswet kwam herstellen, als

wel met de omstandigheid, dat zij haar zoon rein ontving

overeenkomstig de voorwaarde van deze Wet. Hierin behoort zij door

alle vrouwen te worden nagevolgd, want hierdoor alleen zal het

mogelijk zijn kinderen ter wereld te brengen op wie de vloek der

erfzonde geen uitwerking meer zal hebben. 

Wanneer de bijbel vermeldt dat zij zwanger werd uit de H. Geest, dan

is dit een symbolische aanduiding dat haar bevruchting geschiedde

overeenkomstig de voorwaarden van natuur en bovennatuur. Degeen

die haar bevruchtte, was Gabriël, een ingewijd priester van de

Broederschap der Essenen, welke de kennis der geslachtswetten

hoedde. Een en ander is – zij het op geborgen wijze - geboekstaafd in
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de apocriefe boeken, die meer waarde hebben dan de kerken wensen

toe te geven. Rond de geboorte van Jezus zijn de eeuwen door allerlei

geheimzinnigheden geweven. Doch niet voordat de volle waarheid

omtrent dit mysterie aanvaard wordt, zal de kerk tot de oplossing van

het seksuele probleem het hare kunnen bijdragen. Dit zal haar echter

uiterst moeilijk vallen, want hierdoor zal aan het licht komen hoe zeer

het christendom werd vervalst in de loop der eeuwen en hoe de

verkeerde voorstellingen der kerk hebben bijgedragen tot de chaos,

waarin momenteel wereld en mensheid dreigen onder te gaan. 

Voor de kerk geldt in deze tijd de vraag: “WAT WILT GE?” Blijven

vasthouden aan de uitgeleefde dogma’s en orthodoxe opvattingen, die

hun tijd hebben gehad of terugkeren tot de levende kern van het

oorspronkelijke Christendom. Dit leerde hoe ieder mens de zonde (der

onwetendheid) behoort te overwinnen door al zijn gedragingen in

overeenstemming te brengen met de wetmatigheid, waarop in natuur en

bovennatuur alle evenwicht of harmonie berust. God mag niet langer

als een persoon worden opgevat, doch dient als een Wezen te worden

beschouwd, als ALLES IN ALLEN. M.a.w. iedere wereld, wezen of

verschijnsel is een stoffelijke vorm rond een geestelijke kern, die een

deel is van de Godheid. Overeenkomstig de bewustzijnsgraad

openbaart zich de geest als mineraal, plant, dier en mens. In de mens

behoort dit bewustzijn zich ten slotte tot die graad uit te breiden,

waardoor de menselijke geest één wordt met de goddelijke Geest. Is dit

stadium bereikt, dan zal ook de mens het volmaakte vermogen te

scheppen, en in staat zijn gave en gezonde kinderen voort te brengen en

harmonische toestanden en verhoudingen te scheppen in de

maatschappij. Dit lijkt vooralsnog onbereikbaar, maar dat komt, wijl

we op heden uitsluitend onszelf zochten en niet de verwezenlijking van

het Goddelijke IN ons! 

In de nabije toekomst zal echter de menselijke ontwikkeling door

ruimtelijke of kosmische invloeden in deze richting worden gestuwd.

Hierdoor zal het bewustzijn een zodanige verruiming ondergaan, dat

het leven aan strikte wetten is gebonden. Door ons in deze levenswetten

te gaan verdiepen, zullen wij ze volledig leren beheersen, en hierdoor

in staat zijn ook op aarde de goddelijke orde in te voeren. Wordt de

orde hersteld, dan wordt ook de hoogste Liefde vervult. M.a.w. wordt

de relatie man/vrouw wederom onderworpen aan de wetten waarop alle

Orde berust in het universum, dan zal niet alleen het huwelijks en
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gezinsleven een nieuw steviger basis ontvangen, doch bovendien zal

hierdoor het paradijs op aarde worden hersteld. Velen zoeken de

Gelukszaligheid ergens ver weg van de wereld op een onbekende

plaats. Dit is een uiting van primitief denken. In de toekomst zal het

Geluk op aarde gesmaakt kunnen worden, wanneer wij er slechts voor

zorgen dat de jongere generaties de liefde tussen man en vrouw op

hoger plan leren beleven. Hierdoor zullen zij het aanzijn geven aan een

hogere mensensoort, waarin zich het Goddelijke volkomen zal kunnen

openbaren. Op deze wijze zal het Koninkrijk Gods op aarden worden

gevestigd. 

