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Den seksuelle
problematik
Af Isha Schwaller de Lubicz

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Seksualitet repræsenterer en problematik, der ikke kan ignoreres, hvis man 
ønsker at bruge dens kraft til en udvikling, der fører mennesket mod det over-
menneskelige rige − men tilbøjeligheden til at tilfredsstille instinkterne forsinker 
denne udvikling.

Nogle systemer anbefaler, at den seksuelle ophidselse anvendes som et middel 
til at vække højere evner og specielle kræfter, men disse metoder er ekstremt 
farlige og bør for alt i verden undgås. Metoderne vækker ikke højere evner, men 
aktiverer skadelige kræfter, som det er næsten umuligt at få under kontrol. Det 
er faktisk en af de største risici, et menneske kan involvere sig i, for der er risiko 
for at blive slave af disse kræfter, og man risikerer et totalt nervesammenbrud 
eller alvorlig psykisk ubalance.
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Men på den anden side er en undertrykkelse af det seksuelle instinkt lige så farligt. 
Psykologien har dokumenteret, at en lidenskab, der undertrykkes med magt, 
ikke overvindes men betvinges. Overvindelse er kun mulig, når modstanderen 
er afvæbnet af en mere kraftfuld udgave af denne vitale kraft.

Adam og Eva

Dualitetens lov
Så længe mennesket befinder sig i en fysisk krop, er det underlagt den natur-
lov, der skaber dualitet. Den skaber forbindelsen mellem komplementære mod-
sætninger, som er adskilte. Denne dualitet, som er naturens fundament, er også 
fundamentet for al fysisk erfaring – og den er genstand for transformation af 
naturen i processen med at vende tilbage til Det Ene Livsvæsen. Dualitet er 
også fundamentet for forædlingen af bevidstheden, og dermed får mennesket 
mulighed for at vælge mellem modsat rettede kvaliteter – mellem det rigtige 
og det forkerte – mellem det, der er gavnligt og det, der er skadeligt, der hvor 
man befinder sig lige nu i sin udvikling.

Denne dualitet, der er årsagen til forbindelsen mellem komplementære mod-
sætninger, er også årsag til seksualiteten og det begær, som mennesket kalder 
”kærlighed”. Problemet er, at man sammenblander kærlighed, begær og behov.

Behov, begær eller kærlighed?
Behov kan sammenlignes med sult, som alene stammer fra den fysiske krop. 
Behov hører derfor til menneskets animale natur, og er et resultat af, at fysio-
logiske funktioner stimuleres på passende tidspunkter i den naturlige livscyklus.
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Begær, der aktiveres af behov eller instinkt, er også et resultat af animale 
impulser. Men i modsætning til andre animale impulser, kan begær ændres i 
menneskets udvikling til at fungere som tiltrækning til forskellige kvaliteter eller 
bevidsthedsstadier af mere subtil karakter. Sædvanligvis er man ikke bevidst 
om de dybere årsager, og derfor perverteres disse begær ved at forveksle dem 
med ønsker eller endog behov, og benytte ønsker og behov som undskyldning 
for at tilfredsstille begærene − og derved nedværdiges kærlighedens princip.

Alligevel er kærlighedens princip – selvom det er knyttet til det seksuelle begær 
– et symbol på den absolutte kærlighed, der ikke er rettet mod et enkelt objekt, 
og som er udbyttet af ægte erkendelse af menneskehedens samhørighed.

Seksuel udvælgelse gennem tiltrækning er kun det nuværende udtryk for kos-
misk kærlighed. Faren består i at sammenblande oprindelsen til kærlighedens 
forskellige følelsesudtryk − fysiske, sentimentale, ”ideale”, og endog formodet 
åndelighed – for generelt har de en seksuel oprindelse, uanset om de opleves 
bevidst eller ubevidst.

Seksualitet, lever og hjerne
Seksualitetens forbindelse til hjernen og leveren er enten glemt eller ukendt. 
Seksualitet, lever og hjerne, disse tre faktorer – personlighedens store triade – 
påvirker hinanden så tæt, at det ofte er vanskeligt at skelne mellem dem og finde 
ud af, hvilke af dem, der er ansvarlig for en pludselig opblussen af lidenskab, 
begær eller tanke. Hvis en af dem overstimuleres eller holdes i ro, vil den anden 
blive påvirket og skabe følelser, som mennesket, der ikke er klar over denne 
vekselvirkning, identificerer sig med uden at have mistanke om deres fysiske 
oprindelse.
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Udover den seksuelle stimulering, der skabes af naturens cyklusser og menne-
skelivet, er ethvert menneske påvirket af sine egne individuelle instinkter, som 
får det til at reagere seksuelt på bestemte handlinger eller omstændigheder. 
Disse instinktive symptomer stammer fra leveren, men de skaber reaktioner i 
kønskirtlerne og hjernen, og disse to er altid i alliance, og de undskylder hinanden 
for at forklare og tilfredsstille længslerne.

