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ENKELE LEUGENS VAN DE SEKSUELE REVOLUTIE ONTMASKERD. 

12 maart 2017, Albrecht York 

De seksuele revolutie is gebouwd op leugens. Enkele daarvan 
verdienen een bijzondere vermelding vanwege hun 
alomtegenwoordigheid en pertinentheid. De leugen van de 
seksuele revolutie lijkt een beetje op de leugen van de slang aan 
onze voorouders. Net zoals de slang zei tot de vrouw: ‘U zult 
helemaal niet sterven!’, zo zegt de wereld in de zelfde trend ook: 
‘U zult helemaal niet uw geluk verspelen als gij van de kelk van de 
seksuele revolutie drinkt!’ Helaas… 

 De leugens: 

“Porno is niet verslavend. Seks is niet verslavend. Porno- en seksverslaving zijn concepten 
uit de populaire psychologie die betekenisvol schijnen, echter geen legitieme 
wetenschappelijke basis bezitten.”1 

“[Om seksuele integriteit te ontwikkelen moet je] meer porno bekijken: Een interessant 
effect vindt plaats wanneer mensen meer pornografie bekijken. Ze worden een grotere 
voorstander van algemene gelijkheid. Ze ondersteunen meer een progressieve rolverdeling 
tussen mannen en vrouwen en ze aanvaarden minder discriminatie op basis van gender. Ze 
worden ook minder religieus, en kunnen meer geloofscrisissen doormaken. Genieten van 
porno zorgt ervoor dat mensen hun overtuigingen over seks en gender veranderen, en in 
sommige gevallen de dogmatisch rigide seks/gender-waarden verwerpen die in de kerk 
geleerd worden. Onze samenleving wordt minder dogmatisch over seks, meer egalitair en 
meer accepterend t.a.v. van seksuele diversiteit.”2 

De beide citaten die u las komen uit de pen van klinisch psycholoog David J. Ley Ph.D. Ze 
zijn kenmerkend voor het post-kinseyaanse tijdperk op het gebied van de psychologie en 
seksuologie. Dit ‘verlichte’ tijdperk wordt gekenmerkt door een gnostische of 
kabbalistische kijk op de waarheid. De waarheid bestaat hier uit een esoterisch gedeelte 
voor de ingewijden (David J. Ley, de Rockefellers, Soros en aanverwante oligarchen)  en 
een exoterisch gedeelte voor de gewone man in de straat. De esoterische betekenis van 
seksuele vrijheid is seksverslaving, van seksuele diversiteit is dit seksuele perversiteit en 
tegennatuurlijkheid, etc.  

 

 De realiteit: 

Als christen weten wij dat de waarheid ons vrij maakt en bijgevolg de leugen ons tot slaaf 
maakt.3 We hebben ook de plicht de werken van de duisternis te ontmaskeren.4 Laten we 
dus het citaat van David J. Ley onderzoeken op haar waarheidsgehalte.   

“Porno is niet verslavend. Seks is niet verslavend.” Het volstaat ‘The great porn experiment’ 
op ‘you tube’ van neurowetenschapper Gary Wilson5 te bekijken om de biologische 
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mechanismen achter de pornoverslaving te erkennen. We kunnen het verslavende 
potentieel van een gedevieerde seksualiteitsbeleving ook vergelijken met het 
hongergevoel dat blijft terugkomen na het eten van waardeloze voeding. De psychologe 
Christa Meves werkt deze stelling uit in haar boek ‘Geheimnis Gehirn.’: 

