
  
“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 - Vanuit WAARHEID komt men tot een meer holistisch redeneren
▼ Orde – Niet EXTREEM, zonder conflicten, in WIJSHEID
▼ Wederkerigheid
▼ Fatsoen
▼ Bonus Uitzending



  

Wereldbeeld (Vergiftiging)
▼ Begrijp, dat jou wereldbeeld

(INTERN), de wereld (EXTERN) waarin 
we leven bepaalt.

▼ The Garbage In, Garbage Out Principe

▼ Je individuele standpunten creëren het 
leven dat je ervaart. Wat we echter 
collectief geloven, resulteert in de 
wereld waarin we leven.



  

Wereldbeeld (Vergiftiging)
▼ Waar je bent, daar zal je ZIJN.

▼ WAT je zaait OOGST je.

▼ Dus als de WERELD slecht en 
currupt is… wiens schuld is het?

▼ Hoeveel hou je van je 
KINDEREN? Hoe wil je de 
WERELD achter laten voor ze of 
voor jezelf?



  

Politieke Quiz

De enige politieke quiz die je 
ooit zult hoeven doen.

▼ Denk je dat mensen heersers nodig 
hebben?

JA of NEE?
(dit vertel je ook meteen hoe bewust iemand is)



  

Verwijder Giftige Geloofssystemen (1)
▼ Politiek is een Geloofsysteem. 
Gebaseerd op Satanische 
Concepten.



  

Verwijder Giftige Geloofssystemen (2)
▼ Geld is een Geloofsysteem. 
Gebaseerd op Satanische 
Concepten.

Exo 22:25 - “Als jullie geld uitlenen aan arme mensen van mijn 
volk, mogen jullie geen rente van hen vragen.” 



  

Verwijder Giftige Geloofssystemen (3)
▼ Religie is een Geloofsysteem. 
Gebaseerd op Satanische 
Concepten.



  

Verwijder Giftige Geloofssystemen (4)
▼ Het verwijderen van het 
geloof dat wat men op dit 
fysieke gebied doet, dat 
het in het hiernamaals zal 
worden betaald of beloond 
door naar de hemel of de 
hel te gaan



  

Verwijder Giftige Geloofssystemen (5)
▼ het verwijderen van het geloof 

dat hun huidige situatie hun 
LOT is

▼ Dus het individu doet in de 
tussentijd wat het individu het 
liefste doet in plaats van het 
juiste te doen om zijn huidige 
omstandigheden te 
veranderen.



  

Verwijder Giftige Geloofssystemen (6)
▼ De overtuiging te verwijderen 

dat iemand echt sterft. Het is 
wetenschappelijk bewezen dat 
zelfs materie niet kan worden 
vernietigd. Het neemt alleen 
een andere vorm aan. Omdat 
materie zelf een vorm van 
energie is. Energie kan niet 
vernietigd worden.



  

Verwijder Giftige Geloofssystemen (7)
▼ Alles wat je op dit vlak doet, 

volgen de effecten ervan op 
dit vlak. Dus als je een fout 
maakt op dit niveau van 
bestaan, zul je er nu fysiek 
voor boeten. Integendeel, als 
je iets goeds doet op dit 
niveau van bestaan, zul je er 
nu ook in het fysieke de 
vruchten van plukken.



  

Oorzaak & Gevolg (De WET van Karma)



  

Oorzaak & Gevolg (De WET van Karma)
▼ Beheerst de objective MORALITEIT. (objectieve 

MORALITEIT is gebaseerd op objectieve WAARHEID)

▼ Karma is een oosters woord dat zijn weg vond naar het 
westerse woordenboek en vocabulaire.

▼ in het westen vinden we dit idee ook uitgedrukt in de 
bijbel, in Galaten 6:7: "Laat u niet misleiden; God laat 
niet met zich spotten: want wat een mens zaait, dat zal 
hij ook oogsten."



  

Oorzaak & Gevolg (De WET van Karma)
▼ Niks doen is GEEN optie. Wat is de 

PRIJS van NIKS DOEN?

▼ Beheerst (RE)INCARNATIE

▼ Metempsychose. Het idee van een ziel die 
zich ontwikkelt van een minder ontwikkeld 
wezen tot een menselijke ziel en dan 
opklimt tot zelfs een ziel van een goddelijk 
wezen. Hierin ligt ook het fundamentele 
verschil tussen de oosterse en westerse 
tradities.



  

Oorzaak & Gevolg (De WET van Karma)
▼ Het is niet per se een straf. We hebben het niet over toestanden 

na de dood waar kwade krachten het leven van de mens 
overnemen. het zijn geen demonen, geesten of monsters.

▼ Het karma houdt eenvoudig in dat het gevolg inherent is aan hun 
oorzaak. Niets gebeurt bij toeval. Het toeval is een wet die nog 
niet is ontdekt.

▼ Dus, eigenlijk leven we in een wereld waar we ons bewust 
moeten zijn van wat we doen om een   leven met maximale 
vreugde te leiden.



