
  
“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 - het Grieks (sýmpnoia of armonía) en betekent SAMENVOEGING, als in EENHEID
▼ Evenwicht
▼ Orde
▼ Wederkerigheid
▼ Fatsoen



  

Het Principe van Geslacht

▼ Vuur/Lucht             Mannelijk

▼ Water/Aarde          Vrouwlijk



  

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 Evenwicht? (1) - Korte Uitleg

▼ Een toestand waarin het MANNELIJK en 
VROUWELIJK omgevingen van een individu 
of groep zijn afgestemd op de Natuurwetten, 
Moeder Natuur, elkaar en de rest van de 
schepping. 

▼ Het is de ervaring van het bestaan op de 
plek waar tegenstellingen elkaar ontmoeten, 
het scheppingspunt, waar nieuw leven 
ontstaat en nieuwe mogelijkheden ontstaan.



  

Wat is Evenwicht? (2) – Poolgevoelens

▼Liefde

▼Angst



  

Wat is Evenwicht? (3) – Het Brein



  

Wat is Evenwicht? (4) – Matigheid
▼ Matigheid is een juiste mix van tegengestelde krachten: 

neutraliteit, balans en evenwicht; FLEXIBILITEIT en 
AANPASSINGSVERMOGEN; Niet langer EXTREEM 
handelen.

▼ De JUISTE toepassing van theorie in de praktijk – het 
universele verankeren in het persoonlijke.

▼ Controleer alles zelf; accepteer nooit iets op basis van 
geloof, en accepteer nooit iets wat je zomaar wordt verteld.



  

Wat is Evenwicht? (5) – Oordeel
▼ Persoonlijk bewustzijn smelt met het Universele. Een persoon die "de 

hemel" op aarde wil brengen.
"Ik heb geen andere wil dan de wil te doen van Hem die mij gezonden heeft."

▼ Een wil voor vrijheid, vreugde en overvloed - die Wil drukt geen gebrek, 
geen ziekte, geen mislukking, geen armoede uit. (“de Hemel”)

▼ Alle paren van tegenstellingen zijn verzoend – geen dualiteit.

▼ Van moment tot moment, zonder ophouden, zien we de waarheid en 
leven die.

▼ Oordeel is een beredeneerde conclusie - het is het einde van 
redeneren en een nieuwe orde van WETEN wordt gemanifesteerd.



  

Wat is Evenwicht? (6) – Moed
▼ Kweek de moed om te doen wat JUIST is. Kiezen wat JUIST is boven 

EIGENBELANG. Kiezen wat JUIST is, ook al is het op de moeilijke 
manier.

▼ Kweek persoonlijkheid, en karakter GEBASEERD op Natuurwetten en 
dus de waarheid.

▼ Vrijheid van elke beperking.

▼ Vrijheid om te focussen op alle mogelijkheden, onvoorstelbaar en 
ondenkbaar, bekend en onbekend. 

▼  Zuiverheid van doel, en HANDELEN naar waarheid. (Natuurwetten)



  

Wat is Evenwicht? (7) – Logica/Links
▼ Het vermogen om zowel INDUCTIEF als DEDCTIEF te 

redeneren.

▼ DEDUCTIEF redeneren is een vorm van logica 
waarvan het doel is om de EFFECTEN te definiëren die 
worden geproduceerd door precieze, bekende 
OORZAKEN. Met andere woorden, deductie bestaat uit 
het uitgaan van een postulaat om tot de conclusie te 
komen die is afgeleid van dit idee.

▼ INDUCTIEF redeneren is gebaseerd op een logische 
volgorde die, uitgaande van de effecten, helemaal 
teruggaat tot de oorzaken die ze veroorzaken. Dit type 
redenering wordt toegepast op verschillende vormen 
van analyse, terwijl synthese kenmerkend is voor 
deductief redeneren.

▼ Het SYLLOGISME is een associatie van DEDUCTIEF 
en INDUCTIEF redeneren. Het is de meest efficiënte 
manier van redeneren, omdat het een dubbele relatie 
van oorzaak tot gevolg mogelijk maakt.



  

Wat is Evenwicht? (8) – Liefde/Rechts
▼ Het vermogen om met MEDEDOGEN een 

beslissing te nemen.

▼ We moeten LIEFDE voor onszelf en anderen 
aankweken.

▼ Tegenwoordig heeft onze logica ons 
vermogen om voor een ander te zorgen 
vernietigd. 

▼ We denken alleen rationeel en vooral vanuit 
wat ONS ten goede komt. 

▼ We moeten ook de rechterkant van de 
hersenen erbij betrekken om tot een 
EVENWICHTIGER en meer HOLISTISCHE 
conclusie te komen.



  

Wat is Evenwicht? (9) - Lange Uitleg
Balans is een toestand waarin het ware zelf de 

persoonlijkheid leidt en stuurt. De persoonlijkheid - 
het diepste zelf - wordt een STRIJDER voor de 

waarheid. Vanuit WAARHEID komt men tot een meer 
holistische conclusie, waarbij men de rechter- en 

linkerhersenhelft, het bewustzijn met het 
superbewustzijn, het hart met de geest verenigt, en 

een krachtig middel wordt voor het leven en het 
goede.



  

Conclusie
▼ Evenwicht is een simpel idee dat we allemaal “de hemel” op 

aarde moeten brengen. We zitten in een dimensie waarbij 
oorzaak en gevolg manifesteren. Het is een kwaliteit van 
een mens om te begrijpen wat zijn rol is op deze aarde. 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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