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Er is weinig bekend van de geschiedenis en de
overleveringen van de druïden, behalve wat karige
verhalen van de Romeinen en wat recentere beelden van
lange, golvende. witte mantels, bosjes mistletoe en
gouden sikkels. Helaas is dat hele idee bedacht vanwege
de romantische denkbeelden van de koninklijke hoven uit
de vorige eeuw. De waarheid is, dat de druïdische traditie
een orale is, die van generatie op generatie van mond tot
mond is overgebracht. Het is dus geen erg 'zichtbare'
traditie, maar wel erg levend en gezond.
Ik ben al bijna veertig jaar een praktizerend Keltisch
paganist en ik ben ingewijd in de eerste stappen van het
druïdische priesterschap toen ik elf was. Ruim dertig jaar
heb ik nu mijn kwaliteiten uitgeoefend en ontwikkeld in de
verschillende Keltische landen van noord - Europa. Ik ben
de laatste in een ononderbroken familielijn van druïden die
inmiddels al minstens zes generaties duurt. Na lang
nadenken en als reaktie op de toenemende gebeurtenissen
die voor een dramatische omwenteling op de wereld
zorgen, heb ik besloten om veel van wat ik geleerd heb
publiek te maken. Ik doe dat in de hoop, dat als deze
kennis aan die van de wereld toegevoegd wordt het zijn
weg zal vinden om bij te dragen aan het oplossen van de
problemen. Als individu, maar ook als bewaker van de
aarde.

De meeste mensen denken bij druïdische rituelen aan een
groep mannen met witte mantels in een steencirkel terwijl
ze de maanfases of de verandering van seizoen vieren, Het

zou je kunnen verrassen, dat er net zoveel vrouwelijke als
mannelijke priesters zijn en het zou zelfs als een schok

kunnen komen, dat de belangrijkste vorm van

natuurmagie die door Keltische druïdische priesters
gepraktiseerd wordt, Keltische Seksmagie is.

Seksmagie
Seksmagie is op geen enkele manier uniek voor Keltische

heidenen; het zou zelfs gezien kunnen worden als de
drijvende kracht achter veel van de oudere religies in de
wereld. Met maar een klein beetje onderzoek kan onthuld
worden dat veel van de hedendaagse bekende religies

hun oorsprong vinden in erotische magie. Het Egyptische
Isis en Osiris geloofssysteem, dat heel goed gezien kan
worden als de originele doods- en opstandingscultus, was
gebaseerd op de praktijk van seksmagie. Dit schonk op

zijn beurt weer geboorte aan de alchemistische traditie en
(en daar valt over te twisten) aan de geloofssystemen van
de joden, de christenen, de kabbalisten, de moslims,
enzovoorts. Vergelijkbare geloven, die op erotische magie

gebaseerd waren, ontwikkelden zich in India, Tibet, China
en noord -Afrika.

Tegenwoordig is in het westen de populairste en meest
bekende vorm van deze erotische praktijken, die van
tantrische seks, Gebruikt door zowel politici als rocksterren
om hun seksuele potentie te verbeteren. Maar slechts
weinig is bekend over seksmagie en de theorie achter het
praktiseren. Keltische Seksmagie kan realistisch gezien niet



bekeken worden buiten of los van de context van het
gehele geloofssysteem waartoe het behoort. Het zou

alleen gepraktiseerd mogen worden nadat een training in
de principes en de moraal van de druïdische traditie is

afgerond. Het is een gevorderde vorm van natuurmagie

en als het uit de context gehaald wordt, zal het mensen

aantrekken om de verkeerde redenen. Om de lezer dus
een inzicht te geven in het potentieel en de effectiviteit

van de praktijk zal ik beginnen met de fundamenten van
Welsh Keltisch paganisme in de vorm die aan mij geleerd

is en waarvan een vorm van Keltische Seksmagie is

onttrokken.

Prime Fundamental
In tegenstelling tot de moderne gedachte hee ft Keltisch

paganisme geen god of goden zoals we die normaal

gesproken kennen. De enorme hoeveelheid aan wezens

die genoemd worden in moderne Keltische theoretische
werken zijn eigenlijk parabellen uit de Keltische folklore.