“Aan een volledige bevrediging van de seksuele spanning zijn waarschijnlijk drie 
voorwaarden absoluut noodzakelijk verbonden: Ten eerste de specifieke prikkel (de 
vrouwelijkheid of mannelijkheid van het lustobject), ten tweede de seksuele beleving (de 
waarneming, de gevoelsintensiteit [of affectieve liefde tussen het koppel] en de tot 
ontspanning nopende instincthandeling) en ten derde de seksuele daad zelf. Wanneer één 
van deze drie voorwaarden wegvalt, vernieuwt zich vermoedelijk de seksuele spanning 
opnieuw, dit maal echter veel sneller, net zoals bij het hongergevoel [na het eten van junk 
food], en zorgt daardoor voor een vernieuwde zoektocht naar seksuele prikkels, met als 
gevolg een chronische seksuele spanning en een chronische prikkeldrempelverlaging… Dit 
zou een verklaring kunnen zijn voor het verslavende en onbevredigende karakter van 
pervers seksueel gedrag.”6 

Dit verslavende gedrag kan zich door de neuroplasticiteit steeds dieper in de hersenen 
verankeren en heeft zoals elke verslaving iets tragisch en vernederends over zich. Norman 
Doidge:  

“De mannen die naar porno keken achter hun computerschermen leken griezelig genoeg op 
de ratten in de kooien van het NIH (nationaal gezondheidsinstituut), die een balkje moeten 
duwen om een dopamine-shot te verkrijgen. Hoewel deze mannen het zelf niet wisten, 
waren ze in porno-training-sessies geluisd, die aan alle voorwaarden voldeden om 
plastische veranderingen van de hersengebieden te veroorzaken.”7 

We gaan verder met David J. Ley’s citaat: “Porno- en seksverslaving zijn concepten uit de 
populaire psychologie die betekenisvol schijnen, echter geen legitieme wetenschappelijke 
basis bezitten.” Dit is een feitelijk onjuiste uitspraak. Wij weten dat sinds Freud, Reich en 
Kinsey en de daaropvolgende seksuele revolutie, de wereld van de psychiatrie, de 
seksualiteit op een volstrekt andere manier is gaan bekijken, namelijk door een ideologisch 
gekleurde bril. Dit is de bril van Freud, Reich en Kinsey (in volgorde van kwaad naar erger). 
Volgens hen leidde elke vorm van seksuele repressie tot frustratie en was daarom 
ongewenst en ongezond. Verder was deze repressie ook het gevolg van een hypocriete 
burgermoraal waar iedereen stiekem toch zijn voeten aan veegde:8 

“Seksverslaving … is [daardoor] grotendeels genegeerd door psychiaters, zelfs al is er bewijs 
dat deze conditie serieuze psychosociale problemen voor vele mensen veroorzaakt.”9 

Waarom en hoe deze paradigmaverschuiving heeft plaatsgevonden en wie daarachter zit 
kunt u in detail lezen in de werken van ‘Dr. Judith Reisman’ en vooral ‘Dr. E. Michael 
Jones’: ‘Libido Dominandi.’  

Wij weten dat niettegenstaande de desinteresse van de psychiatrische wereld voor de 
fenomenen ‘seks- en pornoverslaving’ de wetenschappelijke studies een eenduidige taal 
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spreken. De meta-analyse van Dr. Todd Love10 en Dr. Martin Kafka11 over respectievelijk 
pornografieverslaving en seksverslaving verdienen hier vermelding. Dr. Todd Love: 

“Deze analyse brengt ons tot de conclusie dat internetpornografie past in het 
verslavingsmodel en gelijkaardige mechanismen deelt met stofgebonden verslavingen. 
Tezamen met studies over Internet verslaving en internetspelletjes-verslaving, zien we 
sterke bewijzen om verslavend internetgedrag als een gedragsverslaving te 
categoriseren.”12 

Wie nog niet overtuigd is, kan zich verdiepen in de verzameling van studies hierover op de 
website van Gary Wilson.13  

 

 

 Wordt je van porno kijken een betere mens? 

