
  
“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 – Niks verwachten wat je zelf niet bereid bent om te doen.

▼ Fatsoen
▼ Bonus Uitzending



  

Wat is Fatsoen? (1) - Korte Uitleg

▼ Betekent te ZIJN en te DOEN wat JUIST is, volgens de 
waarheid dat alle levende wezens spirituele wezens zijn 
en het verdienen te bestaan. Dit betekent geen kwaad 
doen aan een ander wezen, schepsel of aspect van de 
Schepping, te beginnen bij het zelf.

▼ Zelfbewust worden en bewust worden van de Ene 
Identiteit die zich via ons KAN uiten.



  

Wat is Fatsoen? (2) – Het Interne Grote Werk

De EGO 
VERWIJDEREN!

WERK AAN 
JEZELF

GELOOF NIET IN 
FANTASIE



  

Wat is Fatsoen? (3) – Het Interne Grote Werk
▼ Wees een persoon die voortdurend aan zichzelf werkt. Kijk in de spiegel 

en begin eerst bij JEZELF. Kijk niet naar wat de buren doen, maar zoek 
naar wat JUIST is, en doe dat.

▼ We hebben de misvatting dat op de een of andere manier VERKEERD 
doen gunstig zal zijn. Want soms lijkt het zo, maar in werkelijkheid betaal 
je altijd voor het VERKEERDE dat je hebt gedaan.

▼ Het innerlijke Grote Werk omvat het begrijpen van de menselijke psyche. 
KEN UZELF. Begrijp hoe je beslissingen neemt. Je kunt ze in angst of in 
liefde maken. Er is niets anders. Wanneer het innerlijke Grote Werk 
voltooid is, neem je beslissingen alleen op basis van liefde. EN de liefde 
waar ik het over heb is geen liefde zoals in Hollywood of Assepoester. Ik 
bedoel echt LIEFDE - CORRIGERENDE LIEFDE.



  

Wat is Fatsoen? (4) - Het Externe Grote Werk

MORALITEIT =
VREDE =
LIEFDE =

VOORSPOED =
VRIJHEID



  

Wat is Fatsoen? (5) - Het Externe Grote Werk
▼ Dit is de CUMULATIEVE inspanning van het ras. Zodra 

iedereen aan zichzelf begint te werken, zal het ras collectief 
profiteren en zal het elke dag MEER moreel worden.

▼ Hoe moreel een gemeenschap, hoe meer VRIJHEID die 
gemeenschap geniet.

▼ Het tegenovergestelde is ook waar. Als we ons bewustzijn 
NIET vergroten en de reden om moreel te zijn NIET begrijpen, 
zal de gemeenschap als geheel lijden en meer en meer tot 
SLAAF worden gemaakt.



  

Wat is Fatsoen? (6) - Niemand Pijn Doen

PIJN AAN 
ANDEREN =

PIJN AAN 
JEZELF =

PIJN AAN DE 
CREATIE



  

Wat is Fatsoen? (7) - Niemand Pijn Doen
▼ DWING anderen niet en maak geen inbreuk op de rechten van anderen. 

Je mag boos zijn, maar doe geen vlieg kwaad tenzij anderen je fysiek pijn 
doen. Je mag jezelf verdedigen.

▼ Wanneer iemand boos is omdat je niet hebt gezegd wat ze wilden horen 
OF wanneer hun voetbalteam niet heeft gewonnen OF iemand hen 
blokkeerde in het verkeer... dit is het verkeerde type woede.

▼ Wanneer we worden teruggebracht tot SLAVERNIJ in welke vorm dan ook 
- dat zou je boos moeten maken!!! We zijn zo vergiftigd met chemicaliën in 
ons voedsel en medicijnen, dat het ons volledig uitschakelt om boos te 
zijn. Zelfs NU associëren we boosheid met iets NEGATIEFs. Boosheid is 
een goddelijk geschenk en is bedoeld om je van brandstof te voorzien om 
een ONRECHT te corrigeren dat jou en het ras wordt aangedaan.



  

Wat is Fatsoen? (8) - Levensondersteunende Agent

BESLUIT 
VANDAAG EN 

ELKE DAG DAT JE 
LEVEN GAAT 

BEWUST 
ONDERSTEUNEN



  

Wat is Fatsoen? (9) - Levensondersteunende Agent
▼ Een levensondersteunende agent is iemand die waakzaam is om in 

geen enkele hoedanigheid te doden. Alle levende wezens hebben 
het recht om te leven. Ook dieren. De gruwel van het doden van 
dieren, ook voor voedseldoeleinden, is FOUT! Je zult dit snel 
ontdekken wanneer JIJ degene bent die dieren doodt.