Het spreekt vanzelf, dat dit niet plotseling zal geschieden, noch wordt

bewerkt door gebeurtenissen, welke zich buiten de mensen om zullen

voltrekken. Integendeel, door de komende uitbreiding van het

menselijk bewustzijn zal het individu zich zijn verantwoording

tegenover het Goddelijke en de naasten méér bewust worden en

hierdoor met hoofd, hart en handen aan de verwezenlijking van het

Godsrijk willen meewerken. De menselijke gedachten, gevoelens en

daden zullen er door worden herzien, waardoor ieders gedrag en

levenshouding in overeenstemming zullen zijn met de wetmatigheid,

die overal in het universum de harmonie waarborgt. In de eerste plaats

zullen de opvattingen en gedragingen op seksueel gebied aan een

kritische beschouwing onderworpen dienen te worden, wil men aan de

regeneratie van het menselijk ras kunnen medewerken. 

BETERE VOORLCHTING IS NODIG OP SEKSUEEL GEBIED. 

In de nabije toekomst dient het seksuele leven onder de beheersing te

worden gebracht van de bewuste wil. Hiervoor zijn zelftucht en

discipline onontbeerlijk. Slechts wie getoond hebben de nodige

zelfbeheersing te bezitten op seksueel gebied, zijn gerechtigd om de

jeugd beter inzichten bij te brengen in zake huwelijkskeuze en het

beleven van het huwelijk op hoog niveau. Want leringen wekken, doch

voorbeelden strekken. De meeste huwelijken falen, doordat twee

individuen, elk met een uitgesproken eigen wil, opvattingen en

gewoonten, niet bij machte zijn beider individualiteit in een hogere

eenheid te doen samenvloeien. En dit is hierom NIET mogelijk, wijl zij

elkander – psychologisch beschouwd – niet kunnen aanvoelen en

aanvullen doordat beider aard en karakter, hun levensritme en
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temperament hemelsbreed verschillen, zodat er fysiek, psychisch noch

mentaal voldoende punten van overeenstemming zijn voor duurzame

harmonie. En toch….gaan duizenden, niettegenstaande dit gemis aan

wezenlijke overeenstemming het huwelijk met elkaar aan. Hoe is dit te

verklaren? Uit het feit, dat zij door hartstocht verblind, hun passie

volgen. Doch wanneer het vuur van de hartstocht is uitgedoofd, dan

valt het verbond der lichamen, waar ziel noch geest aan deel hadden,

uiteen, slechts een wrange nasmaak achterlatend. 