Het interessante gedeelte begint nu. Het onthult ons de volledige ‘Umwertung aller Werte’ 
(Nietzsche) die de heer David J. Ley aan ons voorstelt: “[Om seksuele integriteit te 
ontwikkelen moet je] meer porno bekijken.” Integriteit ontwikkelen door meer porno te 
kijken? Door meer tegen de morele wet in te handelen? Door dus corrupter te leven? Kan 
je het nog meer omdraaien?! 

“Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die van het duister licht maken 
en van het licht duisternis, van bitter zoet en van zoet bitter.”14 

 

 Het werkelijke plan: 

En dan komt de klap op de vuurpijl. Een tipje van de sluier wordt opgelicht. het eigenlijke 
plan wordt eventjes uit de doeken gedaan: 

“Een interessant effect vindt plaats wanneer mensen meer pornografie bekijken. … Ze 
worden ook minder religieus, en kunnen meer geloofscrisissen doormaken.” 

Daar gaat het uiteindelijk om, vergeten we dit nooit. Het doel van deze hypersexualisering 
is de ziel van de mens van God wegtrekken, door deze tegen de morele wet, ‘de praktische 
rede’ (Kant) in te laten handelen, neen noch erger, door ze hier tegenin te conditioneren. 
Zoals Wilhelm Reich de geestelijke vader van mei 68 het zei:  

“We hoeven niet te argumenteren over het bestaan of het niet bestaan van God, we 
hoeven slechts de seksuele repressies te elimineren en de infantiele banden met de 
ouders op te lossen… De onvermijdelijke conclusie van dit alles, is dat een helder seksueel 
bewustzijn en een ongeremde uitleving van het seksleven fataal is voor elke vorm van 
mystiek; dat in andere woorden, de spontane seksualiteit de aartsvijand is van de mystieke 
religie. Door tegen [deze vorm van] seks te vechten waar ze kan, en door dit tot de kern van 
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haar dogma’s te maken en in de voorgrond van haar geloofsverkondiging te stellen, getuigt 
de kerk alleen maar van de correctheid van deze interpretatie.”15 

En door de mens zo vroeg als mogelijk16 tegen de morele wet in te laten handelen, te 
conditioneren, te dwingen,17 kan men automatisch de invloed van de Kerk, de patriarchale 
orde en de beschaving18 die ze voortbrengt, verminderen. E. Michale Jones: 

“Door mensen ertoe te bewegen tegen de leer van de Kerk in te gaan op het gebied van de 
seksuele moraal, konden Reich en zijn volgelingen automatisch de politieke invloed van de 
Kerk doen afnemen. De logische conclusie van dit mechanisme is ook duidelijk: De volledige 
seksualisering van een samenleving betekent de volledige ondergang van de Kerk en van de 
klassieke staat die zich baseert op de morele wet.”19 

Ook de homoagenda20 en zelfs de pedoagenda21 zullen een altijd maar grotere invloed 
krijgen door een boomende porno-seksindustrie. Scott Lively:  

“Op een meer praktisch niveau, dient het bestaan van een boomende porno-industrie de 
homo-agenda. Pornogebruikers zullen het altijd maar moeilijker vinden om homoseks om 
morele redenen te weerstaan, en zullen eerder politiek beleid ondersteunen dat seksueel 
hedonisme legitimeert. Blootstelling aan pornografie op een jonge leeftijd kan ook zelf een 
poort zijn naar de ‘gay-lifestyle’.”22 

Het hellend vlak of de taboebreuk is namelijk een essentieel onderdeel van het 
verslavingsgehalte van de pornoconsumptie. Gabriele Kuby: 

“Het wetenschappelijke onderzoek is eenduidig, de pornografie consument bevindt zich op 
een hellend vlak met steeds perversere seksuele praktijken in het vooruitzicht. Hij moet de 
dosis voortdurend verhogen en verliest steeds meer alle morele remmingen. De reden is de 
volgende: De ‘substantie’ waaraan hij verslaafd is, is de taboebreuk zelf. Wanneer een 
taboe doorbroken wordt, treedt er gewenning op, de ‘stof’ verliest haar werking.”23 

