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Voor hen die de mythe van Heracles, Kakia en Areta nog niet kennen of dit nog eens door willen
lezen is er een korte samenvatting, tegelijkertijd een kort uittreksel van de strekking van het boek.

Dit boek is dus een belangrijke mijlpaal in ons werk, als afsluiting van het vorige onderwijs.



Voorinformatie over Areta:

De geoefendheid is de godin Arete (Areta), ook een beeld van kennis en studie. Zij is ook een 
oorlogsgodin. De stoicijn moest op het pad niet zomaar steken bij goede daden, maar moest 
geoefend worden, om zo te komen tot Arete. Eens probeerde Kakia, de zwaar opgemaakte 
verleidster tot het kwaad, Heracles te verleiden door hem weelde en plezier aan te bieden, terwijl 
Arete hem een leven van worsteling met het kwaad aanbood (de demonologie). Heracles koos toen 
het pad van Arete. Ook Paulus stelt in de Griekse bijbel dat de mens op Areta gericht moet zijn, de 
geoefendheid (Fil. 4:8). Petrus stelt dat we alleen door Areta, geoefendheid, tot de kennis kunnen 
komen (2 Petr. 1:5). In de grondtekst van het NT waren zowel Paulus als Petrus volgelingen van de 
godin Areta. Deze geoefendheid, arete, moet altijd in overeenstemming zijn met de logos, de rede, 
volgens Aristoteles, ook een volgeling van de godin Areta.

Het gaat er dus niet om door genade te komen tot God, oftewel geestelijke luiheid (protestantisme), 
en ook niet om door goede werken tot God te komen (katholicisme), maar door de geoefendheid, 
Areta, wat Aristoteles al predikte, en de stoïcijnen, en wat toen door Petrus en Paulus werd 
overgenomen. De natuur is moeilijk te vatten. Daar moet de mens moeite voor doen, want de natuur
is niet goedkoop. In de stoïcijnse leer was Areta de opvoedster en onderwijzer tot de logos. Iedere 
stoïcijn moest ernstig streven een ontmoeting met haar te hebben, zoals christenen wordt geleerd 
ernstig te streven naar het ontvangen van de heilige geest.

Zo was het dus oorspronkelijk een filosofisch stelsel, en religie werd alleen gebruikt als metaforiek, 
als personificatie van principes. Kakia, de verleidster, de godin van het kwaad, kwam om de mens 
te misleiden de geoefendheid om te ruilen voor gemakszuchtig plezier en weelde wat een geheel 
eigen religie vormde : het christendom. Aristoteles stelde dat er geen simpel ja of nee was, maar dat 
er een enorme creatieve ruimte tussenin zat, het pad in het midden. Deze lijnen lopen nog steeds 
door het christendom heen. Het staat er allemaal wel, maar de mens heeft het lopen verschuiven met
eigen gemaakte waardensystemen en hierarchieen. Christenen wassen elke oproep tot geoefendheid 
heel snel weg met indutters zoals 'geloof' en 'genade'. Deze woorden hebben geheel nieuwe 
betekenis gekregen in het christelijke woordenboek. Maar het kwaad vormt en definieert het goede, 
zoals het goede het kwade definieert en vormt, in de levensvisie van Aristoteles. Het pad van 
Aristoteles gaat hier dus dwars doorheen. Alleen zo kan de mens tot Arete, geoefendheid, komen.