In het ware huwelijk daarentegen zullen twee zielen elkaar hervinden

waar wordt voldaan aan de ongeschreven wetten, waarop alle

evenwicht berust in de kosmos. In dat geval zal ook het ideale gezin of

familie optima gesticht kunnen worden, bestaande uit gezonde en

welgeschapen kinderen, die in de volmaakte liefde en wederliefde der

ouders delen. In deze tijd moeten weer tweeling-zielen met elkaar

worden verbonden. Zo wil het de natuur! Want de scheiding van de

oorspronkelijke mens in man en vrouw beantwoord niet alleen naar

aard en wezen, doch ook wat hun beider samenwerking betreft, aan de

polariteit der natuur. En ofschoon het veelzijdige gebied waarop de

wisselwerking tussen de manlijke en vrouwelijke plaats vindt, in een

grote menigte van wetenschappelijke verhandelingen onder de loep

worden genomen, is toch de seksualiteit een veelomstreden, duister

gebied gebleven, waarop zelfs zij, die er zich op hebben

gespecialiseerd, slecht zeer ten dele weten, dat het bovennatuurlijke er

verband mee houdt. Dit moet wel in hoofdzaak hieraan worden

toegeschreven, dat men de geslachtsdrift als een natuurlijke zaak

afschildert ( hetgeen ook inderdaad het geval is ) doch verzuimt er op te

wijzen, dat van de mens, als redelijk wezen, mag worden verlangd, dat

hij zich ontwikkelt in de richting van ‘beheersing’ der natuur door

kennis en toepassing van bovennatuurlijke factoren. Te bedenken valt,

dat (zo de seksualiteit niet méér was dan een natuurlijke zaak) er op dit

gebied niet zoveel schroom en schaamte zou bestaan. En ook al is de

schaamteloosheid in onze dagen op ergerlijke wijze toegenomen, dan

neemt dit toch niet weg, dat de aangeboren schaamte a.h.w. een

natuurlijke beveiliging vormt tegen misbruiken op seksueel gebied. 

Door de ganse geschiedenis heen kan worden waargenomen hoe allerlei

volkeren zijn ondergegaan, nadat de schaamte verloren ging, waardoor

men zich op seksueel gebied aan uitspattingen en misdragingen te

buiten begon te gaan. Door de vorderingen op natuurwetenschappelijk
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gebied is men erin geslaagd steeds meer macht over de natuur uit te

oefenen. Maar…. omdat bij de vooruitgang der techniek vergeleken de

ethiek sterk achter is gebleven, is de huidige mens nog steeds de slaaf

van zijn eigen lagere natuur. Is het daarom niet de hoogste tijd om onze

achterstand in te halen, en ons bewust te worden van de noodzaak dat

ook onze inzichten op seksueel gebied behoren te evolueren? 

Zodra wij gaan beseffen dat de scheppingskracht in eerste instantie

behoort tot het gebied van het bovennatuurlijke, zullen wij in staat zijn

deze kracht aan te wenden tot veredeling van het menselijk ras. Niet dat

we ons hiertoe tegen de natuur behoeven te keren of onze eigen natuur

geweld behoeven aan te doen; het enige nodige is, dat we ons – door

het intuïtieve denken uit te breiden – op de hoogte leren stellen van de

voorwaarden van het bovennatuurlijke leven of de hogere zijde der

natuur, waardoor wij in verbinding komen met het Goddelijke. 

HOE LOSSEN WIJ HET SEKSUELE PROBLEEM OP? 

Sedert de kerken – door verval van de godsdienst- sterk aan gezag

hebben ingeboet, en zelfstandig denkende mensen zich meer en meer

van haar afwenden, is de belangstelling voor allerlei Oosterse

filosofieën hand over hand toegenomen. Ofschoon dit deels valt toe te

juichen, mag anderdeels toch niet uit het oog worden verloren, dat het

Oosten evenals het Westen, gedurende de verschenen millennia der

ijzeren eeuw, zeer negatieve invloeden uit de kosmische Ruimte heeft

ondergaan, waardoor ook uit de Oosterse leringen de quintessence

verdween. 

Vandaar dat onder invloed van deze leringen de meest dwaze

opvattingen en voorstellingen naar het Westen werden overgeheveld.

Eén van deze is de absoluut foutieve beschouwing, als zou het seksuele

probleem zijn op te lossen door algehele onthouding. Door Oosterse

yogi’s wordt algemeen aangeraden de seksuele begeerten te doden door

alle omgang met de andere sekse af te zweren. Dat zulk een houding tot

levensontkenning voert, die – zo het mogelijk ware haar op grote schaal

door te voeren- tot ontvolking van de aarde zou leiden, is een aspect

van de zaak, waarop als regel niet wordt gewezen. Onderdrukking van

de scheppingskracht is in strijd met de natuur, en wie trachten – door

middel van bepaalde oefeningen- deze kracht te neutraliseren, stellen

zich aan grote gevaren bloot. Zij dreigen hierdoor een speelbal te
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worden van involuerende wezens (demonen) of negatieve machten der

natuur, welke werken aan de afbraak van uitgeleefde vormen. Het z.g.

Shiva aspect der drie-enige Godheid. Hierdoor werken zij de

beschadiging van het eigen stoffelijke lichaam in de hand, zomede van

de hogere voertuigen van ziel en geest. 

