
  
“Je hebt geen ander recht dan juist te handelen. 

Doe dat en geen ander zal nee zeggen.”

Gastheer: Glenn Tramm

The Great Work Experience
https://thegreatworkexperience.com



  

Mijn Werk 
https://thegreatworkexperience.com

▼ Podcasts
▼ Articles
▼ Media
▼ RSS Feed
▼ Web
▼ Boek: Anarkhos 

Om bij te dragen aan mijn werk kun
je een donatie doen op mijn 
website of je kunt mijn boek kopen. 
Elk bedrag wordt gewaardeerd. 

Mijn boek vind je bijvoorbeeld op: 
bol.com en Amazon.nl.

https://thegreatworkexperience.com/


  

Voordat We Beginnen (1)
0. Er is niets nieuws onder de zon.

1. Mijn presentatiestijl kan wat strijdlustig zijn soms, maar verandert dat de 
essentie van de boodschap? De waarheid, door zijn aard, is voortdurend in 
oorlog met bedrog en leugens.

2. We gaan vandaag niet hebben over grammatica en spelling, dus d's en t's zijn 
niet mijn zorg hier. luister aandachtig naar de boodschap.. voorbij d's, t's en de 
of het.

3. Je moet begrijpen dat er iets mis is in de wereld en dat verandering nodig is. zo 
niet, verspil je tijd niet met deze show.



  

Voordat We Beginnen (2)
4. Wat we gaan bespreken heeft een persoonlijk karakter. Je moet bereid zijn er 
persoonlijk iets mee te doen. Vandaar dat het programma "Eigen Pad" genoemd 
wordt.

5. Probeer je het juiste te doen? Accepteer je het juiste antwoord, de 
veranderingen en/of acties wanneer ze zich voordoen?

6. Velen zouden zeggen dat wat ik ga presenteren, logisch is en dat ik geen show 
hoef te maken. Mijn ervaring is anders, en als we allemaal zo goed konden denken 
en begrijpen, zou de wereld een stuk beter zijn voor iedereen – toch?

7. Velen zouden boos, teleurgesteld en verraden voelen na dit presentatie - kan, 
maar dit is goed. Dit is je innerlijke zelf dat vecht met je ego. Luister naar je innerlijke 
zelf, zet het ego opzij. 



  

Het Doel van Eigen Pad
▼ Dit is geen religieus programma. We citeren en gebruiken soms uitspraken uit religieuze 

bronnen. Omdat ze vaak een mystieke oorsprong hebben die velen niet weten.

▼ Er is geen inherente wijsheid in kennis. Het doel is om je de nodige kennis te geven 
zodat je een normaal levensondersteunend en vrij mens wordt en blijft. Daarbij hoort ook het 
harmoniseren met de natuur en de natuurwetten. Met andere woorden, moreel worden. Dit 
is in de vorm van het maken van de juiste keuzes die in de eerste plaats gunstig zijn voor 
jezelf en als bonus collectief voor de mensheid.

▼ Het is om je tot het inzicht te brengen dat je geen fout kunt maken zonder in een of andere 
vorm van problemen te komen. Als deze presentatie zijn doel bereikt, zal hij die indruk 
corrigeren.

▼ Informatie verstrekken die nodig is voor onze vrijheid, evolutie en deze beschikbaar maken 
voor een breder publiek. Dit omvat onderwerpen van het menselijk bewustzijn, moraliteit, 
manipulatietechnieken, natuurwetten, en het occulte.



  

Juist Handelen: Het uiteindelijke doel
▼ Het uiteindelijke doel voor iedereen zou moeten 

zijn om juist te handelen. Dit is mogelijk door de 
waarheid te kennen en te begrijpen.

▼ De persoon die voor het goede kiest, is echt vrij. In 
de Bijbel staat bijvoorbeeld: "Gij zult de waarheid 
kennen, en de waarheid zal u vrijmaken" 
(Johannes 8:32) Dus, als het kennen van waarheid 
vrijheid brengt, dan kunnen we vrijuit zeggen dat 
leugens en bedrog slavernij brengen. (mentaal en 
fysiek)

“Je hebt geen ander recht dan juist te handelen. 
Doe dat en geen ander zal nee zeggen.” - Aleister Crowley



  

Onderwerpen voor Seizoen 1:
De 7 Principes voor een Morele Samenleving

▼ Waarheid 
▼ Gerechtigheid
▼ Harmonie
▼ Evenwicht
▼ Orde
▼ Wederkerigheid
▼ Fatsoen



  

Leerbaarheid (1)
▼ Het vermogen van een individu om te leren door les te 

krijgen van iemand anders is extreem afhankelijk van 
de ruimdenkendheid en bekrompenheid van het 
individu dat les krijgt. 

