
  
“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

▼ 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.



  

Wat is Gerechtigheid? (1) - Korte Uitleg

▼ De staat waarin er rechtvaardigheid is voor alle mensen, voor alle 
schepselen en voor de planeet waarop al deze mensen voor hun leven 
afhankelijk zijn. 

▼ Het betekent dat iedereen gelijke kansen heeft om in basisbehoeften te 
voorzien (voeding, onderdak, educatie, energie, kleren, medische zorg, 
transport), in vrede te leven, volledig, zinvol, uit VRIJE WIL deel te 
nemen en bij te dragen aan de samenleving.

▼ Om geschenken, talenten en/of gaven aan te bieden voor het welzijn 
van jezelf en het geheel.



  

Wat is Gerechtigheid? (2) - Korte Uitleg
▼ Het vermogen om onderscheid te maken tussen wat GOED is en wat 

KWAAD is. Men moet begrijpen wat schadelijk en niet-schadelijk 
gedrag is.

▼ Het vermogen om GENADE en OORDEEL te begrijpen en ernaar te 
handelen.

OORDEEL GENADE

EXTREEM



  

Wat is Gerechtigheid? (3) – Goed vs Kwaad
▼ Natuurwetten zijn er om ons te helpen, ze leiden ons om te 

begrijpen wat we moeten doen. 

▼ Het Leven is continu aan het groeien, leren, en ervaren... 
EN om te groeien, te leren en te ervaren - heb je VRIJHEID 
nodig. Dus alles wat overeenstemt en hun acties in 
overeenstemming brengt met dit Plan van Creatie is GOED.

▼ Alles wat niet overeenstemt met en hun acties niet in 
overeenstemming brengt met het leven, het groeien, leren 
en ervaren van het leven in VRIJHEID is KWAAD.



  

Wat is Gerechtigheid? (4) - Genade

▼ Elk gedrag moet worden getoetst aan de 
natuurwetten. GENDADE is de staat waarin je 
nog een kans krijgt om je gedrag te veranderen 
in overeenstemming met natuurwetten en NIET 
door mensen gemaakte wetten. Als iemand 
besluit door te gaan met zijn verkeerde wegen, 
zal er geen GENADE zijn maar OORDEEL



  

Wat is Gerechtigheid? (5) - Oordeel

▼Oordeel is de effecten die worden 
gegenereerd door iets dat door het individu 
is veroorzaakt.

▼De wet van oorzaak en gevolg is 
voortdurend aan het werk en brengt 
iedereen zijn welverdiende loon.



  

Wat is Gerechtigheid? (6) - Educatie
▼ Educatie is een RECHT niet een privilege.

▼ Het onderwijssysteem moet veranderen van een 
op resultaten gebaseerd systeem naar een op 
trivium gebaseerd systeem. Die is gebaseerd op 
grammatica-logica-retoriek, afgeleid van het idee 
van kennis-inzicht/begrip-wijsheid.

▼ Studenten en docenten moeten zinvol gesprekken 
aangaan over natuurwetten om de gedachten te 
begeleiden om kritisch te denken over 
schoolonderwerpen ipv blindelings leren en 
examens halen.

WijsheidBegrip

Kennis

Bewust



  

Wat is Gerechtigheid? (7) - Energie
▼ Energie is een RECHT niet een privilege.

▼ De reden dat we nog steeds fossiele, natuur gassen, en uranium energie bronnen 
gebruiken, is voor monetaire doeleinden. 

▼ We hebben nu al de middelen om genoeg energie op te wekken voor toekomstige 
generaties zonder deze energie bronnen. (zelfs uit hernieuwbare energiebronnen zoals 
zon, wind, aarde, water en plantaardige)

▼ Een lichtend voorbeeld in de strijd voor het verkrijgen van vrije en schone energie is 
Nikola Tesla die technologie ontwikkelde die bedoeld is om iedereen van energie te 
voorzien. 

▼ Zijn plannen werden echter voortdurend gehinderd door figuren als Thomas Edison; 
waardoor een monopolie ontstond dat hem rechtstreeks ten goede kwam en vrije 
energie voor iedereen onbereikbaar maakte. Hier zijn we.



  

Wat is Gerechtigheid? (8) - Voeding
▼ Voeding is een RECHT niet een privilege.

▼ Ons gedrag afstemmen op de natuurwetten houdt in dat we de rechten 
van onze medemensen en onze natuurlijke habitat, Moeder Natuur, 
respecteren. Moeder Natuur heeft altijd voor ons gezorgd. Het 
vernietigen van de natuur is in strijd met de natuurwet. Het is zelfs 
KWAAD!

▼ GEEN enkele overheid of bedrijf heeft het recht om ons voedsel te 
monopoliseren. Tegenwoordig vergiftigen ze ons voedsel met pesticiden 
en door middel van genetische manipulatie (GMO). Er is niet zoiets als 
echt bewijs dat genetische manipulatie de productie verhoogt. Als er iets 
is, vermindert genetische manipulatie het.