Vele Westerlingen, die zich bezighouden met de studie van Oosterse

filosofieën, houden er onvoldoende rekening mede dat de occulte of

verborgen betekenis van deze geschriften, zelfs door de yogi’s van

India en de Himalaya’s niet meer wordt verstaan. De ware Wijsheid,

zoals het Oosten haar eertijds kenden, lag verankerd in de

wetmatigheid van de kosmos, waarop alle orde onder de hemel berust.

Deze kennis is ook in het Oosten verloren gegaan. Wat er op heden als

wijsheid wordt opgedist, heeft slecht betrekking op de buitenkant of het

materiële (verstandelijke) aanzicht der dingen, gelijk dit met het

Westerse christendom het geval is. 

De Esoterische of innerlijke betekenis van de oorspronkelijke Hindoe

leerlingen is duizenden jaren geleden reeds verloren geraakt. Het

bewijs hiervoor leveren de verslagen van hen, die met de yogi’s van het

oosten in contact kwamen. Met de meeste bizarre en ongerijmde

opvattingen kwamen zij thuis, zonder in staat te zijn ook maar eniger

mate aan de oplossing van eigen of andere levensproblemen te kunnen

bijdragen. Ongetwijfeld leven er in het oosten nog ware Wijzen, doch

weinig mensen zullen bereid gevonden worden om Hun leringen te

aanvaarden. Bovendien zullen Zij er wel voor waken Hun parels voor

de zwijnen te strooien. Want over het geheel genomen zijn het

degenen, die door nieuwsgierigheid, ego-isme, sensatielust of enig

ander zelfzuchtig motief gedreven, zich aan adem en meditatie

oefeningen overgeven, met het heimelijk doel om macht over anderen

te kunnen uitoefenen. De waarlijk wijze Adept wéét dat deze

oefeningen voor de doorsnee Westerling slechts schade zullen

toebrengen aan zijn fysieke, astrale en mentale voertuigen, omdat deze

niet overeenkomstig de Scheppingswet tot stand kwamen en zich

derhalve niet in een zodanige toestand van volkomenheid bevinden, dat

van deze oefeningen geen schadelijke gevolgen ondervonden zullen

worden. Vandaar dat zij, die trachten – door het actieveren van het z.g.

slangenvuur – de seksuele energie om te zetten in krachten, doormiddel

waarvan bovenmenselijke vermogens (magie) zijn te ontwikkelen,

doorgaans niet méér bereiken dan beschadiging van het brein. Dit zal
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niet alleen tot allerlei psychische defecten en geestelijke storingen

kunnen leiden, doch kan zelfs oorzaak zijn dat men bij een volgende

incarnatie als imbeciel of idioot wordt herboren. 

Wel dient er naar gestreefd te worden door hen, die méér bewust

wensen te gaan leven, een bepaalde ordening in de geslachtsbeleving te

brengen door het natuurritme van de vrouw als uitgangspunt te nemen.

Door zelftucht en discipline kan de wil worden versterkt, en wie in

staat zijn controle over hun seksuele begeerten uit te oefenen, zullen er

ten laatste in slagen de seksuele energie, welke voorheen naar de

genitaliën vloeide, aan te wenden om de kwaliteit en capaciteit van het

brein te verbeteren en hierdoor het bewustzijn uit te breiden. 

In plaats van de geslachtsdrift ongebreideld uit te leven, kan door

beheersing de scheppingskracht in dienst worden gesteld van de hogere

liefde, die het voortbrengen van nageslacht niet van de speling van het

lot of toeval wenst te laten afhangen. Want door het gebruik van de

rede is de mens in staat de wetmatigheid, waaraan het seksuele leven is

onderworpen, te leren kennen, en door zich te houden aan de wetten

van natuur en bovennatuur, aan de verbetering van zijn nageslacht

‘bewust’ bij te dragen. De Scheppingskracht werd den mens niet

geschonken om onderdrukt te worden, noch om op tegennatuurlijke

wijze (door algehele onthouding b.v) te worden ontkracht. Hij ontving

haar integendeel om met wijsheid te worden aangewend en aldus een

bewust medeschepper te worden in de natuur. Dit stadium kan nooit

worden bereikt door hen, die de seksuele energie afbinden of

verminken. Integendeel, in plaats van scheppers, versterken zij de

vernietigende krachten der natuur, die in het Oosten met Shiva; in het

Westen met Satan worden aangeduid. 

