
  
“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) – De instrumenten van Chaos
"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 - Vanuit WAARHEID komt men tot een meer holistisch redeneren
▼ Orde
▼ Wederkerigheid
▼ Fatsoen



  

Poolgevoelens

▼Liefde

▼Angst



  

Het Brein



  

Het Brein



  

Wereldbeeld (Vergiftiging) 
▼ Er bestaat GEEN waarheid en we 
kunnen die ook niet onktdekken. → 
Angst Gevoel → Modaliteit → 
Determisme OF Willekeur

▼ De waarheid bestaat WEL en we 
kunnen die ook ontdekken. → Liefde 
Gevoel → Modaliteit →Schoonheid



  

Oefenen - 5de Dimensie – Binnen en Buiten



  

Chaos (1)



  

Chaos (2)

“Als geen enkele macht de orde kan afdwingen, zal onze 
wereld lijden onder een 'global order tekort'. Tenzij 

individuele naties en internationale organisaties erin 
slagen oplossingen te vinden om beter samen te werken 
op mondiaal niveau, lopen we het risico een "tijdperk van 

entropie" binnen te gaan waarin bezuiniging, 
fragmentatie, woede en kortzichtigheid ons mondiale 
landschap steeds meer zullen bepalen, waardoor het 

minder begrijpelijk en meer wanordelijk maakt.”



  

Chaos (3) - Conceptueel Raamwerk
Onderlinge afhankelijkheid – Elk individueel risico zal op zijn beurt andere individuele 
risico's beïnvloeden, wat betekent dat het individuele risico waaruit de keten van effecten 
begon (in dit specifieke geval "infectieziekten") uiteindelijk vele andere risico's versterkt, 
niet alleen in zijn eigen macrocategorie (maatschappelijke risico's) , maar ook in de andere 
vier macrocategorieën. Dit toont het fenomeen van besmetting door systemische 
connectiviteit.

Snelheid – Hetzelfde gebeurt meestal voor grote systeemverschuivingen en verstoringen
in het algemeen: dingen hebben de neiging om eerst geleidelijk te veranderen en dan 
ineens. Verwacht hetzelfde voor de macro-reset.

Complexiteit – Het fundamentele punt hier is dit: complexiteit schept grenzen aan onze 
kennis en begrip van dingen; het kan dus zijn dat de toenemende complexiteit van 
vandaag letterlijk de capaciteiten van politici in het bijzonder – en besluitvormers in het 
algemeen – om goed geïnformeerde beslissingen te nemen, letterlijk overweldigt.



  

Chaos (4) – Macro Reset
Economische reset
- Werkgelegenheid
- Fiscaal en monetair

Maatschappelijke reset
- terugkeer van de "grote" regering
- sociaal contract
- ongelijkheden

Geopolitieke reset
- Globalisering en nationalisme
- Wereldwijde regering
- China en de VS

Omgevingsreset
- Natuur- en dierziekten
- Luchtvervuiling
- Lockdown en CO2-uitstoot

Technologische reset
- Versnellen van de digitale 
transformatie
- Tracking, contacttracering en 
bewaking



  

Chaos (4) – Micro Reset

Zakelijke reset
- Versnelling digitalisering
- Veerkrachtige toeleveringsketens
- Meer audit en controle van regeringen op bedrijven

Industrie reset
- Sociale interactie en de-verdichting
- Gedragsveranderingen - permanent versus tijdelijk



  

Chaos (5) – Individuele Reset (Social Engineering)

Onze menselijkheid herdefiniëren
- De betere engelen in onze natuur... of niet
- Morele keuzes
- Geestelijke gezondheid en welzijn

Prioriteiten wijzigen
- Creativiteit
- Tijd
- Verbruik
- Natuur en welzijn



  

Wat is Orde? (1) - Korte Uitleg
▼ Een staat van zijn waarin dingen zijn 

geordend op een manier die 
OVERZICHTELIJK, vrij van OVERDAAD, 
DUIDELIJK is.

▼ Zelfbewustzijn is een NOODZAKELIJKE 
voorloper van de rede.

▼ In staat om diepgaand te zien wat WAAR is, 
het te scheiden van ONWAARHEID - en dus 
is INZICHT de belangrijkste schat.



  

Wat is Orde? (2) – Verlamd door Angst
▼ Een geest die verlamd is door angst kan geen ORDE hebben. Het moet per 

definitie altijd WANORDE brengen.

▼ ORDE is het totale begrip, de structuur en het INZICHT van de aard van 
ANGST. Met andere woorden, je begrijpt WANORDE aan de oppervlakte, 
maar vooral de grondoorzaken in ons EIGEN WEZEN.

▼ WANORDE is tegenstellingen.. daaruit ontstaat een CONFLICT, interne 
tegenstellingen of wat wij VERWARRING noemen, het goede en het slechte, 
wat zou moeten zijn en wat is. Dualistisch bestaan is de bron van 
WANORDE, vooral wanneer we in de wereld van EXTREEMS leven.