▼ Lage leerbaarheid komt voort uit arrogantie en rigide 
twijfels, maar ook uit naïviteit en goedgelovigheid. 

▼ Hoge leerbaarheid komt van gezonde twijfels en een 
open geest om te leren en te veranderen.



  

Leerbaarheid (2)
"We kunnen problemen niet oplossen met behulp van hetzelfde soort denken dat we gebruikten toen we 

ze creëerden" - zei Albert Einstein

Onze presentatie gaat niet over deze geloofssystemen. Integendeel, waar we het over 
gaan hebben, gaat in tegen ze allemaal.



  

Vereisten
▼ De meeste mensen zeggen dat ze geluk, gezondheid, 

vrede, vrijheid en welvaart willen. Ze denken echter dat 
ze hier gewoon aan kunnen denken en ze op de een of 
andere manier kunnen manifesteren. Dit is een bedrog 
van de new age beweging.

▼ Deze condities kunnen alleen worden verkregen als 
aan de voorwaarden voor die condities is voldaan. We 
moeten dingen in de fysieke wereld veroorzaken. Niets 
gebeurt op magische wijze.



  

Kennis (1)

▼ Aangezien de meesten niet de totaliteit van de dingen 
hebben waarvan we zeggen dat we willen (ook niet 
collectief), is het logisch te concluderen dat we ofwel 
niet weten hoe we ze moeten krijgen, of dat we de 
kennis om ze te verkrijgen wel weten, maar negeren.

▼ Zolang deze kennis onbekend blijft of genegeerd wordt, 
zullen de omstandigheden niet veranderen.



  

Kennis (2)
▼ Kennis is verdeeld in twee delen in de occulte tradities, de grote 

en kleine arcana. Het occulte is het Latijnse woord voor 
"verborgen". Dus als ik het over het occulte heb, bedoel ik alleen 
kennis die voor het grote publiek verborgen is. Arcana is ook 
Latijn en betekent kennis.

▼ Het eerste deel vormt de kennis van de menselijke psyche, het 
menselijk bewustzijn. We noemen dit de kleine Arcana.

▼ Het tweede deel omvat de kennis van de natuur, het universum 
en de universele wetten die daarop van toepassing zijn. We 
noemen dit de grote Arcana.



  

Kennis (2)
▼ Ongeïnformeerd (Latijn: Nesciere) versus Negeren (Latijn: Ignorare)



  

Kennis (3) – Kosmische School

WijsheidBegrip

Kennis

Bewust



  

Kennis (4) – Kosmische School

Kennis (Geen) Begrip ?

Orde, Integer, 
Plezier, & Geluk

Vrijheid

Wijsheid

Slavernij

Domheid

Chaos, Corruptie, 
Pijn, & Lijden

Juist Handelen Verkeerd Handelen

Inactief



  

Kennis (5)
▼ In een tijd waarin informatie direct beschikbaar is, kun je gemakkelijk 

zeggen dat de meerderheid van de mensen de waarheid niet kennen, 
niet begrijpen of gewoon negeert.

▼ Omdat het hard werken is. Je zult in de spiegel moeten kijken en met 
jezelf moeten omgaan en die dingen moeten veranderen die je niet 
helpen om die gewenste condities te bereiken.

▼ Daarom heet het - “Het Grote Werk”

▼ Dus om juist te handelen moet men eerst begrijpen hoe we de 
waarheid herkennen. 



  

Wat is Waarheid? (1) – Korte Uitleg
▼ De Waarheid is wat IS. Het WAS, IS en ZAL morgen hetzelfde 

zijn.

▼ De waarheid is een ander woord voor zekerheid, principes of 
feiten.

▼ Waarheid geef je het vermogen om het verschil tussen het echte 
en het onwerkelijke te begrijpen. Het vermogen om het vershil te 
begrijpen tussen schadelijke en niet-schadelijke gedrag. 

▼ De waarheid is gebaseerd op natuurwetten.



  

Wat is Waarheid? (2)
▼ De waarheid heeft twee kanten; een deterministische kant en een 

willekeurige kant. 

▼ De deterministische kant is gebaseerd op de werking van 
natuurwetten.

▼ De willekeurige "kant" wordt geregeerd door onze vrije wil. Vrije 
wil stelt ons in staat om keuzes te maken. We kunnen dus 
beslissingen nemen. De keuzes die we maken worden in het 
verleden ‘opgeslagen’. Wat je hebt gedaan, kan niet ongedaan 
worden gemaakt. Het wordt zeker, een feit. Het wordt Waarheid.



  

Wat is Waarheid? (3)
Deterministisch: 7 hermetische principes

▼ 1. Het principe van mentalisme -  "De Alles is Mentaal; het Universum is 
Mentaal."