De Logos is voor de stoïcijnen een synoniem voor zowel de natuur als God. Zowel de Logos als 
Areta stond centraal, en zij konden ook niet los van elkaar bestaan. De Logos is de subtiele wet van 
het al, het ogenschijnlijke toeval, wat de mens dient te volgen en te gehoorzamen om niet doelloos 
als een dwaallicht weg te vagen in de schaduwen ervan. Areta en de Logos waren de gidsen van de 
mens in het moeilijke bestaan voor de stoïcijn. Deze termen komen ook weer voor in de 
grondteksten van het christendom. Het lot van de mens is zijn eigen karakter, en daarom is oefening
daarvan voor levensbehoud. Niets is vanzelfsprekend, maar er is een noodzakelijkheid waar zelfs de
goden tevergeefs tegen strijden, stelde de pre-socratische filosofie. Aristoteles kwam om weer 
balans te brengen, want er waren vele extremen ontstaan. Laten we beseffen dat dit gewoon 
principes waren die zich opdrongen als de noodzaak van de natuur balans. Mensen zijn altijd weer 
op zoek naar leiders en helden, naar rolmodellen, maar de mens moet beseffen dat dit slechts 
personificaties zijn van de hogere principes van het zelf. Daarom is lofprijs ook niets anders dan het
goede wat zich in het zelf manifesteert, zoals Aristoteles stelt. Het is een eigen 
verantwoordelijkheid, en een werkwoord, opdat je geen toeschouwer bent aan de zijlijn en alles 
maar projecteert op het rondvliegende balletje waar anderen achterna lopen. Hierin ligt dus ook 
gevaar van de passieve gods-aanbidding waarmee de hedonistische kerken vol mee zitten. Zelfs in 
de filosofie zijn er gevaren dat de mens principes op een hoop gooit om ze te absoluteren, ze gaat 
aanbidden en dan gaat verkopen, wat gewoon puur diefstal is, want de mens is geroepen om 
nomadisch te zijn, om alles ook weer achter te laten om tot hogere principes te komen. Ik heb in 



mijn leven heel wat moeten weggooien en verscheuren en tot vuilnis moeten rekenen waar de 
materialisten en hedonisten helemaal in paniek over zijn geraakt, maar ik moest verder, en zo 
konden zij ook verder. Vaak is er mij aangeboden om mijn boeken voor peperdure prijzen te 
verkopen, maar ik heb zelfs een groot deel van wat ik geschreven heb ook weer achter moeten laten.
Ik kan in de kerk staan en mijn handen in de lucht heffen om hun afgoden te prijzen maar als ik zelf 
niet verander en de verantwoordelijkheid neem, wat is mijn lofprijs dan waard ? Zo weet ik van 
mensen die weigeren iets aan hun kapotte huwelijk te doen en dan maar vooraan staan in de kerk 
met hun handen in de lucht om de afgod te prijzen, terwijl gemakszuchtige echtscheiding in hun 
hart ligt. Hiervan walgen de goden. Wat is de lofprijs dan nog waard ? De zonde behoort het goede 
niet te prijzen, maar behoort zich te bekeren om zelf het goede te zijn. Dat zou de ware lofprijs zijn, 
maar waar zijn kerken vandaag de dag mee bezig ? Ze loven en prijzen elkaar's mooie jurken, en 
hoedjes en kijken neer op de arme Eros die op blote voeten, alleen in het bezit van een te korte 
broek, hun peperdure feesten niet kan bijwonen. 'Ik ben hongerig geweest, naakt en in de 
gevangenis, of misschien wel in een psychiatrische kliniek, en gij hebt mij niet gevoed, hebt mij 
niet gekleed, en niet bezocht,' stelt Mattheus 25. Dit is een ernstige zaak, want dat is de toestand van
de wereld en de kerk vandaag de dag. De stoicijn zegt dan : 'Ik doe aan zulke christelijke feestjes 
niet mee.'

Waarom zoek je het dan nog bij jezelf, wat allemaal illusie is ? De zoektocht is naar je hogere zelf, 
in Areta, in de Logos. Meer heb je niet nodig, maar de illusie is ervoor om het ware te vormen en 
definiëren. Dat is de magie van de dualiteit. Het is bruikbaar voor de stoïcijn, en behorende tot de 
fysiologie van de oerstof. Het einde zal vastraken in het begin, want alles gaat in cirkels, stelt de 
presocratische filosofie. Aristoteles stelde dat je aan jezelf moest werken, want daar was alles al. 
Daar was al het creatieve materiaal wat je nodig had, en Areta was het product van gewoonte. Het 
moest een automatisme voor je worden, van robotische kwaliteit, anders zou je niet door het leven 
heenkomen. En de weg tot de geoefendheid, Areta, is de weg van de askesis, de oefening.