Allen, die vrijwillig in totale onthouding leven, hetzij dat ze tot de

boeddhistische of christelijke priesterschap behoren, hetzij tot degenen,

die door middel van oosterse methoden zich zoeken te bevrijden van de

kwellingen hunner onbegrepen libidineuze aandoeningen, brengen

zonder het doorgaans te weten – bepaalde zwart magische krachten in

beweging, waardoor slechts ruïneuze gevolgen worden teweeg

gebracht. Wie zich in de kosmische achtergronden des levens

verdiepen, zullen tot het inzicht komen dat het geen zin heeft om van

het leven af te sterven. Ook behoeft geen enkel mens zijn natuur

geweld aan te doen. Wel moet men aard en wezen van de seksualiteit

onderzoeken, om haar als ‘heilig’ te leren verstaan. Wie haar op de
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juiste wijze aanwendt, zal bijdragen tot de eigen gezondheid en die van

de levenspartner en bovendien het aanzijn vermogen te geven aan gaaf

en gezond nageslacht. 

HOE VINDEN WIJ DE JUISTE LEVENSPARTNER? 

De psychologie leert ons dat niet alle mensen gelijk zijn. Zij

onderscheidt vier hoofdgroepen : de cholerische-, flegmatische-,

sanguinische- en melancholische typen. Verder kunnen de mensen

worden onderscheiden in groepen, bij wie het willen, het werken of het

beschouwen op de voorgrond staat. Zo doende verkrijgt men twaalf

verschillende typen, die ieder voor zich vergeleken kunnen worden met

een toon uit de chromatische toonreeks. Want ieder mens

vertegenwoordigt in kosmische zin – krachtens het tijdstip van zijn

geboorte – een bepaalde grondtoon, waarop zijn levensgang is

afgestemd. 

Door de mensen overeenkomstig grondtonen, die harmonisch met

elkaar overeenstemmen, te verbinden, is het mogelijk harmonische

huwelijken tot stand te brengen. Door ervoor te zorgen dat de kinderen

worden geboren op tijdstippen, die waarborgen dat hun grondtonen met

die der ouders harmonisch zijn, zullen de harmonische gezinnen

ontstaan . Voor nadere gegevens hierover moeten wij verwijzen naar

het werk “Van Chaos tot Harmonie”. 

De wet schreef aan iedere Athener voor, zijn kinderen te doen

onderricht en gymnastiek en muziek. De diepere zin van dit laatste

wordt in onze dagen niet meer verstaan. Bij dit muziekonderricht ging

het niet in de eerste plaats om de z.g. ‘muzische’ opvoeding, in de zin

van een algemene geestelijke ontwikkeling, doch veel meer om het

besef, dat de grote kosmische Wet waarop de harmonie van de

Schepping berust, een weerspiegeling heeft in het muzieksysteem.

Want evenals de chromatische toonreeks is samengesteld uit 12 tonen,

bestaat ook de mensheid uit 12 psychologische typen, al naar de maand

waarin zij werden geboren. 

Evenals de componist – door toepassing van de compositieleer – uit

deze 12 tonen de schoonste muziekwerken vermag samen te stellen, zo

kunnen door muziek en astrologie met elkaar te verbinden de mensen

leren de juiste levenspartner te vinden, met wie een duurzaam

gelukkige, harmonische echtvereniging mogelijk is. 
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Door de grondslagen van de muziek als van hemelse oorsprong te

beschouwen, was de Griek in staat tot kosmische bewustzijn te komen

en mensen als goden voort te brengen. Door zijn zorg voor het

nageslacht was hij in staat bij te dragen tot de ontplooiing van de

harmonie tussen rede en aandoeningen. Vandaar dat de Griek, die de

ware menselijkheid had leren kennen, voornaam handelde, d.i. zonder

naar direct nut of persoonlijk voordeel te vragen. Het was hem een

innerlijke behoefte om in alles maat te houden. 

De Grieken van weleer stonden dichter bij de werelden der goden. Uit

dien hoofde wisten zij dat goden en godinnen in volmaakte harmonie

met elkaar samenleven en werken. Om nakomelingen te scheppen

moeten ook zij tot vereniging komen, zij het ook dat de gemeenschap

der seksen aldaar op andere wijze voltrekt dan dit op aarde geschiedt.