▼ Dus WANORDE bestaat zolang er conflicten, strijd, weerstand, gemakzucht, 
immitaties zijn.



  

Wat is Orde? (3) – Verlamd door Angst

▼ Conflicten over ras, geslachten, opvattingen - zoals vaccin of geen vaccin, 
abortus of geen abortus, bewust of onbewust... je gedachten zijn WAZIG... 
als het beschutting zoekt in EXTREEMS -- hoe kan je goed denken?

▼ Wanneer de geest vrij is van conflicten of verdeeldheid kunnen we ORDE 
brengen.

▼ Dus de geest moet ZOEKEN en BEGRIJPEN... ZOEKEN is WETEN om 
ORDE te brengen.

▼ Hoe begrijpt men? Is het iets intellectueels? Is het emotioneel? OF een 
kwaliteit van geest die observeert zonder mening?



  

Wat is Orde? (4) – Ordo Ab Chao
▼ Het idee is dat ongeacht de keuzes van 

het ras of het individu, ORDE zal 
worden gevestigd. Het verschil is dat 
wat het ras of individu wil ervaren - pijn 
en lijden OF vreugde en vrede? 

▼ Er zal hoe dan ook ORDE worden 
gevestigd. Zelfs uit chaos, ZAL ORDE 
worden gevestigd. 

ORDO AB CHAO!!!



  

Wat is Orde? (5) - Het Vader Principe
▼ Het vermogen en inzicht hebben om GOED van 

KWAAD te onderscheiden.

▼ Het vermogen en inzicht hebben om te CORRIGEREN 
en te BEGELEIDEN.

▼ Initiatief en DAADKRACHT

▼ Vertegenwoordigen AUTORITEIT en oorsprong van 
ware MACHT



  

Wat is Orde? (6) - Liefde
▼ Liefde is de uitbreidende kracht van bewustzijn. Het idee is dat 

je vooruit moet blijven gaan - PUSHEN, GROEIEN, LEREN en 
ERVAREN.

▼ Iemand die van zichzelf houdt, ontzegt zichzelf niet de kans 
om zijn bewustzijn te vergroten en te groeien.

▼ Dat betekent dat leren niet stopt op school. In feite heb je niets 
waardevols geleerd op school, behalve enkele 
basisvaardigheden om te kunnen werken. De ontwikkeling van 
het eigen zelf wordt meestal, als niet altijd, volledig 
verwaarloosd.



  

Wat is Orde? (7) – Intelligentie (Verlicht)
▼ In het Hebreeuws is dit woord "Seichel", en betekent inzicht of 

bewustzijn, begrip, gezond verstand.

▼ In de kern betekent Seichel - "kijken naar" en impliceert een zekere 
mate van vaardigheid.

▼ Het is de orde van de Schepper in de Schepping. ALLES IS 
INTELLIGENT GEMAAKT.

▼ Het verschil is dat intelligentie gerelateerd is aan een specifieke 
taak of kennisdomein, maar omvat geen menselijke ervaring maar 
een goddelijke WAARHEID.



  

Wat is Orde? (8) – Wijsheid (Potentieel)
▼ In het Hebreeuws is dit woord "Chokma", in de zin van voortdurende 

uitoefening van het JUISTE handelen en leren.

▼ In de kern betekent Chokma - JUISTE ACTIES.

▼ Het is het proces van voortdurend kennis vergaren, die kennis in de juiste 
context begrijpen en die kennis vervolgens in de wereld op de JUISTE 
manier toepassen. Het omvat dus ervaring – VALLEN EN OPSTAAN. Kijk 
naar je omgeving, bepaal en herschik het zoals je ziet dat het past bij de 
ware aard van de Schepper. Dus of het INTELLIGENT is.

▼ Het is echter een intern proces waar je controle over hebt. het stelt je in 
staat om dingen op een conceptueel niveau te zien, waardoor de dingen 
dynamischer van aard worden. 



  

Wat is Orde? (9) - Lange Uitleg
In onze werkelijkheid is Orde mogelijk door Wijsheid. 
Deze wijsheid kan worden verkregen door intuïtie of 
cognitie. Het idee van beide is om het denken af te 

stemmen op goddelijke intelligentie. Er kan echter niets 
geregeld worden zonder MOGELIJKHEDEN. We 
mogen niet vergeten dat we ons in het rijk van de 

mogelijkheden bevinden. Deze mogelijkheden zijn wild 
en soms extreem. Men zou het inzicht moeten hebben 

om deze zogenaamde "Chaos" op orde te brengen.



  

Conclusie
▼ Orde is een simpel idee dat we op basis van ervaring, het 

juiste kiezen. Het juiste is dan vervolgens gebaseerd op 
goddelijke intelligentie. Het is een kwaliteit van een mens 
om te begrijpen wat orde is. 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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