Areta is ook een woord voor mannelijkheid in het stoïcisme, de geoefendheid, wat gebeurt op het 
pad van de eenling, het vol zijn met de godin, Areta, het getest zijn aan de logos, de rede. Je kan het 
een held noemen, of een anti-held, want het heeft niet gebogen voor de massa's, maar heeft zijn 
innerlijke godin gevonden, de mannin, het oorspronkelijke volk van de gnosis, van Eva. Hij heeft 
niet voor superman gespeeld, maar is de weg van het kruis gegaan. Hij is geen spijbelaar die de 
mens zware mind-altering drugs heeft verkocht om hen bedriegelijke illusies van veiligheid en 
overwinning te geven, maar hij is gegaan tot de demonologische school om zichzelf te oefenen, de 
natuurschool. Hij loopt niet als een fletse zakenman met een gladgestreken pak en stropdas rond om
zijn product van oplichting te verkopen, hoewel hij ook niet als een wilde weldoener parels voor de 
zwijnen werpt, maar hij heeft een vaste brug gebouwd, zij het van wildernis touwen, over de woeste
oerrivieren van het oerwoud. Hij is een wenende filosoof, niet alles maar wegwimpelend en 
weglachend. Zijn Askesis heeft hem tot Areta geleid, zijn hogere zelf. Hij is de duisternis ingegaan 
en is er obscuur door geworden. Hij weet dat de aarde een mentaal en verbaal mijnenveld is. Hij laat
de mens moeite doen om zijn filosofie te begrijpen. De mannelijkheid is de geoefendheid in het 
luisteren, de geoefendheid in het zoeken naar de hogere dingen en het achterlaten en minderen van 
de lagere dingen. De mannelijkheid is de mindering, en de vrouwelijkheid drijft de mannelijkheid 
hierin aan om te minderen, en zij vermeerdert zo zijn hogere dingen. De demonische surrogaten 
hiervan zijn de vermeerderingen van het lagere aardse.

De stoïcijn knapt af op de lagere levenswijzen van de christen. Hij ergert zich eraan en weent 
erover. Hierdoor zondert hij zich nog meer af. In die zin is het christelijke dus een negatieve 
richtingaanwijzer, maar het christendom heeft ook positieve richtingaanwijzers. De stoïcijn heeft 
beiden nodig. Dat is het pad van Aristoteles, het pad van Ares-Thoth, oftewel van de oorlogs-rede, 
de demonologische logos (Grieks-Egyptisch).



Adam moest in een diepe slaap vallen om tot de gnosis van Eva te komen, zoals de stoïcijn dit 
moest om tot Areta te komen. Dat is de ware lofprijs, wat ook een woordbetekenis is van Areta, 
zoals in 1 Petrus 2:9 :

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk 
Gode ten eigendom, om Areta, lofprijs, geoefendheid, te verkondigen van God, die u uit de 
duisternis geroepen heeft.

De definitie van lofprijs is dus geoefendheid, Areta, en zij moest verkondigd worden als het 
evangelie, zoals Adam Eva moest verkondigen, omdat zij de drager van de gnosis was. Areta is een 
vrouwelijk woord, naast het feit dat zij een godin is. De grondteksten van de bijbel zijn dus vol met 
verwijzingen naar de godinnen. Zij moesten verkondigd worden, als principes, maar doet de kerk 
dit vandaag de dag ? Velen weten niet eens wie of wat Areta is. De godin is gedemoniseerd en het 
principe waarvoor het stond werd verborgen gehouden door geloof en genade en eens een keer een 
kerstkaart te sturen met kerst om goede wil te tonen. De mens in de kerk is vandaag de dag 
volkomen genaaid, lieve mensen.

Ook in het Griekse OT, de Septuagint, komt Areta voor, zoals in Habakuk 3:3 :

God komt van Teman

en de Heilige van het gebergte Paran. sela

Zijn Areta bedekt de hemelen,

en de aarde is vol van zijn lof.

Jesaja 42 : 12

Laten zij de Here eer geven en zijn Areta in de kustlanden verkondigen.

Weer ligt hier de missie om areta, de noodzaak van de geoefendheid, te verkondigen.

Jesaja 63:7

Ik zal de gunstbewijzen des Heren verkondigen, de Areta/s des Heren, naar alles wat de Here ons 
heeft gedaan en naar de grote goedheid jegens het huis Israëls, welke Hij het betoond heeft naar zijn
barmhartigheid en naar zijn vele gunstbewijzen.

Jesaja 43:21

Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal Areta verkondigen.