Ze zijn in de loop der tijd verheven naar de rangen der

goden en halfgoden dankzij overdrijving en als een

'beloning' voor de onmenselijke zaken die ze

bewerkstelligd hebben. Ze hebben geen plaats in wat nu
bekend geworden is als de ware traditie. De basis van de
Keltische paganistische traditie ligt in twee concepten: de
Fundamentals. De eerste van de twee. de Prime
Fundamental, ve rtelt ons dat de kosmos van pure en

simpele energie gemaakt is. Deze energie wordt

gevonden in elk levend component van de kosmos en ook

als een latente energie in elk onbezield object in de

kosmos. Het beheerst ieder aspect van het verleden, het

"Seksmagie is op geen enkele manier

uniek voor Keltische heidenen; het zou

zelfs gezien kunnen worden als de

drijvende kracht achter veel van de

oudere religies in de wereld."

heden en de toekomst. Deze energie, de Collectieve
Energie, omvat en doordringt ieder aspect van ons
bestaan. Als een nieuwe fysieke vorm is ontstaan, trekt het
een deel van deze collectieve energie naar zichzelf toe.
Als het ophoudt te bestaan, zal zijn deel van de energie
terugkeren naar de collectieve energie en kan er weer een
beroep op worden gedaan. Dit is een moeilijk concept om
te begijpen en om het volledig te begrijpen is een
levenswerk op zich, maar op eenvoudige wijze kan het als
volgt uitgelegd worden: de zee kan in z'n enormiteit
gezien worden als de Collectieve Energie van de kosmos
en elke levensvorm als een enkel wijnglas. Als de
levensvorm ontstaat onttrekt het z'n deel aan de
Collectieve Energie; het glas wordt gevuld met zeewater.

Als het ophoudt te bestaan zal het water weer

teruggegeven worden aan de zee; dat is de energie die
terugkee rt naar de Collectieve Energie.

In deze vergelijking kun je zien dat, hoewel de Collectieve
Energie eeuwig vernieuwend is, het concept niet over



"Seksmagie is een machtig instrument,

omdat het een enorme hoeveelheid

energie kan opwekken."

reïncarnatie in dezelfde vorm gaat. Het is erg
onwaarschijnlijk dat hetzelfde water weer precies een

wijnglas zal vullen zoals het al eerder deed. Maar als ieder
glas water teruggegeven wordt aan de zee, zal die een
beetje veranderen vanwege de veranderingen die het

water ondergaan heeft tijdens het verblijf in het glas. En als

de energie van een individu weer teruggegeven wordt aan

de Collectieve Energie, zal het een kleine verandering aan

het geheel toebrengen als een resultaat van de ervaringen
die het individu tijdens zijn of haar leven had. We hebben
allemaal effect op de verandering van energie zolang het in
ons zit, soms ten goede, soms ten kwade. Als al onze

energie terugkeert om wederom deel uit te gaan maken

van de Collectieve Energie, heeft het een zeer klein  effect
op de algehele balans, daarom is de Collectieve Energie,
hoewel constant, steeds bezig met ontwikkeling en
verandering.

Secondary Fundamental
Het tweede basis principe is de .Secondary ' Fundamental.
Omdat deze Collectieve Energie elk aspect van de kosmos

doordringt, inclusief ons, is het mogelijk voor ons om op
verschillende manieren veranderingen tot stand te

brengen. Op dezelfde manier als dat onze terugkerende

energie effect heeft op de algehele Collectieve Energie in
de Prime Fundamental, zo kunnen we, met de correcte
focus, de Collectieve Energie veranderen door onze
persoonlijke energie te gebruiken. terwijl het in ons is.
Met andere woorden: door onze energie te richten en te
centreren kunnen we zaken ten goede veranderen (en,
helaas, ook ten kwade).

Seksmagie is een machtig instrument omdat het een

enorme hoeveelheid energie kan opwekken. Het is ook het

enige aspect aan Keltisch paganisme, dat ik ken, waarbij
aan de hierboven genoemde basisprincipes een derde
wordt toegevoegd. Deze wordt de Te rt ia ry Fundamental
genoemd en geeft aan, dat de geconcentreerde en

explosieve energie van het seksuele orgasme de meest
krachtige menselijke energie is waarmee we
bovengenoemde veranderingen kunnen bewerkstelligen.

En hoe werkt dit? Hoe kunnen we deze potente energie
effect laten hebben op iets of iemand op een positieve
manier.