Maar dat het scheppingsproces zich er zou beperken tot het uitspreken

van het woord AUM, is één van die misvattingen, welke moeten

worden toegeschreven aan de verkeerde interpretatie van vervalste

Hindoe-geschriften. Dit woord is niet anders dan symbolische

aanduiding van de Scheppingwet of Wet der kosmische harmonie.

Slechts waar de voorwaarden van deze wet bij het scheppen van

nageslacht worden geëerbiedigd, zullen gave en gezonde kinderen

ontstaan. Het is niet voor niets dat er geschreven staat : de Liefde is de

vervulling van de wet. Ook de geslachtelijke liefde is aan wetten

gebonden, en waar deze wetten niet gelden, is slecht sprake van

hartstocht. Worden deze wetten in acht genomen, dan zal men de

hoogste uitdrukking der liefde ook op aarde leren kennen. Want man en

vrouwen moeten – in navolging van de hoogste Godheid (Al vader en

Al moeder) tot één vlees worden, d.w.z. in volkomen harmonie zich

verbinden tot een twee-eenheid. Dan eerst zal het zijn : Twee zielen,

ene gedachte! 

Sommige menen dat in de toekomst het huwelijk overbodig zal

worden. Zij beroepen zich hiervoor op Matth. 22:30 alwaar te lezen

staat : “Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch

worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in de

hemel”. Ook hier weer misverstand uit onwetendheid. Oorspronkelijk

was de mens, gelijk de bijbel leert, een tweeslachtig wezen (androgyn).

Want Eva ontstond uit Adam’s rib. Dit duidt op de z.g. scheiding der

geslachten, waardoor afzonderlijke mannen en vrouwen ontstonden.
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Sedertdien heeft ieder van hen het vermogen zich met een willekeurige

partner te verbinden, met wie op alle tijden geslachtsgemeenschap kan

worden onderhouden. Uit deze willekeurige = disharmonische

vereniging worden onvolkomen kinderen geboren. Slechts waar

oorspronkelijke helften hun wederhelft hervinden, wordt de

twee-eenheid op hoger plan hersteld. Wordt door hen de kosmische

factor TIJD in acht genomen, dan zullen zij in staat zijn mensen als

goden te doen geboren worden. Dan is er niet langer sprake van

huwelijken naar menselijke opvatting, doch van een hemelse Echt of

Coelibaat. Omdat de kerk van deze zaken geen begrip heeft, voerde zij

het ‘celibaat’ in, dat haar dienaren verplicht tot een tegennatuurlijke

leefwijze. Zonder uitbreiding van het bewustzijn is het niet mogelijk

man en vrouw elkaar als helft en wederhelft herkennen. Doch zodra het

verstand door de ziel wordt verlicht, zullen zij de ware liefde en

wederliefde leren kennen. 

De doorsnee mens kan zich zulk een verheven verhouding niet

voorstellen, reden waarom hij zo iets voor ‘onmogelijk’ zal verklaren.

Maar bij de hemel zijn nog heel andere dingen mogelijk dan waarvan

de mens, zelfs in zijn stoutste dromen, enig vermoeden heeft. Daarom

is het raadzaam niet aan klein menselijke begrippen en voorstellingen

te blijven vasthouden, doch ons universele denkbeelden eigen te

maken. Dan zullen wij de liefde zuiver en op hoger niveau wensen te

beleven, waardoor de geslachtsdaad niet enkel tot bevrediging van

lagere lusten zal dienen, doch in dienst gesteld zal worden van de

veredeling van de menselijke soort. 

De scheppingsdaad in zuiverheid volbracht is een sacrale handeling, die

het twijfelachtige genot van de platvloerse coïtus verre te boven gaat.

Wanneer twee harmonische zielen in opperste liefde en wederliefde

samensmelten, ontstaat de hoogst denkbare extase, waardoor de mens

de aanwezigheid van het Goddelijke ervaart. Tot dit hogere stadium

vermogen alle mensen op te gaan, die de zelfzucht hebben overwonnen.