Zoals eens de christelijke kerk bepaalt nu de medische kerk wie of wat de mens is, gewoon vanuit 
de losse hand en vanuit de medische bijbel. Vlijtig drukt ze op iedereen een etiket en stookt ze, en 
drijft daarmee haar markt, als Kakia die Hercules probeerde te verleiden tot de weelde en het plezier
daarvan, het goud der dwazen. Maar Areta boodt Hercules de geoefendheid aan in de worsteling 
met zulke monsterlijke gedrochten, en voor dit pad koos Hercules. De Rede, logos, is niets zonder 



Areta, de geoefendheid

Waarom staat de mens dan onder de druk ? Omdat de mens hierdoor geoefendheid moet leren, tot 
Areta moet komen. Er is geen filosofie zonder Areta. Areta liet Heracles worstelen met de meest 
erge monsters voor dit doel. Daarom kiezen velen voor het pad van Kakia, en niet voor de 
demonologie. Veel mensen nemen het niet zo nauw met het leven. Ze komen en gaan weer. Maar 
het leven is nu eenmaal gruwelijk misduidig als noodzaak. Directheid is namelijk noodlottig. Alleen
in dit contrast zullen de geoefenden op het pad van de stoïcijnse eenling, op het pad van Areta, de 
rode lijnen opmerken.

De kennis staat niet op haarzelf. Het moet geoefend zijn. Er is daarom een onverbrekelijke link 
tussen gnosis (logos) en areta. Kennis van God is volgens Spinoza de hoogste vorm van oefening. 
(st. 27, dl. 5) Daarom gaat het allereerst al helemaal niet om zomaar dingen uit een boekje over te 
nemen, maar moet het geoefend zijn, verdiept, en dit is een demonologische worsteling. Alles moet 
namelijk getest worden aan de logos. Geld of titels is hierin geen maatstaf, maar een drogreden. De 
medische kerk is gebouwd op drogredenen en is pure kwakzalverij. Nooit maar dan ook nooit had 
het medische los mogen komen te staan van de demonologie. Dat is haar val geweest. Ze is verleid 
door de vruchten van Kakia. Nu zijn ze zwaar vergiftigd en trachten ook anderen te vergiftigen.

Spinoza stelt ook dat God lief te hebben niet betekent dat God deze liefde dan ook beantwoord, 
want God is de Rede, en die reageert op het gebied van oefening en geoefendheid. Je kunt dus niet 
een zogenaamde 'romance' met God aangaan terwijl je daarbij elke soort van oefening ontwijkt. Wij
kunnen alleen daadwerkelijk God kennen en God liefhebben door de geoefendheid op het pad van 
Areta. (st. 29, dl. 5)

Ook stelt Spinoza dat de diagnostiek (vgl. demonologie) vanzelf geordend word naarmate de rede 
geordend wordt (st. 1, dl. 5). De rede voert in dit proces tot de ware vrijheid, waardoor de pathos, 
emotie, allereerst verminderd kan worden. Vanuit de rede mag dan nieuwe pathos ontstaan, want het
is niet de bedoeling dat de mens emotie-loos wordt. Apatheia leidt door de rede tot een nieuwe 
pathos, maar die is altijd ondergeschikt aan de rede. Spinoza noemt het leven aan de rede getest een 
soort vroomheid, maar dit heeft dus niet veel met kerkelijke vroomheid te maken, maar meer als de 
geoefendheid (areta) in de stoïcijnse filosofie.

In stelling 70 van deel 4 stelt Spinoza dat zij die onder onwetenden leven, oftewel onder zij die 
dronken zijn, bacchanten, hun weldaden zoveel mogelijk proberen te ontwijken. Dit omdat ze niet 
op dezelfde manier dronken willen worden. Ze zijn op zoek naar de logos, de rede, niet de 
dronkenschap. Spinoza beschrijft de onwetenden als hen die door blinde begeerlijkheid gedreven 
worden en elkaar alleen maar belonen in koophandel, oftewel omkoperij. Zij zijn gaven-gevoelig. 
Zij vissen alleen en gebruiken hiervoor aas. Daarom moet de mens op zijn hoede zijn, wat ook het 
levensmotto is van Spinoza. (st. 71, dl. 4)

Hij stelt dat het ontwijken van het aas van de onwetenden gelijk oploopt met het overwinnen van 
gevaren, en dat dit de geoefendheid is (areta). Dit heeft dus ook met de mindering op het pad van de
askesis, oefening, te maken. (69/4)