De meeste druïdische priesters zijn opgeleid in de
verzameling van betoveringen of (correcter) 'intenties'
zoals ze binnen de traditie genoemd worden. Dit zijn
zorgvuldig geformuleerde instructies of wensen, die

omschrijven wat het effect moet worden. Ze vormen de
basis van de meeste rituelen voor betoveringen of
bezweringen: inclusief de seksmagie-rituelen. De intenties
kunnen vanuit genezing, kracht of zelfs vriendelijkheid

gedaan worden, maar in ieder geval zijn ze erg precies en

is het de bedoeling een verandering ten goede te maken.

( Natuurlijk is er een duistere zijde van deze betoveringen,
maar het is niet mijn bedoeling om die hier te
onderzoeken. Eigenlijk gaat er al veel te veel tijd verloren
voor priesters en priesteressen die bezig zijn deze duistere
intenties te bezweren.) De intenties worden

'geprojecteerd' op de ontvanger tijdens het moment van
het explosieve orgasme. Op dat moment, terwijl je de

potente energie van het orgasme gebruikt, word je door
een visuele reis gedragen en verbonden met de ontvanger,
die normaal gesproken niet aanwezig is tijdens het ritueel.
Ze kunnen zelfs mijlen of continenten verwijderd zijn:

afstand doet er niet echt toe.

Seksmagie met een groep
Het seksmagie - ritueel kan uitgevoerd worden door een

individu, een koppel of een groep, dat hangt af van de
overheersende omstandigheden. In dit geval zullen we
eens kijken naar wat er gebeurt tijdens een seksmagie -
ritueel, gedaan door een groep. Na een proces van rituele
reiniging betreedt en wijdt de priester(es) de Beschermde

Cirkel van de Samenkomst. Dit is een gebruikelijke praktijk
in vele natuurlijke, magische tradities, maar het vindt z'n
oorsprong in Keltisch paganisme. Zelfs als de samenkomst
uit tien of twintig personen bestaat, zal één persoon, de
Eerste Geleider, de betovering of intentie projecteren en hij
of zij zal het centrale punt worden van de aandacht van de
verzamelden. Het hoofddoel van de overgebleven

deelnemers is om de kracht van de Eerste Geleider te
benadrukken door een synchroon orgasme te bereiken,
zodat hun loslaten van energie die van de Eerste versterkt.
Het ritueel wordt dusdanig opgezet dat de gehele groep
tijdens het ritueel synchroon door een serie van zeven
fases, of 'Opeenvolgingen', gaat. Dit gebeurt omdat de

priester(es) het seksuele potentieel van alle deelnemers
channelt naar de Eerste en zo de opwinding en stimulatie

van de groep op een synchrone manier in banen leidt. Van
de zeven Opeenvolgingen leiden er vier naar een orgasme,

is een het orgasme zelf en de overige twee zijn nodig om
met de visuele reis de intentie aan de ontvanger te binden
en voor de juiste ontspanning voor het lichaam, de geest
en de ziel, na de uitputting van het ritueel.

Als de deelnemers aan de samenkomst zich door de eerste

vier fases heen bewegen, ligt de nadruk vooral op seksuele
stimulatie. Dit heeft verschillende vormen en in de groep

veroorzaakt het ritueel gelijktijdige opwinding. Elke keer als
de deelnemers het punt van orgasme bereiken zal de

priester(es) hen bedwingen en ze zullen er voor waken hun
energie te vroeg vrij te geven. Slechts wanneer de

priester(es) het moment geschikt acht zal de groep tot een



synchroon orgasme overgaan. Dit opwekkings- en

terugtrekkingsproces bouwt de energie in de groep op,
omdat de deelnemers nooit terugkeren naar hun eerste
staat van opwinding, maar elke keer voortborduren op de

voorgaande staat. Als op een trap gaan ze trede voor

trede naar een hogere staat van opwinding. Geen van de

deelnemers wordt begeleidt tijdens het orgasme, omdat

ieder individu open moet staan om de energie het meest

effectief vrij te laten komen.

