
  
“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. 



  

Voordat We Beginnen (3)



  

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



  

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.



  

Onderwerpen voor Seizoen 1:
De 7 Principes voor een Morele Samenleving
▼ Waarheid – is objectief
▼ Gerechtigheid – dus goed en kwaad bestaat.
▼ Harmonie
▼ Evenwicht
▼ Orde
▼ Wederkerigheid
▼ Fatsoen



  

Solipsisme – de 3de Satanische Zonde
De anti-waarheid

Solipsisme is het filosofische idee 
dat alleen de gedachte zeker 

bestaat. Als standpunt stelt het 
solipsisme dat kennis van iets 

buiten de eigen gedachte onzeker 
is; de externe wereld en andere 
gedachten kunnen niet worden 

gekend en bestaan mogelijk niet 
buiten je eigen gedachten.



  

Symbolen - de taal van het occulte

▼ Symbolen zijn het onzichtbare zichtbaar gemaakt

▼ Nummers
▼ Letters
▼ Figuren



  

Misconceptie van de slang
▼ Wees daarom wijs als slangen en ongevaarlijk 
als duiven. - Matt 10.16



  

De vlagslang van Gadsden
▼ Het is een symbool van eenheid, liefde en 

vrijheid. Benjamin Franklin, een van de 
grondleggers van de Verenigde Staten, gaf een 
zeer nauwkeurige uitleg van deze slang; 

▼ "Zij [de slang] begint nooit een aanval, noch, 
wanneer ze eenmaal betrokken is, geeft ze zich 
ooit over: ze is daarom een     symbool van 
grootmoedigheid en echte moed ... ze verwondt 
nooit totdat ze genereus kennis heeft gegeven, 
zelfs aan haar vijand , en waarschuwde hem 
voor het gevaar haar te betreden.”



  

Wat is Harmonie? (1) - Korte Uitleg
▼ Harmonie is de staat van zijn waarin het LEVEN 

(God/Godinnen/Universele Intelligentie, etc...) zich uitdrukt door 
en in mensen, dieren, planten, enz., en waar we allemaal 
SAMEN bewegen op manieren die afstemmen en schoonheid 
creëren. 

▼ Elke uitdrukking moet AUTHENTIEK zijn en VOLLEDIG 
uitdrukken waarvoor hij/zij is gemaakt. Alleen door authenticiteit 
kan harmonie echt worden bereikt en op natuurlijke wijze 
plaatsvinden wanneer elke entiteit TROUW is aan zichzelf - aan 
zijn realiteit. (geen volgeling zijn dus)



  

Intern: Zo Denk Je. Zo Voel Je. Zo Doe Je

In de waar zijn is wanneer je iets denkt, maar 
anders voelt of zegt en dus anders doet.



  

Wat is Harmonie? (2) – Zelf Bewustzijn
▼ Redeneren gebeurt vaak uit je ervaring van het verleden en je voorspellingen van de 

toekomst. Houd echter altijd je blik in het HIER en NU. Jou gisteren bepalen je morgen 
niet. Je acties van vandaag bepalen je morgen. Dus focus op vandaag. Maak de juiste 
keuzes – VANDAAG.

▼ Van alle lessen die de geschiedenis ons leert, is de belangrijkste dat de rechtsmachten 
uiteindelijk zegevieren in elke langdurige strijd. De krachten van het verkeerde zijn 
GEDOEMD tot uiteindelijk uitsterven, zoals blijkt uit het leven van elke vroegere 
onderdrukker en tiran die ooit deze aarde heeft betreden.

▼ Je moet beginnen te begrijpen dat je keuzes NU jouw realiteit creëren en collectief die 
van de wereld. Begrijp dat je een agent bent van verandering – je zet krachten in 
beweging om verandering teweeg te brengen;

▼ Sta open voor het idee om een LEVENSLANGE leerling te zijn.



  

Wat is Harmonie? (3) – Wilsuiting
▼ Neem een besluit dat je moreel wilt zijn.

▼ Neem een besluit door te VERLANGEN te leven in 
harmonie met de natuur, de mensen en het universum.

▼ Als je een besluit neemt, kun je doen wat je wilt doen, en je 
kunt het doen met uitsluiting dingen te doen wat je niet wilt 
doen.

▼ DUS JE WEET WAT GOED IS EN DAT JE HET GOED 
WILT - VRIJWILLIG



  

Wat is Harmonie? (4) – Handelen
● Denk, zeg en DOE altijd wat juist is. WEIGEREN te denken, 

zeggen of doen wat verkeerd is.

● Wat juist is, kan niet onhandig zijn of verkeerd.

● DOE altijd het JUISTE. De juiste actie leidt tot de juiste 
resultaten. VERKEERD handelen leidt tot VERKEERDE 
resultaten. Juiste actie kan niet leiden tot verkeerde 
resultaten. Verkeerd handelen kan niet leiden tot juiste 
resultaten. RECHT kan nooit de JUISTE plicht 
tegenspreken; ze zijn allemaal per definitie identiek.



  

Wat is Harmonie? (6) – DE WET
▼ Samengevat, AL JE ACTIES zouden gebaseerd moeten zijn op slechts 

één WET - "Gij zult niet stelen"

1. Steel niet de vrijheid van anderen, maak geen slaaf of
sluit anderen niet op;
2. Steel niet de deugd van anderen, verkracht niet;
3. Steel niet de privacy van anderen, overtreed niet;
4. Steel de groei van anderen niet, belemmer de ontwikkeling van 
anderen niet;
5. Steel niet het leven van anderen, dood niet;
6. Steel niet de keuzes van anderen, dwing niet;
7. Steel geen eigendommen van anderen.



  

Wat is Harmonie? (5) – Éénheid
▼ Je moet begrijpen dat we uit DEZELFDE BRON komen en in werkelijkheid zijn we 

hetzelfde uitgedrukt in velen - dus we zijn niet echt individuen.

▼ Het ego helpt ons de WERELD te ervaren, maar wij zijn NIET ons ego. We zijn zo 
ondergedompeld in het idee dat we individuen zijn dat we beslissingen nemen om 
van anderen te profiteren, zelfs als het hun het leven kost.

▼ We zijn een GEHEEL SYSTEEM. Een essentieel onderdeel van een geheel.

▼ Als we uit balans zijn of als we één onderdeel vernietigen, stort het hele ding 
in.

▼ Het vernietigen van de natuur en anderen zal uiteindelijk resulteren in je eigen 
vernietiging.



  

Wat is Harmonie? (6) - Lange Uitleg

Harmonie komt vanuit het Grieks (sýmpnoia of 
armonía) en betekent SAMENVOEGING, zoals in 

symphonie. Het komt neer op de JUISTE 
HANDELING van delen of momenten van een 

geheel, ofwel de samenwerking van deze delen 
tot een schoon en GOED GEHEEL.



  

Conclusie
▼ Harmonie is een simpel idee dat we allemaal samen moeten 

werken met de Natuur, de Waarheid en de Universum. We 
moeten waakzaam zijn om de natuurwetten niet te 
schenden. Het is een kwaliteit van een mens om te 
begrijpen dat hij/zij deel is van een geheel. 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


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26