De mens moet geoefend, areta, worden in de logos. Dit is de worsteling in de natuur, het pad van 
Heracles die niet boog voor Kakia (de misleiding van weelde). Xenephon (431-354 BCE) schreef 
hierover dat Heracles moest kiezen tussen het pad van Areta, de geoefendheid, en het pad van 
Kakia, de slechtheid. Kakia kwam als zacht en hevig opgemaakt met grote ogen, terwijl Areta 
kwam als soberheid, en zij werd ook de vrouw in het wit genoemd. Kakia wilde met haar zachtheid 
Heracles verleiden tot het nemen van de gemakkelijkste en plezierigste weg, terwijl Areta al vanaf 
het begin zei dat zij Heracles niet zou misleiden met een aangenaam voorspel, maar zij zou hem de 



waarheid vertellen. Heracles zou niets ontvangen zonder zwoegen en inspanning op haar pad, want 
als hij vrucht wilde plukken van het land, dan zou hij het land moeten onderhouden en bewerken, en
als hij iets wilde bereiken met zijn kudde, dan zou hij voor zijn kudde moeten zorgen. Als hij de 
oorlog wilde winnen dan moest hij doel hebben en de strategie van oorlog kennen en daarin 
geoefend worden.

Kakia werd hier kwaad over en zei dat die weg veel te hard en lang zou zijn voor Heracles. Haar 
eigen weg was de korte en makkelijke weg tot het geluk. Bij haar zou Heracles geen hardheid 
kennen, en zou hij alle zoetheden van het leven proeven. Hij zou niet over de oorlogen 
(demonologie) hoeven te denken, en hij zou altijd maar weer de keuze hebben wat te eten en wat te 
drinken bij haar. Met de minste problemen zou hij bij al deze plezierigheden kunnen komen die zij 
hem aanbood. Zij zou hem nooit blootstellen aan hardheid en zwaar werk, want anderen zouden het 
zware werk voor hem doen. Hij zou op dit pad geen gebrek leiden, maar altijd weer voordeel 
hebben, waar hij ook maar wilde. Zij noemde haarzelf het geluk.

Areta zei toen dat Kakia al at voordat ze honger had, en dat ze geen besef had wat het ware geluk 
was, want haar geluk leidde niet tot het goede. Tot Heracles sprak Areta toen : Als je eerlijk het 
benodigde werk doet, dan zul je het hogere geluk vinden. En zo werd Heracles door Areta geoefend.

Kakia is het pad wat de massa's kiezen, maar Heracles koos het pad van Areta, en liet zich door haar
onderwijzen. Dit was het stoïcijnse pad van de eenling, de monon, wat ook mooi naar voren komt in
het Nederlandse woord 'mannin', oftewel het volk van Eva. Dit was niets anders dan een dieper deel
van Adam, zijn kern. We kunnen dit ook vergelijken met de Egyptische 'mehen' slang (mhn, mnn) 
die om Ra heenwas om hem te beschermen op zijn boottocht in de onderwereld, als een beeld van 
de heilige gebondenheid in het eenling principe, wat je ook weer met amen (mn, mnn) kunt 
vergelijken, het verborgene, en wat nog altijd achter elk christelijk gebed wordt neergezet.

De logos staat of valt met de monon, het eenling principe

De natuur werkt door het eenling principe als een absolute noodzaak, als de natuurlijke selectie, 
want als de natuur de massa zou selecteren dan zou de mens die de massa moet volgen indutten. 
Alles gaat dan gewoon vanzelf, dus dan zou geoefendheid, Areta, nooit kunnen bestaan. Op het 
natuurpad is het de eenling tegen de massa. In het boek het leven van Apollonius van Tyana, een 
pythagoriaanse filosoof, komt ook weer de strijd tussen Areta en Kakia om het jonge leven van 
Heracles. Kakia is versierd met goud, en is in een paars gewaad, en hevig opgemaakt, haar wangen 
geverfd en haar haar gevlochten, en met gouden slippers. Ze vertelt hem hoe ze hem wil laten rusten
op bloemen, en hoe ze hem wil trekken tot een land van melk en honing met een overvloed die voor
het grijpen ligt wanneer hij maar wil. Hij hoefde er niet hard voor te werken en het ook niet te 
zoeken, want het zou zo allemaal in zijn schoot geworpen worden. Areta daarentegen is een vrouw 
die hard gewerkt heeft, blootvoets, en die bedekt is met het vuil van de aarde, en ze heeft de 
eenvoudigste bedekkingen, en zou bijna naakt zijn. Zij is een discipline die wil dat hij op de grond 
slaapt op het vuil van de aarde, en hij moet naakt zwoegen, en alles verdienen door hard werk, elke 
zoetheid. Hij mag niet opscheppen, geen ijdelheden najagen en geen hoogmoed nastreven, en hij 
moet op zijn hoede zijn voor alle dromen en visioenen die hem van de aarde willen weghalen. Als 
Heracles zich hierin zou oefenen en deze eenvoud niet zou afwijzen dan zou hij daarmee vele 
monsters hebben onthoofd, en al zijn opgedragen werken hebben voltooid.