Dualiteit
Natuurlijk is er een krachtig spiritueel element aan het

ritueel. Dit is zelfs de hoofdreden van het ritueel en de

priester(es) zal, tijdens verschillende geschikte momenten,

de aandacht van Samenkomst terugbrengen naar de

betovering of intentie. Dit aspect van het ritueel wordt de
'dualiteit genoemd en is een belangrijk deel van de
training van de deelnemers. Bij de ervaren praktizeerder
zorgt dat er voor, dat de extreme kracht van het orgasme

vrijkomt, terwijl tegelijkertijd de focus op de betovering of

intentie gehandhaafd blijft. Deze dualiteit is een moeilijk

concept om te accepteren en meestal het moeilijkste deel

voor de Samenkomst om onder de knie te krijgen. Als ik
het probeer uit te leggen vergelijk ik het vaak met de
twee handen van de pianist. Elke hand werkt

onafhankelijk, speelt verschillende noten, maar samen

maken ze de melodie. Eigenlijk werken ze als een

dualiteit. De pianist is vaak onbewust van deze dualiteit,

maar alleen bewust van het spelen van de melodie. En

met de druïdische priester(es) is het precies zo, het wordt
een onbewuste functie, maar het kost, net als bij de

pianist, behoorlijk wat training om de perfecte dualiteit

onder de knie te krijgen.

Gelijk na het orgasme wordt de Eerste Geleider
zachtaardig gestimuleerd door de leden van de

"Er zijn geen beperkingen wat betreft

seksuele voorkeur, alle voorkeuren

worden als gelijkwaardig gezien."

Samenkomst om zijn of haar visuele reis naar de ontvanger
brandstof te geven en er voor te zorgen, dat de energie

van de intentie zich bindt. Dit gebeurt normaal gesproken

door leden van de andere sekse, maar niet altijd omdat er
een behoorlijke groep homoseksuele samenkomsten
plaatsvindt. Er zijn geen beperkingen wat betreft seksuele

voorkeur, alle voorkeuren worden als gelijkwaardig gezien.

Deze zachtaardige seksuele stimulatie van de Eerste

Geleider wordt gecontroleerd voortgezet. Het

belangrijkste is, dat de focus van de Eerste Geleider op de
meditatieve visuele reis gericht blijft en dat er dus niet te
extreme zaken zouden moeten gebeuren, die hem of haar
af zouden kunnen leiden. Het motief is om de na-

sidderingen te handhaven die de meditatie brandstof

geven en het is niet de bedoeling om seksuele opwinding

op te wekken, die nadelig zou kunnen zijn voor de

meditatie. De laatste opvolging geeft ruimte voor de

prettige ontspanning van de Eerste Geleider en de andere
deelnemers aan de Samenkomst. Het laat de deelnemers
bijkomen van hun fysieke inspanningen en tot rust komen

na de extreme seksuele opwinding. Dit wordt vaak

gevolgd door informele gesprekken, voordat het ritueel
afgesloten en de beschermende cirkel opgeheven wordt.

De Samenkomst is normaal gesproken een gebeurtenis
van viering, vergezeld van dranken en bescheiden spijzen.
Het geeft de deelnemers de kans om meer te leren van

het eigen geloofssysteem en om hun gedachten en

problemen te delen met anderen. De Druïdische

Priester(es) is altijd aanspreekbaar voor advies en

informatie en in de meeste gevallen groeit en ontwikkelt



de Samenkomst zich dank zij ieder ritueel dat ze samen

doen.
Het ritueel is natuurlijk geworteld in de traditionele
aspecten van het paganisme en kan uiteindelijk oplopen

tot zo'n vier uur. Het kan zelfs aspecten van inwijding en
het 'naamgeven' van nieuwe ingewijden in zich hebben,

wat uiteindelijk hun toetreden tot de Samenkomst

bevestigt. Zoals ik eerder gezegd heb, kan Keltische Seks

Magie niet los gezien worden van de rest van de traditie
en het speelt een belangrijke rol in de druïdische

overleveringen van de Kelten. Er zijn geen toeschouwers
bij het ritueel en dus is iedere deelnemer een ingewijd lid
van de Samenkomst en zal alleen maar aanwezig zijn om

deel te nemen aan de rite. Het zal voor sommige lezers

moeilijk zijn om het nut van een magisch seks ritueel te

accepteren of begrijpen, omdat het niet past in de

traditionele christelijke maatschappij van Noord-Europa.
Voor de lezers, die seksueel aktief zijn zal het niet moeilijk
zijn om het potentieel aan kracht van de energie, die vrij
komt bij het orgasme te begrijpen. Van daaruit is het niet

zo'n grote stap om te zien, dat die kracht geleid kan

worden en een verandering teweeg kan brengen.

