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LUST (FOR LIFE)
HET GROTE ONZICHTBARE TABOE

V

orig jaar presteerde de vice premier van Turkije,
Bülent Arınç, het om vrouwen erop te wijzen dat
lachen voor vrouwen ongepast is. Hierop volgde
uiteraard een tsunami van social media-protesten. Naast de demonstraties op straat begonnen Turkse vrouwen zich overal in humoristische setting te fotograferen. Lachend uiteraard. Eén van die foto’s zette ik op mijn tijdlijn op
Facebook. Het was een foto van een lachende vrouw op een
boot voor de Turkse kust, die zich zo beschilderd had dat haar
blote borsten de oren van een Mickey Mouse vormden. In
twee dagen had de foto een kleine 900 likes en toen werd hij
door Facebook verwijderd omdat hij aanstootgevend zou zijn.
Het was in dezelfde week dat ik op een Facebook pagina

68     FRONTIER 23.04

stuitte gewijd aan de hollow point bullet met meer dan
150.000 leden, allen hartstochtelijk fan van dit object. Wat
is een hollow point bullet? Wel, dat is het nieuwste kogelontwerp, speciaal door technici ontwikkeld om bij inslag
in het menselijk lichaam een zo’n onherstelbaar mogelijke verwoesting aan te richten. Niet aanstootgevend,
want die pagina is politiek correct en de VS-regering zelf
is de grootste hollow point bullet afnemer ter wereld.
De politiek correcte wereld van 2017 is aan de oppervlakte
een totalitaire werkelijkheidmodificatie volgens het dictaat
van een Fox News, Newsweek en The Wall Street Journal-publicist annex strategisch George W. Bush adviseur, genaamd Karl

OPINIE
Christian Rove. Hij is de Godfather van de neocon-Reality
Making Doctrine, die 9/11 als vernieuwd startblok gebruikte.
Zijn bekendste uitspraak luidt: ‘All politicians operate within
an Orwellian nimbus where words don’t mean what they normally mean, but Rovism posits that there is no objective, verifiable reality at all. Reality is what you say it is...’ (“you” is hier
natuurlijk de collusie overheden, veiligheidsdiensten & pers).
De term pornografie komt uit het Grieks en betekent in
de oorspronkelijke versie “een beschrijving van prostitutie
of prostituees”, maar staat tegenwoordig in algemeen semantische zin voor “aanstootgevend”. Vanuit een humaan
filosofisch standpunt is het meest aanstootgevende waartoe een mens in staat is, niet zozeer het artistiek of literair
verbeelden van opwindende avonturen of lichaamsdelen,
maar het een medemens ontnemen van zijn vrijheid en
levenslust. En wel door hem/haar vol te pompen met angst,
haat en vermeende bedreigingen en tot persona non grata
te maken indien hij of zij hier niet in meegaat. Je ontneemt
iemand de levensdrive en zet er een politiek correct functioneren voor in de plaats via massieve brainwashing. Vroeger
werd je als ketter of heks verbrand als je de angstdoctrine
van de kerk negeerde. Tegenwoordig wordt je als complotter afgeserveerd door de presstitudes van de mainstream

‘Alles wat ik doe, doe ik uit lust.’
- Robert Long (1943 - 2006)

Lovis Corinth, ‘Terugkerende bacchanten’.

media, die die realiteit nu al bijna 15 jaar achtereen slaafs
serveren volgens de Rovism-formule. 24 uur per dag pompen persbureaus over de hele wereld verspreid de mensheid
vol strategisch georkestreerde, door politici veroorzaakte
problemen en door industrie en politici verzonnen bedreigingen binnen een realiteitconsensus, die an sich al absurd
is. De social media vullen zich elke dag weer als een borrelende gierput met reacties op al die negatieve info en zelfs
de “onafhankelijke pers” neemt blindelings politiek correcte
NLP-termen over als “het vluchtelingenprobleem” in plaats
van het beest bij de naam te noemen: het politiciprobleem.
Vrijwel niets, behalve dat sprankje humor en creativiteit,
vaak gekoppeld aan koddige video’s van poesjes en dergelijke, voedt in de virtuele wereld nog de levenslust en
levenszin. En dan staat er tot slot nog een heel leger spiriwiri’s klaar die de oude levenslust ontkennende dogma’s
van de kerken en staatsreligies alleen maar in nieuwe jasjes
gieten. Hun tragedie en bijwerkingenpakket is intelligent
samengevat in The Culture of Narcissism van Christopher
Lasch uit 1979 – nu nog actueler dan toen. De kern van het
probleem is dan ook niet nieuw omdat de vijandigheid naar
het leven, de lust en het aardse hier in het westen immers
al zo oud is als de overgang van machtbolwerk Rome in
die van het Vaticaan. Zo oud als de symbiose van macht en
angst zaaien, waarbij de macht de kunstmatige oplossingen
biedt voor de kunstmatig veroorzaakte angst. Angst geeft
stress en stress maakt prikkelbaar en prikkelbaarheid voedt
onderbuikgevoelens en onderbuikgevoelens zoeken zondebokken en de macht (tegenwoordig het militair industrieel
complex) heeft zondebokken nodig om zichzelf te camoufleren en zo ongrijpbaar in het zadel te blijven, heersend
over een negatieve, levenslust en menselijk geluk vijandige,
Rovistische realiteit. Een dergelijke vampier-realiteit is
slecht voor het libido. En een laag libido betekent weinig
creativiteit en veel meer neiging tot geweld (lees ook Mantak Chia’s verklaring hiervoor). Ik hoop dat de achtergrond
van de Amerikaanse gestapo-mentaliteit rond erotiek, seks,
borstvoeding etc. en de omhelzing van hollow point bulletpromotie nu wat meer context en connotatie heeft gekregen.
Om het nog eenvoudiger te houden: mensen die met elkaar gelukkig zijn in hun eigen kleine, intieme wereld en
een bevredigend seksleven hebben, zijn niet voor oorlog
en ander corporate geweld te porren en dus als houtwormen in de “realiteit” van politici, multinationals en
media. Dus: Fuck gelukkige mensen met een goed seksleven! En fuck alles wat hen daartoe kan inspireren en
dus afleiden van de dagelijkse dosis persindoctrinatie!
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Lust