Kolosse 1

29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.



Paulus is hier in de rol van Heracles die voor het pad van Areta heeft gekozen, oftewel het lange, 
moeilijke pad van de logos, en niet van het hedonisme (kakia).

Colosse 4

18 Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Gedenkt mijn gevangenschap. De genade zij met u.

Gedenk dus de heilige gebondenheid. Kakia beloofde Heracles zoete vrijheid, terwijl Areta Heracles
leidde tot bittere gebondenheid. De Griekse dichter Simonides (556-468 BCE) schreef over haar dat
zij niet door alle sterfelingen gezien wordt, maar alleen zij die zweten op het harde pad, zij die 
komen tot de pieken van de mannelijkheid. Ook wordt zij een speervechter genoemd, als een 
oorlogsgodin. Zij is dichtbij de door het lijden geoefende Jove (Job). Heracles kwam in Boeotia tot 
de tweesprong, het kruispunt, waar Kakia en Areta hem opwachtten.

Buigen in het stof voor Areta, of voor Kakia. Zij die in het midden blijven vallen ook ten prooi aan 
de hevig opgemaakte en verleidelijke Kakia. Kakia met haar helwitte handen versierd met knalrode 
nagellak waardoor haar superieure, dunne, vrouwelijke schoonheid extra wordt benadrukt, want dat 
is wel het schoonheidsideaal van het Westen, en wat altijd per definitie bovenaan hun glamour 
magazines praalt. Het is Kakia, niet Areta, de brute, woeste natuuramazone, want die is te duister in 
de ogen van de stad. Kakia is de verwenner, het immer ja-knikkende omaatje van iedereen, sierlijk 
knotje in haar haar als teken van haar autoriteit. De mannen hebben het niet eens door hoe ze door 
haar worden bedrogen. Ze hebben geen filosofie en staan nergens voor, dus vallen overal voor. 
Gepensioneerde vrouwen, dat is wat westerse mannen willen. Vrouwen die niets anders doen dan 
mooi lopen te zijn, spiegeltje spiegeltje aan de wand, hevig kuchen en geeuwen. Zo dun mogelijk, 
om geen mannelijk vlees te beledigen en te kleineren. Zwak moet ze zijn, dat is een mooie vrouw 
voor het westen. Enorm broos als porselein, ongeemancipeerd. De mannen smullen ervan als van 
koek. Ze willen geen barbaarse vrouw. Dan gaan er direct honderden alarmen af. De vrouw moet 
zich koest houden, dan is de man tevreden. Ze willen geen filosofische vrouw. Dat is te moeilijk. De
vrouw moet mooi zijn, dun, zwak, slaafs, zo dun mogelijk opdat het het rode zal opwekken, het 
rode gif, lipstick, nagellak enzovoorts. Zo koket en compact dat hij haar gewoon in een doosje kan 
stoppen. Gemak dient de mens.

Dit is een zwaar gevecht op het pad van Areta. Kakia, de hoer, gooit alles in het spel om de mens 
proberen te verleiden, wat ook heel subtiel kan gaan.

De massa's zullen je eigenwijs noemen als je niet voor hen buigt. Het is zware mind control, zwaar 
mentaal lijden wanneer ze hun gifnagels diep in je steken. Ze martelen je totdat je belijdenissen doet
tot hen.

Heracles, of Herekalos, betekent voor gebruik van Here, of goede Here, het dienen van Here. Here 
of Hera was de vrouw van Zeus, en Zeus legde zijn zoon Heracles aan de borst van zijn vrouw, 
Here, om hem onsterfelijk te maken, maar zij stootte hem af, alhoewel er toch druppels melk waren 
gevallen. Here ziet Heracles als een vijand, en drijft hem tot zo'n grote woede dat hij zijn familie 
vermoord, waarna hij zijn twaalf werken doet. Dit staat symbolisch voor het overstijgen van de 
massa als eenling. Here drijft hem tot het pad van Areta, tot een eenling die geoefend moet worden 
op het pad van volharding en pijn. De worsteling van Heracles met Here kun je vergelijken met de 
worsteling van Jakob met God op Pniël. Dit was om hem te beschermen tegen het hedonisme van 
Kakia. We komen de symbolische familie-moord ook tegen bij de christelijke Jezus mythe wat 
voortkwam uit de mythe van Heracles. De twaalf werken werden tot twaalf discipelen. Jezus droeg 
op de familie te haten in Lukas 14 :



25 Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zeide Hij tot hen: 26 Indien iemand tot 
Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs 
zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, 
kan mijn discipel niet zijn.