Voor wie is seksmagie geschikt?
Als individuen in contact komen met seks magie, vooral in

de groepsvorm die vaak voorkomt in de Welshe Keltische

traditie die ik ken, dan gaat hun eerste gedachte naar
seksuele bevrediging. Soms is dat hetgene waar ze naar

zoeken en het is eerlijk om te zeggen, dat slechts weinig

mensen met zo'n insteek een ingewijde worden. De

spirituelere (en preciezere) kijk is er eentje van interesse in
het geleiden (channelen) van energie om zo zaken ten
goede te veranderen. Seksuele stimulatie en erotische

praktijken zijn natuurlijk nodig om het maximale aan

energie te genereren en er is ook een hoge graad van
erotisch plezier die aan de rituelen ontleend wordt. Het is

echter een gedisciplineerde oefening, die niet los gezien

kan worden van het geloofssysteem waar het vandaan
komt. Het is zeker geen oefening voor het bevredigen van

seksuele basisdriften. Een vraag die vaak gesteld wordt is

welke rol liefde speelt in deze traditie. Want als de leden

van de Samenkomst vrijuit met elkaar omgaan en zich

overgeven aan groepsekspraktijken, in welke context staat

de liefde dan; en jaloezie dan, die onscheidbare partner

van bezitterige liefde?
Dit is een vraag voor ieder individu hoe daarmee
omgegaan wordt binnen de eigen unieke relaties. Seks

magie rituelen kunnen gepraktiseerd worden door

individuen, wat over het algemeen geen dilemma's
oplevert, en door koppels in een liefdevolle relatie. In het

laatste geval worden de rituelen uitgevoerd in de

ve rtrouwde omgeving van het eigen huis en binnen de

warmte van hun eigen veilige relatie. In de meeste
gevallen ontstaat speculatie alleen als er meer dan twee

mensen aanwezig zijn. Uit ervaring kan ik zeggen, dat de

belangrijkste aspecten van een succesvolle samenwerking

in een Samenkomst oprechtheid, openheid, eerlijkheid en
instemming zijn. Oprechtheid omdat zonder een oprecht
geloof in wat je doet en de overtuiging, dat je het om de
juiste redenen doet er maar een kleine kans is, dat je zult
slagen in je pogingen. Ook is er maar een kleine kans, dat
je geaccepteerd wordt in een Samenkomst, tenzij je
motieven oprecht zijn. Openheid omdat, tenzij je open

bent in je daden ten opzichte van je partner (of hij/zij

meedoet met het ritueel of niet), je oneerlijkheid je op den
duur zal overvleugelen. Eerlijkheid omdat, wederom, al je

pogingen om je partner of de deelnemers van de
Samenkomst te bedriegen je naar je ondergang zullen
leiden. En tenslotte instemming; zonder de instemming
van je partner kun je niet deelnemen aan seks magie

rituelen zonder je toevlucht te nemen tot bedrog en

leugens en dat is niet de juiste basis om een waar

geloofssysteem op te bouwen.

Er is een bepaalde geestesgesteldheid voor nodig om er

toe in staat te zijn groepseks praktijken te bedrijven.
Zonder je mentale gezondheid en relaties in gevaar te

brengen, zeker als je eigen partner niet deelneemt. En je
hebt ook een bepaalde instelling nodig om je partner seks
te zien hebben met andere mensen zonder ontzettend
jaloers en bezitterig te worden. Het korte antwoord is, dat
als je wens om deel te nemen aan seks magie niet
samenvalt met bovengenoemde eisen, dat het dan aan te
raden is om je praktijken binnen je eigen liefhebbende

relatie te hebben en niet verder dan je pa rtner te kijken

voor seksuele stimulatie. Na enige tijd zou je echter, met

wederzijdse instemming, kunnen vinden dat het tijd is
voor een verbreding van de horizon en deel gaan
uitmaken van een oprechte, zorghebbende Samenkomst

zoals de meeste deelnemers. Liefde en seksueel orgasme

kunnen los van elkaar gezien worden, maar alleen door die
mensen die zich comfortabel voelen bij die gedachte.

Voor mij is de moraal van dit geloofssysteem makkelijk te
accepteren, omdat ik er in opgegroeid ben, maar ik
begrijp de dwang van de westerse maatschappij, omdat ik

ook binnen die structuur heb moeten leven. Wat ik uit
ervaring kan zeggen is, dat met een benadering met een

open geest, een oprechte wil om het goede te doen en
een legitieme druïdische leraar de Seks Magie van de
Keltische traditie door velen is omarmd en is gebruikt door
veel praktizeerders over de hele wereld.
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