"De tussen innetjes mensch rukt op!"
De tussen innetjes mensch

Innerlijke versmelting van licht, liefde & leven

Door Fred van der Wal

Wat heeft u tot het schrijven van dit boek gebracht?

Ik kan het niet laten. Het is schrijven of niet schrijven, schilderen of niet schilderen en hoe schilder hoe
wilder zei meneer de Vilder. Ik heb dan ook een paar aangename schrijfplekken, eentje in de Bourgogne,
de andere vlak bij de waddenzee. Het is stimulerend om me achter het toetsenbord te begeven alsof het
niks is. Ik kom dan alsmedium in contact met bovenaardse perverse entiteiten die mij de werkelijkheid
achter de werkelijkheid tonen op de astrale velden.
De engelen van het kwaad?
Het is maar hoe je het ziet. En daarmee overzie ik via die geleide geesten heel intens hoe wij mensen die
van mensen houden, tussen duivelse driften en demonische devotie heen en weer geslingerd worden en
over de vluchtheuvels des levens op twee rokende banden door alle bochten gieren. We zijn ons onze
sexual drive vaak niet bewust. De grootste boosdoener is onze opvoeding waardoor de dingen misgaan.
De automatismen, het gedrag van hebben houwen kutje kauwen en wat daar allemaal uit voortvloeit als je
niet de juiste bite hebt. Je zal je kunstgebit of je ketak lenzen maar verliezen terwijl je net bezig bent. Wat ik
in de reclames allemaal heb gelezen of in het nieuws wat d emensen allemaal uithalen. Het hele gebeuren
dat ons allen bezig houdt.
De tussen innetjes mens, een androgien biskesjuweel tiepe dat zo mooi in moderne romans, lyrische
poëzie en beeldende kunst van Fred van der Wal zichtbaar gemaakt. De zachte krachten. Net gymnastiek.
Omgekeerd in de ringen blijven hangen. In je blote togus. Daar kun je een schilderij van maken. Er heerst
uit die hoek zoveel begripsverwarring over onderliggende motieven en achterliggende mogelijkheden. Al
schrijvende ben ik mezelf door elkaar en aan het wakker schudden. Vooral mijzelf. Opportunity knocks. Ja,
dan kun je maar één ding doen. Terug knocken met je knuistjes.
Het goud ligt virtueel op straat voor streetwise kids. Welke mogelijkheden laten we dan allemaal liggen? Ik
zie ook dat er weinig van nut wordt benut ondanks de draaikolk van soms grote emotionele verwarring.
Vluchten kan niet meer. Gewoonten dienen wij het herwaarderen. Toch verandert er best van alles. Ik
probeer een overlegplatform op de offertafel van het leven waar het zo goed toeven is voor het zondige
vlees om zo snel mogelijk een biotoop te scheppen waarop het vlees de incisies ondergaat van de rituele
slacht om onze levenshouding te gaan veranderen en ons nog meer te openen voor alles wat er nog
mogelijk is op interrelationeel gebied voor wie niet van het padje is.
Een van die nieuwe spannende mogelijkheden die ik zie is de androgyne mens in onszelf herontdekken en
laten groeien en bloeien tot de bisexuele Nieuwe Mensch ontstaat, die door zijn instelling twee maal
zoveel kansen heeft op de intieme relatiemarkt dus zijn genitale handel niet alleen met pissen hoeft te
verslijten en dat gaat ver…heel ver en ook nog diep voor de avontuurlijk ingesteld genitale
grotonderzoeker. Zo slaap ik winter en zomer naakt met één been en één arm buiten mijn dekbed om vrijuit

te kunnen wasemen. Je moet natuurlijk geen muizen in huis hebben, want voor je het weet zitten die via je
been in je muis.
Androgyn en biseksjuweel zijn wij allen in potentie en daarmee poly interpretabel en multi functioneel. Elke
lichaams opening is bruikbaar. We worden allemaal geprogrammeerd als een vrouwtje voor wie van de
vrouwelijke kunne is zodat zij per dfintie het hele potentieel van een mannetje in zich op moet nemen, maar
moeten is dwang en dat heterogedoe kindergezang, plak dat voor mij maar snel achter het beha behang.
We lossen dat op via de spuit. Hormonen therapie. Zijn als man zes weken het vrouwtje dat goed wordt
doorgeneukt en dan met een flinke spuit extra testosteron wordt de switch naar het mannetje gemaakt en
gordt een Zij de zwart lederen glimmende voorbind dildogordel om en gaat te keer met haar wapen alsof
het niks kost. En Ojeehoppakee, wat heeft deze prachtige keuze een stof doen opwaaien door de media
heen en weer , en nog. Hele genitale inhaalslagen zijn geleverd. En het is zo’n leuk speelveld voor de
Tussen Innetjes Mensch, onze nieuwe held . Als de man en vrouw in onszelf samen smelten in de
Likkepot en in elkaar oplossen als bij een kernfusie kan ons seksjuwelen leven samen met anderen een
aangenaam complementair gebeuren worden en dan heb ik het niet over een Gangbang met een paard in
de gang. Ooit, in de dageraad van het menselijk bestaan op aarde schijnt de androgynie van de Tussen
Innetjes Mensch op die manier maximaal operationeel te zijn geweest.
(wordt vervolgd)
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