  

Wat is Gerechtigheid? (9) – Medische Zorg

▼ Medische zorg is een RECHT niet een privilege.

▼ Het is niet nodig dat mensen ziek zijn. In werkelijkheid is ziekte een 
direct gevolg van onze keuzes als soort om ons voedsel genetisch te 
manipuleren bijvoorbeeld.

▼ Het is ABSURD voor ons om door te gaan met het afbreken van het 
lichaam en ziekte te veroorzaken door onze consumptie van troep om 
vervolgens medicijnen te gebruiken die gemaakt zijn van giftige 
chemicaliën om deze ziektesymptomen te bestrijden.



  

Wat is Gerechtigheid? (10) - Onderdak

▼ Onderdak is een RECHT niet een privilege.

▼ Er hoeft geen daklozen te zijn in onze samenleving. Dakloosheid is het 
bewijs van een disfunctionele gemeenschap.

▼ Ik ben de hoeder van mijn broer of zuster. In zekere zin zijn we 
allemaal met elkaar verbonden; pijn in één been is een probleem voor 
het hele lichaam.

▼ ECHTER, solidariteit moet in WAARHEID worden gedaan, niet in 
LEUGENS.



  

Wat is Gerechtigheid? (11) - Kleren

▼ Zich aankleden is een RECHT niet een privilege.

▼ Tegenwoordig dicteerd mode onze status.

▼ Kinderen voelen groepsdruk om erbij te horen.

▼ We moeten allemaal alle gewenste kleding kunnen dragen, of in 
ieder geval het moet ter beschikking zijn. Als we dat allemaal 
kunnen, is er geen plaats voor enige vorm van 'status', wat op 
zich een vorm van SLAVERNIJ is.



  

Wat is Gerechtigheid? (12) - Transport

▼ Transport is een RECHT niet een privilege.

▼ Allen hebben recht op beweging. Dit maakt deel uit van vrij zijn. 
Het verplaatsen van punt A naar punt B mag niet worden beperkt. 

▼ De aarde is ons als soort gegeven. Er bestaat niet zoiets als 
grenzen. Grenzen bestaan alleen op papier om het beheer van 
je beperkingen mogelijk te maken. Er bestaat niet zoiets als een 
"soevereine" staat, alleen ZELF-SOEVEREIN.



  

Wat is Gerechtigheid? (13)
▼ Voordat je betoogt dat een dergelijke staat van onderwijs, energie, voeding, medische zorg, huisvesting, 

kleding en vervoer een illusie is of dat het een vorm van communisme is, wat overigens een belediging 
is, wil ik dat je het volgende overweegt;

▼ Al het genoemde is een natuurlijk recht van de mensheid. Zonder is een normaal en ECHTE VRIJE 
LEVEN niet eens praktisch.

▼ Al het genoemde wordt tegenwoordig gebruikt om je tot slaaf te maken. Je moet blijven werken om de 
rekeningen te betalen voor die diensten. Er is geen einde aan. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting 
je betaalt, en nu moet je meer verdienen om de belastingen te betalen, maar je hebt net weer verdiend, 
dus je betaalt je weer  belasting... tot in het oneindige. DIT NOEMEN WE SLAVERNIJ!!!!

▼ Slavernij is alleen mogelijk als je keuze, die deel uitmaakt van je vrijheid, je wordt (direct of indirect) 
ontnomen. 

▼ Vraagje: Heb je de keuze om niet te betalen voor deze diensten in onze samenleving en ze toch te 
ontvangen?

▼ Het goede nieuws is dat al het genoemde mogelijk is om het gemakkelijk en gratis te verstrekken met 
behulp van TECHNOLOGIEËN. Maar de overheid gebruikt tegenwoordig technologie om ons meer tot 
slaaf te maken.



  

Wat is Gerechtigheid? (14) - Lange Uitleg

Gerechtigheid is de conditie waarin we allemaal de kans krijgen om te leren, 
groeien, en ervaren. Zonder dat er enige vorm of tussen komst is van een 

buitenstaande zogenaamde “autoriteit”. Mensen of groepen mensen hebben 
GEEN recht om jou groei, leren en ervaring te verhinderen - op geen enkele 

manier dan ook. JIJ moet het ook niet van een ander ontnemen.

Het vermogen om onderscheid te maken tussen GOED en KWAAD gedrag.

Tenzij we onze valse overtuigingen en paradigma's niet proactief ontmantelen, 
zal KARMA het voor ons doen, of we het nu leuk vinden of niet. "Wat je zaait, zul 

je ook oogsten." "Waar je ook gaat, daar zul je zijn."



  

Conclusie
▼ Gerechtigheid is een simpel idee dat we allemaal gelijke 

kansen moeten hebben. Het corrigeert of beloont op 
basis van onze keuzes. Het is een kwaliteit van een 
mens om te begrijpen dat zijn keuzes (goed of kwaad) 
belangrijk zijn. 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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