Den vitale ild
Gennemsnitsmennesket lader sig styre af disse impulser og bliver nemt deres 
slave. Dette menneske bruger sin energi på dem, men det medfører ikke oplys-
ning. Men det menneske, der ønsker at slippe af med sin animale natur, forsøger 
alvorligt at afsløre sine instinktive reaktioner og observere, hvordan de fungerer. 
Det medfører ganske vist, at man mister den spændende oplevelse af at blive 
overrumplet af sit begær, men man får til gengæld muligheden for at bruge sin 
naturlige drift bevidst til at øge sin ”vitale ild”, i stedet for at prostituere kærlig-
hedens princip ved at sammenblande det med tilfredsstillelsen af et instinkt.

Seksualenergien har samme oprindelse som den subtile ild, der giver liv. Men-
nesket skal anvende den klogt i stedet for at bruge den tankeløst. Det menneske, 
der søger tilfredsstillelse, vil ikke lære kontrol, for det foretrækker at bevare 
overraskelsesmomentet og modtage fornøjelserne uden anstrengelse. Men det 
menneske, der selv ubevidst har sans for ægte kærlighed, vil ikke hengive sig 
til sin animale seksualitet − bortset fra opgaven med at sikre artens formering. 
Dette ønske kommer fra den moralske sans – samvittighedens stemme – som 
er menneskets indre dommer.
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Men så opstår problemet … hvad gør man med den ”vitale ild”? Skal man under-
trykke den, eller kan den bruges til transformation til et højere bevidsthedsniveau?

En viljeshandling
At fornægte eller undertrykke seksuel ophidselse er en viljeshandling, og 
resultatet er alt for ofte, at energien kanaliseres ind i intellektuelle aktiviteter 
eller følelsesmæssige fantasier med psykologiske problemer som den hyppigste 
konsekvens. Vedvarende undertrykkelse medfører ladhed, som ikke er en vej til 
mere liv, men til død, for impotens er ikke det samme som overvindelse.

Ægte overvindelse uden uhensigtsmæssige konsekvenser opnås alene, når en 
mindre glæde erstattes af en højere.

Nøglen til livet og frigørelsen
Hvis afhængighed af sanselig nydelse er en dyrisk afhængighed, så hører bevidst 
begær til menneskeriget. Faktisk er det nøglen til livet og frigørelsen, for når 
problemet først er afklaret, er man frigjort fra kunstige undskyldninger. Dette 
begær − som er livets nøgle − forsøger at forøge livskraftens ild, og rystes eller 
ophøjes enten af den seksuelle opstemthed eller af viljen til lyset.

Seksuel opstemthed gør begæret hyklerisk, hvis det undskyldes med æstetik, 
sentimentalitet og intellektuelle erotiske fantasier. For alle former for erotik er 
grundlæggende en søgen efter emotionelle nervereaktioner. Og årsagen til disse 
nervereaktioner er en handling, som pludselig forstyrrer den følelsesmæssige 
balance. Det overskrider græn sen for den normale opfattelse af moral eller 
kærlighed og venskab – og for omdømme og sikkerhed.

Uanset om disse nervereaktioner giver glæde eller lidelse, så skaber de altid 
en ubalance, som forstyrrer den naturlige ro. Oplevelsen begæres alene for op-
hidselsens skyld, og hvis målet for denne ophidselse er seksuel tilfredsstillelse, 
opnås intet andet end denne ene sanselige glæde. 
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Mål og metode
Et mere bevidst menneske, der søger en højere glæde, vil søge disse nervere-
aktioner for at styrke sin indre ild. I alle tilfælde vil begæret efter emotionelle 
nervereaktioner være det samme som at begære tab af ligevægt. Enhver over-
drivelse kan skabe dette, men erotisk overdrivelse vil forøge styrken af den 
seksuelle følelse.

Erotiske perversioner er altid et udtryk for personlighedens tyranni. Masochisme 
er omvendt tyranni, og at nyde ydmygelse er en direkte nedgørelse af æstetik.

Når målet er animal nydelse eller tilfredsstillelse, vil de erotiske impulser bli-ve 
forsimplet, og på samme måde – hvis intentionen er det modsatte − kan im-
pulserne hjælpe andre emotionelle nervereaktioner til at intensivere bevidst-
heden og livet. Forskellen ligger i målet og metoden.
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Et menneske, der risikerer livet for en upersonlig sag, kan opleve en ophidselse 
i frygten for faren på grund af glæden ved at ofre sin personlige og egoistiske 
sikkerhed.

Når man viljesmæssigt vælger enten at hengive sig bevidst til den animale na-
tur uden at komme med undskyldninger for det − eller at kontrollere den − og 
oplever tilfredsstillelse ved at gøre det, har man fundet en af livets nøgler – 
nøglen til at transmutere den vitale livskraft eller ild.

Glæden ved at overvinde sig selv transformerer begæret efter den begrænsede 
glæde til begæret efter den grænseløse glæde. Det kan ikke pointeres for ofte.
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