  

Wat is Wederkerigheid? (1) - Korte Uitleg

▼ Is de REALITEIT dat actie het tegenovergestelde 
is en gelijk is aan reactie. Er is een beweging, 
een ritme van oorzaak en gevolg, geven en 
nemen, vooruit en achteruit, tussen twee 
tegenpolen, naar elk aspect van de schepping.

▼ Het is het inzicht dat je niet iets kunt vragen 
dat je zelf niet bereid bent te doen.



  

Wat is Wederkerigheid? (2) - Discriminatie
▼ ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN ontwikkelen - het vermogen 

om verschillen nauwkeurig waar te nemen, voornamelijk om het 
verschil tussen echt (waarheid) en onwerkelijk waar te nemen.

▼ Discrimineren bij het maken van keuzes. Zolang je keuzes maakt 
die zijn afgestemd op de natuur, natuurlijke wetten en het 
universum, gaat alles goed. Wanneer we keuzes gaan maken op 
basis van onze fysieke sensaties - ALLEEN - gaat het mis. 
(Adam en Eva allegorie)

▼ Gebruik van JUISTE discriminatie om jezelf te ontdoen van 
illusies en leugens en effecten van negatief Karma.



  

Wat is Wederkerigheid? (3) – Tegenpolen
▼ Het is niet zo dat het leven van de sensatie op zichzelf slecht is, maar van 

het begin tot het einde, bestaat alles wat de mens door sensatie kent uit 
paren van tegenstellingen - GOED en SLECHT.

▼ Paren van tegenstellingen (hoe tegenstrijdig ook) complimenteren.

▼ Juist wegen en meten om een balans te vinden om de negatieve gevolgen 
van fouten uit het verleden te overwinnen; EENVOUD, HARMONIE en 
ORDE; WAARHEID, EERLIJKHEID, BILLIJKHEID, 
VERANTWOORDELIJKHEID, WIN-WIN; Weg met uitersten, balanceer 
tegenstellingen en vind stabiliteit;

▼ Tegengestelden zijn echt verschillende aspecten van de Ene Bron – Dus 
sta boven de dualiteit uit.



  

Wat is Wederkerigheid? (4) – Hemel op Aarde
▼ Wacht niet tot Christus komt om je te redden. Word de 

Christus. Of deze Christuspersoon nu echt was of niet, de 
boodschap is duidelijk, word zelf een MOREEL wezen.

▼ Stop met het afschuiven van je verantwoordelijkheid op 
anderen. Begrijp je rol op aarde. Dat is om de concepten van 
de hemel, de goedheid van de hemel, op aarde te brengen. 
Als het Onze Vader. 

▼ Jij bent het EVENWICHT tussen deze twee werelden, deze 
schijnbaar tegengestelde werelden, en daarom een 
verantwoordelijke, volledig vrije en operationele agent.



  

Wat is Wederkerigheid? (5) - Liefde Communiceren

▼ Verberg geen WAARHEID - praat duidelijk.

▼ We zijn een samenleving geworden met zoveel geheimen 
en leugens. Dit is het tegenovergestelde van liefde. Door 
deze leugens en geheimen worden velen gemanipuleerd.

▼ Degenen die het ene zeggen en het andere doen, door "te 
acteren", zullen al snel merken dat ze het meest misleide 
slachtoffer zijn van zijn eigen pretenties.



  

Wat is Wederkerigheid? (6) - Authentiek
▼ Degene die het ene zegt en het andere doet, wordt een "hypocriet" genoemd. 

Vergeet de ellende niet die Jezus uitsprak over huichelaars. Dit moet niet verkeerd 
worden opgevat als een straf die Jezus of iemand anders hen heeft opgelegd. De 
ellende die ze lijden zijn logische gevolgen van conflicten in hun eigen geest. Vol 
BEDROG zijn is het bewijs van iemands eigen zelfbedrog.

▼ Begrijp de rol die we allemaal op aarde hebben. Het een is niet beter dan het 
ander. Het een staat niet boven het ander. Blijf authentiek voor je ware zelf.

▼ Je ware zelf is degene wiens leven VOLLEDIG onder de GODDELIJKE leiding 
staat. Kun je dat van jezelf zeggen?

▼ Als je BEWUST je leven overgeeft aan de GODDELIJKE leiding, die onder leiding 
staat van Natuurwetten, een onmiddellijke vertegenwoordiger van Vrijheid wordt, 
en daarom van de enige "God" daarbuiten - noem het wat je wilt.



  

Wat is Wederkerigheid? (7) - Lange Uitleg

BEWUST van het feit dat we via onze 5 zintuigen 
voortdurend de Wet van Polariteit ervaren, die door 
Karma, onze werkelijkheid voortdurend tussen twee 
tegengestelde uitersten beweegt. Het VERMOGEN 

om deze tegenpolen te herkennen en te neutraliseren 
door dienovereenkomstig te handelen, AUTHENTIEK 
te zijn, LIEFDE te communiceren en om zo te zeggen 

de hemel op aarde te brengen.



  

Conclusie
▼ Wederkerigheid is een simpel idee dat we niet iets kunnen 

doen zonder de prijs ervoor te betalen. 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 en het goede te “zaaien”. 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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