▼ 2. Het principe van correspondentie - "Zo boven, zo beneden; zo beneden, zo 
boven." Dit principe belichaamt de waarheid dat er altijd een overeenkomst is 
tussen de wetten en verschijnselen van de verschillende gebieden van zijn en 
leven.

▼ 3. Het principe van trillingen - "Niets rust; alles beweegt; alles trilt."

▼ 4. Het principe van polariteit - "Alles is tweeledig; alles heeft polen; alles heeft 
zijn paar tegenstellingen; gelijk en ongelijk zijn hetzelfde; tegenstellingen zijn 
identiek van aard, maar verschillend in graad; uitersten ontmoeten elkaar; alle 
waarheden zijn slechts halve waarheden; alle paradoxen kunnen worden 
verzoend."



  

Wat is Waarheid? (4)
Deterministisch: 7 hermetische principes

▼ 5. Het principe van ritme - "Alles stroomt, uit en in; alles heeft zijn getijden; alle 
dingen stijgen en dalen; de slingerbeweging manifesteert zich in alles; de maat 
van de zwaai naar rechts is de maat van de zwaai naar links; ritme compenseert."

▼ 6. Het principe van oorzaak en gevolg - "Elke oorzaak heeft zijn gevolg; elk 
gevolg heeft zijn oorzaak; alles gebeurt volgens de wet; toeval is slechts een naam 
voor een wet die niet wordt herkend; er zijn veel oorzaken, maar niets ontsnapt 
aan de wet."

▼ 7. Het principe van geslacht - "Geslacht zit in alles; alles heeft zijn mannelijke en 
vrouwelijke principes; geslacht manifesteert zich op alle niveaus." 



  

Wat is Waarheid? (4) – Lange Uitleg
Deterministisch: 7 hermetische principes

De natuurwet is een reeks universele, inherente, 
objectieve, niet door de mens gemaakte, eeuwige en 

onveranderlijke principes die de gevolgen bepalen 
van het gedrag van wezens met het vermogen om 

het verschil tussen schadelijk en niet-schadelijk 
gedrag, het verschil tussen het echte en het 

onwerkelijke,  te begrijpen.



  

Wat is Waarheid? (5)
Willekeur: Vrije Wil

▼ Vrije wil stelt ons in staat om keuzes te maken. Vrije wil is 
alleen volledig mogelijk in een staat van vrijheid, mentaal en 
fysiek. Vrijheid, in al zijn vormen (absoluut dus), is daarom 
ZEER belangrijk voor de ontwikkeling en groei van ons 
bewustzijn en de evolutie van de mensheid.

▼ Zonder absolute vrijheid zal er altijd een vorm van dwang 
bestaan. Dit is SUPER gevaarlijk. Omdat de gevolgen die 
de natuurwetten ons geeft, onbetwistbaar zijn en iemand 
kan je altijd dwingen om te doen wat verkeerd is zonder dat 
je bewust bent.



  

Wat is Waarheid? (6)
Willekeur: Vrije Wil

▼ Bewustzijn is een bewijs van vrije wil en bewijs van de 
mogelijkheid om vrije keuzes te maken. Waarom anders 
bewust zijn? Daarom is het een bewijs van het vermogen 
om te kiezen tussen goed en kwaad. Daarom is het 
vergroten van je bewustzijn,  in zekere zin zelfs verplicht, en 
een voortdurende gelegenheid om deze vrijheid uit te 
oefenen en die vrijheid te behouden. 

▼ Met andere woorden, JE MOET bewust worden als je echt 
vrij wil zijn en blijven.



  

Wat is Waarheid? (7)
Willekeur: Vrije Wil

▼ Wie het verkeerde kiest, verliest zijn vrijheid. Die informatie 
vernauwt, paradoxaal genoeg, vrijheid van keuze eigenlijk; 
want, alleen de keuze van het juiste handelen is geldig. 
Daarom zijn mensen vrij om goed te kiezen, maar niet 
verkeerd. (gegeven natuurlijk dat hij of zij vrij wil zijn en 
blijven)

▼ Zo wordt het bewustzijn beperkt, zodat alleen de juiste 
denker zijn vrijheid bestendigt en uitbreidt. Vrijheid is de 
mogelijkheid om te kiezen wat juist is.



  

Conclusie
▼ Waarheid is wat IS. Het is zekerheid, principes of 
feiten. Het is OBJECTIEF. Het moet deel 
uitmaken van ons morele kompas.

▼ Het is een waardevol instrument om juist te 
kunnen handelen.

“Je hebt geen ander recht dan juist te handelen. 
Doe dat en geen ander zal nee zeggen.” - Aleister Crowley



  

Vragen?

“Je hebt geen ander recht dan juist te handelen. 
Doe dat en geen ander zal nee zeggen.” - Aleister Crowley
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