Pornografie, sodomie, promiscuïteit zijn allen vruchten van dezelfde boom, dit is seks 
buiten de morele orde, seks zonder idealen, seks zonder liefde. William Gairdner:  
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“Diegenen die de samenleving willen omvormen, moeten eerst de getrouwheid en loyaliteit 
die de mensen bezitten voor de traditionele moraal en religie, doorbreken. Seksualiteit 
moet altijd maar verder ontdaan worden van haar spirituele, scheppende en familiale 
betekenis. Zelfs haar verbinding met de romantische liefde moet losgemaakt worden, in 
onze cultuur was de seksualiteit namelijk altijd ondergeschikt aan deze liefde. In plaats 
daarvan moet er een toenemende nadruk geplaatst worden op de rauwe 
seksualiteitsbeleving als de onvervalste en plezierige vorm van zelfverwerkelijking bij 
uitstek. 

Alle andere verbindingen tussen seks en meer verheven idealen moeten daarvoor 
ontmoedigd worden. Wanneer de seksualiteit op die manier volledig afgebroken wordt, zal 
ze volkomen narcistisch, op zichzelf gericht, masturbatorisch en panseksueel zijn. Ze zal dan 
niet langer naar boven leiden naar God, of naar de onaantastbaarheid van het huwelijk, of 
zelfs naar een beter karakter. De manier om de autoriteit van een volledige sociale en 
morele orde te vernietigen, kan worden verwezenlijkt door al de verticale verbindingen tot 
God, de familie en de morele orde te vernietigen en iedereen te herleiden tot een 
toestand van voortdurende prikkelhonger en genotzucht. 

Wat deze toestand van obsessie stimuleert is het UAS-syndroom (‘Uncommitted 
Anonymous Seks Syndrome’; vertaald: ‘Vrijblijvend Anoniem Seks Syndroom’), waarin 
bewust een omgekeerde verhouding wordt gecreëerd tussen de begeerde sensuele ervaring 
en de subjectiviteit van de personen die erin betrokken zijn. We hebben het hier over de cult 
van het genot. Het is het verband tussen homoseksualiteit en pornografie. In extremis, 
wordt de sensuele ervaring die beiden veroorzaken, afgezwakt door de normale menselijke 
affectie. De reden voor dit verband is fascinerend. Homoseksualiteit bij mannen en 
pornografie kunnen alleen maar genotsvol zijn, door het afweren van de natuurlijke 
emotionele sensitiviteit en alle andere gevoelens van liefde, omdat deze gevoelens afbreuk 
doen aan de zuiver sensuele ervaring. De reden waarom dit gebeurt, is omdat de 
opwekking van de menselijke affectie spontaan elke seksuele relatie transformeert en haar 
doordringt met een hiërarchie van emotionele en morele waarden. Opeens komen, zorg, 
liefde, jaloezie, respect, en in het bijzonder schaamte het plaatje onaangekondigd 
binnenlopen. 

Eenmaal dergelijke emoties en waarden een homoseksuele of pornografische ervaring 
binnentreden, zetten ze onmiddellijk de deur open voor een morele veroordeling van die 
daden en hun dader. Dit verpest natuurlijk het genot. Deze waarden maken het moeilijk om 
de andere als zuiver object van de persoonlijke bevrediging te zien, wat het doel is van alle 
promiscuïteit, zowel de heteroseksuele als de homoseksuele, en ook van pornografie… 

Het UAS-syndroom is de voortzetting van de masturbatorische seksuele verlangens van de 
jongere tot in de volwassenheid, die normaal opgeofferd worden voor het huwelijk, de 
familie, stabiliteit en evenwichtigheid.”24 

 

 

 