Door uitbreiding van het bewustzijn leren zij verstaan dat de harmonie

van de Schepping op orde wetten steunt. Door zich aan deze wetten te

onderwerpen, ook bij de huwelijkskeuze en het geslachtsverkeer, zullen

zij in staat zijn het Ware, Schone en Verhevene op alle gebieden des

levens voort te brengen. 

De mensen van deze tijd kennen de ware liefde niet, noch de ware

reinheid. Daarom ontbreekt het de meeste mensen aan huwelijksgeluk.
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Doorgaans is hun ‘liefde’ slechts surrogaat; bevrediging van lagere

instincten en hartstochten. Hierdoor wordt het vlees verdorven en de

ziel verduisterd, zodat de geest in het lichaam blijft gekluisterd, en de

mens een slaaf blijft van zijn lusten en begeerten. De seksualiteit is op

zichzelf goed noch slecht. Slechts de wijze waarop zij wordt

aangewend, stempelt haar tot iets verhevens of verderfelijks. In

opperste zuiverheid beleefd, met het doel de hogere mens (Christus)

voort te brengen, is de seksuele daad ‘heilig’ en van een reinheid, die

ver uitsteekt boven de z.g. priesterlijke onthouding. Want de hierdoor

verkregen macht wordt doorgaans ten koste van anderen aangewend.

Dit blijkt o.a. uit de praktijken der roomse kerk, die macht over de

menselijke zielen tracht uit te oefenen met het doel haar politieke

oogmerken te verwezenlijken. Zij doet alles om de mensen dom en

onwetend te houden, ook op seksueel gebied. Want zij prefereert

‘grote’ boven ‘volwaardige’ gezinnen. 

De nieuw begonnen atoom eeuw verdraagt echter geen domheid meer,

want overal zien we de achterlijk gehouden volkeren tot ontwaken

komen. Op het punt van de seksualiteit zijn ook de mensen in het

Westen nog ‘achterlijk’. Daarom zal de noodzaak steeds helderder aan

het daglicht komen, dat we onze moraal en seksuele ethiek hebben te

herzien om het uitsterven van de mensheid te voorkomen. 

Wanneer men bedenkt in hoe geringe mate de besten onder ons zich

voortplanten, en hoe snel juist de minderwaardigen zich

vermenigvuldigen, moet men er zich over verwonderen dat de

maatschappij nog min of meer behoorlijk functioneert. In de praktijk

mogen de erfelijkheidswetten nu nog een onzeker factor zijn, toch dient

er naar gestreefd te worden die wetten beter te leren kennen. Want als

de bloemenkweker en de dierenfokker rekening houden met de wetten

der erfelijkheid ter verkrijging van betere soorten, dan is het toch

waarlijk niet te veel gevergd dat de mensen – wat het voortbrengen van

geestelijk en lichamelijk beter aangepast nageslacht betreft – eveneens

met deze wetten rekening gaan houden. Doen we dat niet, omdat we

ons seksueel wensen te blijven uitleven, zonder op de gevolgen hiervan

te letten, zich manifesterend in het voortbrengen van steeds minder

geschikte exemplaren, welke zich aan het versnelde levenstempo en de

mechanisering van de maatschappij niet vermogen aan te passen, dan

zal het geestelijk en het morele peil van toekomstige generaties zodanig

dalen, dat op een gegeven moment Moeder natuur wel moét ingrijpen.
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Dan zullen door onvoorstelbare gebeurtenissen al die mensen worden

opgeruimd, wier natuurlijke weerstand te gering is om het door haar

toegepaste selectie proces te kunnen doorstaan. Om deze catastrofale

gebeurtenissen te voorkomen, is het noodzakelijk, dat alle weldenkende

mensen de handen ineen leggen en een begin gaan maken met de

waarachtige opvoeding der jeugd. Zij moet tot het inzicht worden

gebracht, dat tenzij zij de lusten en begeerten leert breidelen door de

scheppingskracht onder controle te brengen van de wil, zij in haar

seksuele uitspattingen zal ondergaan. Zo luidt nu eenmaal de

onwrikbare wet der natuur! 

Heemstede, Kerstmis 1960 J. & M. Henschel 