▼ Iemand die waakzaam is om de vrijheid van anderen niet te 
schenden. Je vrijheid is niet iets om mee te spelen. Bijvoorbeeld om 
je vrijheid in te ruilen voor zogenaamde VEILIGHEID.

▼ Iemand die begrijpt dat LEVEN en VRIJHEID het hoogste GOED 
van het Goddelijke zijn. Het begrijpen van de betekenis van beide is 
cruciaal voor het voortbestaan van ons ras.



  

Wat is Fatsoen? (10) – Hoofddoel Bereikt

HOU JE HOOFD 
IN DE HEMEL 

MAAR JE 
VOETEN OP DE 

GROND



  

Wat is Fatsoen? (11) – Hoofddoel Bereikt
▼ Het uiteindelijke doel is natuurlijk om te doen wat JUIST is. In 

overeenstemming met het leven en de vrijheid. Alles wat je DOET, moet 
LEVEN en VRIJHEID beschermen.

▼ Ruil deze NIET voor IETS anders. Het moment dat we dat doen, is wanneer 
we in het konijnenhol zullen vallen - struikelen in een bizarre, kwaadaardige 
en desoriënterende alternatieve realiteit.

▼ Houd je voeten op de grond. Wees praktisch met een vlam van passie. Je 
hoofd moet echter voortdurend stilstaan bij de Wetten van de Schepping 
(Natuurwetten).

▼ Breng verandering in de wereld door te ZIJN, door het concept van worden. 
Met alleen zeggen en mediteren kom je er niet. Confronteer en begrijp wat er 
VERKEERD is en corrigeer het dan.



  

Wat is Fatsoen? (12) – Hoofddoel Bereikt

Ma'at was de godin van WAARHEID, 
GERECHTIGHEID, EVENWICHT en vooral 

ORDE. Volgens de oude Egyptische verhalen 
moest iedereen na de dood van het lichaam door 

de Hal des Oordeels, waar het hart van een 
persoon op een weegschaal werd gewogen tegen 

Ma'ats veer van WAARHEID.



  

Wat is Fatsoen? (13) – VRAGEN
Je zou deze vragen moeten kunnen beantwoord (veel 
mensen hebben moeite om ze te beandwoorden):

▼ Wat zijn Natuurwetten?
▼ bestaat de waarheid?
▼ Is Waarheid voor iedereen hetzelfde, of is Waarheid voor 

iedereen anders?
▼ Zijn uw persoonlijke overtuigingen belangrijk om te bepalen 

wat waar is?
▼ Is er een verschil tussen goed gedrag en verkeerd gedrag?
▼ Is moraliteit objectief en universeel, of is moraliteit subjectief 

voor elk individu?
▼ Hebben mensen een vrije wil?
▼ Hebben mensen rechten?
▼ Waar komen mensenrechten vandaan?
▼ Is de overheid echt en legitiem?
▼ Is de overheid nodig om chaos te voorkomen?
▼ Is belastingheffing door de overheid legitiem?
▼ Is belastingheffing door de overheid nodig?



  

Wat is Fatsoen? (14) – VRAGEN
Je zou deze vragen moeten kunnen beantwoord:

▼ Is het opvolgen van bevelen (zoals politie en leger doen) een 
deugdzame menselijke eigenschap?

▼ Hebben mensen het recht om zich met fysiek geweld tegen 
agressie te verdedigen?

▼ Zijn drugswetten legitiem en noodzakelijk, of hebben mensen het 
recht om in hun lichaam te stoppen wat ze willen?

▼ Zijn rijbewijzen legitiem en noodzakelijk, of is reizen zonder 
vergunning een recht?

▼ Als een overheidswet een handeling verbiedt die geen schade 
toebrengt aan iemand anders, zijn mensen dan verplicht om die 
wet nog steeds te gehoorzamen?

▼ Is bewustzijn een vorm van denken, emotie, actie of kennis?
▼ Wat is een goed mens?
▼ Vind je jezelf een goed mens?



  

Wat is Fatsoen? (15) - Lange Uitleg

WEES en DOE met het besef dat er niets is 
behalve Goddelijkheid. Daarom handel je altijd 
JUIST. Want in feite zijn we allemaal ÉÉN en 

hetzelfde. Hoewel uitgedrukt op dit fysieke niveau 
als velen. Vandaar de Gouden Regel van het 

leven: “doe anderen niet aan wat je niet wilt dat 
jou wordt aangedaan”.



  

Conclusie

▼ Fatsoen is een simpel idee dat we samenwerken, deel zijn 
met het geheel, en juist moeten handelen – moreel dus. We 
begrijpen dat we één zijn. Het is een kwaliteit van een mens 
om te begrijpen dat pijn van de ene is de pijn van een 
ander. Het moet deel uitmaken van ons morele kompas.

▼ Het is een waardevol instrument, het is JUIST 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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