Erotiek stimuleert een
evenwichtherstel tussen
yin en yang en boost zo de
levensenergie, het libido.

Door alle eeuwen heen waren er opstandige types die zowel
lak hadden aan de machthebbers, als aan de meute die zich
door deze lieten opzwepen om maar niet het echte probleem
aan te pakken. Een ludiek voorbeeld is Marquis de Sade, die
terwijl de schoten van de revolutie klonken en de guillotines
de hoofden lieten rollen, speciale bonbons uitvond waardoor
hofdames meer scheten zouden laten. Lust en erotiek waren
ooit (Oude Grieken, Chinezen e.v.a.) een normaal en volledig
geïntegreerd onderdeel van het dagelijks leven. De perversie
komt er in het westen in via de Romeinen en wordt compleet
met de opkomst van het christendom en haar misogyne,
levenslust vijandige dogmatiek. Pas vanaf dan wordt erotiek
iets rebels, een underground-fenomeen. Erotiek en het scheppen van kunst zijn beide fenomenen waarin lust een climax
bereikt, vandaar dat erotische kunst, de hele seksuele revolutie
uit de zestiger jaren ten spijt, nog altijd als confronterend
wordt ervaren. Een tepel kan als ongepast worden aangevinkt,
door iemand die zelf twee tepels heeft. Er is nergens een
mogelijkheid om de VS - die de moraalridder uithangt maar
die sinds WO 2 al minstens 30 miljoen doden op zijn geweten
heeft - aan te vinken als ongepast. Deze mensen zijn enkel
vermoord voor de belangen van grote bedrijven, en bankiers
en persbureaus wassen deze moorden onafgebroken wit.
Er is een verborgen kracht in erotiek die haaks staat op het
absolutisme van de Reality Making Doctrine van Rove en
voorgangers. Erotiek stimuleert een evenwichtherstel tussen yin en yang en boost zo de levensenergie, het libido.
Hoe groter de synergetische spanning tussen yin en yang,
hoe positiever, gelukkiger, vreedzamer, gezonder en creatiever mensen worden. Zelfs dieren voelen deze energie, aldus
New Tantra-trainer Alex Vartman, die we ooit interviewden
voor ons tijdschrift VAMzzz Sweet Rebel Magazine, waar het
e-book LUST Erotic Art een vrucht van is. Dit is een staat van
zijn waar big industrie, politiek, pers en het militair apparaat
beslist niet op zitten te wachten. Deze bestaan immers enkel
nog bij de gratie van kunstmatig veroorzaakte problemen.
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Alleen die hebben marktwaarde. Waar yin en yang in al hun
vormen complementair en synergetisch worden, volgt automatisch het verlaten van de wereld van de dualiteit, zoals de
tantristen en taoïsten al millennia geleden ontdekten. Dualisme wordt niet op de foute manier ontstegen via contemplatie op het diapositief van het “aardse gebeuren”, maar door
in het aardse zelf immanent het goddelijke te trekken en te
ervaren. Lust maakt de wereld mooi en het leven bruisend.
Ooit, toen ik als begeleidende ouder in de klas van mijn zoon
een schooltuintjesles bijwoonde, stelde een lerares de vraag
waarom bloemen (de geslachtsorganen van planten) allemaal
verschillende vormen en kleuren hebben. Een meisje stak
haar vinger op en zei: Omdat dat zo mooi is! Fout, antwoorde
de lerares, even verzuurd als de manier waarop ze in haar vel
zat. Het meisje trok bleek weg. Ze moest eens weten hoezeer
ze gelijk had en hoe weinig de lerares snapte van waar ze mee
bezig was… 


Lust Erotic Art
eBook, 468 pagina’s, ISBN 9789492355201
Meer info: www.vamzzz.com/lust.html