Laten we heel goed beseffen dat in het NT haat gelijk stond aan moord :

I Johannes 3:15 – Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen 
mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.

Je kunt dus niet haten zonder zelfhaat, en dit staat gelijk aan zowel moord als zelfmoord, en hierin 
is een dualiteit. De natuur laat het al zien. Als sommige insecten je steken dan verliezen ze daardoor
hun eigen leven. Het is diepe dualistische symboliek, want volgens de wetten van het NT heeft 
Jezus, net als Heracles, zijn familie vermoord, omdat hij zijn familie heeft gehaat. Maar het is dus 
een allegorie met een diepere betekenis. Jezus moest de massa overstijgen en ook zichzelf, want hij 
moest ook zichzelf haten en doden. Dan gaat dit om het ego, en ook het collectieve ego waar de 
mens vandaan komt. Here leidde Heracles tot die daad dat hij zijn familie achterliet zodat hij het 
pad van Areta op kon gaan. Heracles had de lagere familie principes gedood en zijn lagere zelf, om 
zo het pad van de eenling op te gaan, de natuur in. Jezus vocht voortdurend tegen de massa en de 
familie, en stelde dat alleen zij die de wil van God doen, van Here, zijn ware familie was. Zijn pad 
kon alleen gevolgd worden als de mens zou breken met de familie, en de doden de doden laten 
begraven.

Heracles moest zo komen tot het Areta kruis, en was een Aretaiet, een volgeling van Areta, van de 
geestelijke oefening, en zo was ook Jezus dat.

Het materialisme heeft alles verletterlijkt, maar het houdt diepe boodschappen verborgen. Het is 
afzien op het pad van Areta. Je verliest alles. Here heeft geen medelijden, want de mens was diep 
misleid en moet weer terug. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Maar Heracles streed 
met haar zoals Jakob op Pniël en Jezus aan het kruis, want er is ook een valse Here.

In de Aretaitische filosofie is deze Heracles dynamiek van allegorische familiemoord en zelfmoord 
onmisbaar. De mens moet loskomen van de banden met Kakia. Dat is wat de demonologie is. De 
mens heeft alles verletterlijkt, want de mens kent de filosofie niet. Voor de mens is de materiele weg
altijd de makkelijkste weg, maar het leidt tot de dood. Om hieraan te ontkomen mag je ook vragen 
naar de Aretaitische principes, wat het betekent een Aretaiet te zijn, om geen Kakiaiet meer te zijn.

Here zond twee slangen naar Heracles na zijn geboorte, om hem te doden. Hij verscheurde de twee 
slangen, als baby, maar de touwen van de logistiek bleven, en die moesten hem trekken tot het 
Aretaitische pad en hem erop houden. Jezus noemt het ook een teken van de eindtijd, want de mens 
zal erachter komen dat de familie banden een complot zijn tegen hen gekeerd, en dat de mens de 
betekenis ervan moet verdiepen :

Mattheus 10 :

21 Een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind, en kinderen zullen 
opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. 22 En gij zult door allen gehaat worden om 
mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 23 Wanneer men u 
vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van 
Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt.



Het pad van Kakia is een letterlijk pad, en het pad van Areta is een geestelijk pad. Zowel de 
materialist als de geestelijke gebruiken de bijbel, de één doet het voor het hedonisme, Kakia, en de 
ander doet het voor Areta, de geestelijke en demonologische oefening.

Het Areta kruis is hard en gaat diep. Het is niet zacht en zoet. Het is niet 'wie zoet is krijgt lekkers, 
wie stout is de roede.' Het is eerder omgedraaid. Areta staat daar met de gesel. De mens moet 
geoefend worden in de wildernis, anders zal de mens niet overleven.

De Logistieke Filosofie kan gelezen worden op:

https://tweedebijbelbibliotheek.dutchcms.nl
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