En het logische gevolg van de verslaving is de verzwakking van de man en als gevolg de 
verzwakking van de hele familie, waarvan de man het hoofd is. Judith Reisman: 
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“Alles is gebaseerd op het impotent maken van de mannelijke samenleving. Alle mannen 
worden impotent (zwak) gemaakt wanneer ze niet kunnen functioneren in families met 
echtgenote en kinderen om te beschermen en verdedigen.”25 

Dit impotent maken, mag zelfs zeer letterlijk genomen worden.26 

 

 De rede als slaaf van de passies: 

En verder vindt er een algehele toename van de irrationaliteit plaats. Dit was trouwens al 
één van de doelen van de radicale Verlichting, namelijk de ‘rede’ ondergeschikt maken aan 
de passies. De natuurlijke orde van de ziel is echter juist de rede (de ruiter) die de wil (de 
teugels) gebruikt om de passies (het paard) te controleren (beteugelen). De radicale 
verlichtingsfilosoof David Hume zette dit paradigma reeds een paar honderd jaar geleden 
volledig op zijn kop: 

“De rede is, en mag slechts de slaaf van de passies zijn, en kan nooit pretenderen een ander 
doel te hebben dan deze passies te dienen en te gehoorzamen.”27 

De gevolgen van deze gang naar het irrationele wordt weer heel dubbelzinnig verwoord 
door David Ley :  

“Een interessant effect vindt plaats wanneer mensen meer pornografie bekijken. Ze worden 
een grotere voorstander van algemene gelijkheid. Ze ondersteunen meer een progressieve 
rolverdeling tussen mannen en vrouwen en ze aanvaarden minder discriminatie op basis 
van gender.” 

Een ‘progressieve rolverdeling’ is hier het codewoord voor de demasculinisatie van de 
man. Wanneer men geen discriminatie, dit is het codewoord voor onderscheid in deze 
context, meer aanvaardt op basis van geslacht dan geeft men zich over aan de 
irrationaliteit (=politieke correctheid).  

Getuige hiervan is de evolutie met betrekking tot het plaatsen van vrouwen op het 
slagveld,28 en het transgenderfenomeen29 Dit ontkennen, omkeren en ombouwen van de 
natuurlijke geslachtsrealiteit en de geslachtsrollen, die gebaseerd zijn op het natuurlijk 
onderscheid en de natuurlijke complementariteit tussen man en vrouw, kan de mens 
alleen maar diep ongelukkig maken,30 vervreemden van zichzelf en is de oorzaak van grote 
problemen in het huwelijk.31  
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De toename van de politieke correctheid (=irrationaliteit) is gewoon het logische gevolg 
van een verwerping van God32 en zijn wet, die iedereen uit de natuur33 kan afleiden.34 De 
nieuwe mens, die niet meer volgens de rede leeft, maar volgens zijn passies en impulsen 
zal dus hierdoor logischerwijze, in de mate dat hij toegeeft aan zijn passies, onvrij en dus 
slaaf worden (van de oligarchen).35 E. Michael Jones:  

“Als moraliteit een vorm van onderdrukking is, dan is de rede onderdrukkend, en als de 
rede onderdrukkend is, dan kan de mens alleen vrij worden door irrationeel te worden, 
maar eens hij irrationeel wordt, is het enige wat hem aandrijft, zijn begeertes, impulsen en 
passies. Maar eens een mens wordt aangedreven door zijn passies, verliest hij alle controle 
over zijn acties. Dus vrijheid van deze soort, zoals de klassieke wijsgeren juist inzagen, 
wordt juist een vorm van slavernij.”36 

We behouden het laatste woord voor de Heilige Augustinus: 

“Dus niettegenstaande een goede man een slaaf is, is hij toch vrij; maar een boosaardige 
man, hoewel hij koning is, is toch een slaaf. Omdat hij niet één man dient, maar wat erger 
is, evenveel meesters dient als dat hij ondeugden bezit. 

De staat van de deugdzame mens is één van rust en vrede, de toestand van de immorele 
mens één van voortdurende onrust.”37 
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