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Mijn werk
● Podcasts
● Artikelen
● Media
● RSS Feed
● Web
● Boek: Anarkhos 

Om bij te dragen aan mijn werk kun je Om bij te dragen aan mijn werk kun je 
een donatie doen op mijn website of je een donatie doen op mijn website of je 

kunt mijn boek kopen in het Nederlands, kunt mijn boek kopen in het Nederlands, 
Engels of Spaans. Engels of Spaans. 

Elk bedrag wordt gewaardeerd. Elk bedrag wordt gewaardeerd. 

Mijn boek vind je bijvoorbeeld op: Mijn boek vind je bijvoorbeeld op: 
bol.com en amazon.nl.bol.com en amazon.nl.



  

ACTIE
 Mijn werk is een puzzel die in elkaar moet worden gezet en Mijn werk is een puzzel die in elkaar moet worden gezet en 

aan elkaar moet worden bevestigd door alle stukjes bij aan elkaar moet worden bevestigd door alle stukjes bij 
elkaar te brengen tot een compleet geheel. elkaar te brengen tot een compleet geheel. 

 Elke podcast, elk artikel en elk seizoen zal je een stap verder Elke podcast, elk artikel en elk seizoen zal je een stap verder 
brengen om het leven, vrijheid, moraliteit en de waarheid brengen om het leven, vrijheid, moraliteit en de waarheid 
beter te begrijpen. beter te begrijpen. 

 Mijn advies is dan ook om altijd bij het begin te beginnen. Mijn advies is dan ook om altijd bij het begin te beginnen. 
Begin dus bij podcast 1.Begin dus bij podcast 1.

 Registreer om meer informatie, uitnodigingen over occulte Registreer om meer informatie, uitnodigingen over occulte 
en mystieke studies te ontvangen en maak kans op een en mystieke studies te ontvangen en maak kans op een 
abonnement van 6 maanden op Scribd.comabonnement van 6 maanden op Scribd.com

https://thegreatworkexperience.com/s2-promo.html#promohttps://thegreatworkexperience.com/s2-promo.html#promo



  

realiteitscheck

““de waarheid vertellen en iemand aan de waarheid vertellen en iemand aan 
het huilen maken is beter dan een het huilen maken is beter dan een 

leugen vertellen en iemand aan het leugen vertellen en iemand aan het 
lachen maken.”lachen maken.”

- Paulo Coelho- Paulo Coelho



  

LEERBAARHEID
 Het vermogen van een individu om te leren door les te Het vermogen van een individu om te leren door les te 

krijgen van iemand anders is extreem afhankelijk van dekrijgen van iemand anders is extreem afhankelijk van de  
ruimdenkendheidruimdenkendheid  enen  bekrompenheidbekrompenheid  van het individu van het individu 
dat les krijgt. dat les krijgt. 

 Lage leerbaarheid komt voort uit arrogantie enLage leerbaarheid komt voort uit arrogantie en  rigiderigide  
twijfelstwijfels, maar ook uit, maar ook uit  naïviteitnaïviteit  enen  goedgelovigheidgoedgelovigheid. . 

 Hoge leerbaarheid komt vanHoge leerbaarheid komt van  gezondegezonde  twijfelstwijfels  en eenen een  
openopen  geest om tegeest om te  lerenleren  en teen te  veranderenveranderen..



  

thema's voor dit seizoen
Principes van Onze RealiteitPrincipes van Onze Realiteit

DEEL III
 HOE KOMEN WE UIT DE MATRIX?
 Wat Betekent om “Ontwaakt” Te Zijn.
 Je Aandacht Bezitten -

Gastspreker: Marja West

DEEL IV
 WIE BEN JIJ? WAT IS JE DOEL?
 Het Programma vs. De Echte Evolutie
 Je Bent Goddelijk-In-Het-Vlees - 

Gastspreker: Marja West

DEEL I
 WAT IS DE MATRIX? I & II
 De wereld is NIET de planeet – 

Gastspreker: Marja West

DEEL II
 WAAROM ZIJN WE IN DE MATRIX?
 De Illusie van Normaal
 Op Trauma Gebaseerde Mindcontrol – 

Gastspreker: Marja West



  

de films



  

Allegorie

““een verhaal, gedicht of een verhaal, gedicht of afbeeldingafbeelding die kan worden  die kan worden 
geïnterpreteerd om een geïnterpreteerd om een verborgenverborgen betekenis te onthullen,  betekenis te onthullen, 

meestal een morele of politieke.”meestal een morele of politieke.”



  

DE MATRIX
De eerste film beantwoordt de De eerste film beantwoordt de 

vraag: vraag: 

WATWAT  

ISIS DE MATRIX DE MATRIX??



  

DE MATRIX
De tweede film beantwoordt de De tweede film beantwoordt de 

vraag: vraag: 

WAAROMWAAROM  

ZJIN WE ZJIN WE ININ DE MATRIX DE MATRIX??



  

DE MATRIX
De derde film beantwoordt de De derde film beantwoordt de 

vraag: vraag: 

HOEHOE  

KOMEN WE KOMEN WE UITUIT DE MATRIX DE MATRIX??



  

DE MATRIX
De vierde film beantwoordt de De vierde film beantwoordt de 

vraag: vraag: 

WIEWIE  

BEN JE? ? WAT WAT ISIS JE  JE DOELDOEL??



  

DE MATRIX
 En het meest onpopulair van allemaal, is de En het meest onpopulair van allemaal, is de 

derde en vierde film omdat deze de vraag derde en vierde film omdat deze de vraag 
beantwoordde, hoe komen we uit de matrix, en beantwoordde, hoe komen we uit de matrix, en 
wie je daadwerkelijk bent, en dat is de wie je daadwerkelijk bent, en dat is de 
informatie dat mensen eigenlijk het meest informatie dat mensen eigenlijk het meest 
resistent zijn om te horen. resistent zijn om te horen. 

 Omdat dat een diepe interne verandering in Omdat dat een diepe interne verandering in 
iemands gedachten, emoties en acties met zich iemands gedachten, emoties en acties met zich 
meebrengt. En daar zijn ze het meest resistent meebrengt. En daar zijn ze het meest resistent 
tegen. Dus daarom zou ik willen voorstellen tegen. Dus daarom zou ik willen voorstellen 
dat de tweede, derde en vierde films lang niet dat de tweede, derde en vierde films lang niet 
de tractie van de eerste hebben gekregen.de tractie van de eerste hebben gekregen.



  

Wat betekent het echt om wakker  te zijn" "



  

Wat betekent het echt om wakker  te zijn" "



  

straat spiritualiteit

"Wakker" zijn betekent weten "Wakker" zijn betekent weten 
over het occulte en begrijpen over het occulte en begrijpen 

dat het zowel dat het zowel LichteLichte als  als 
DonkereDonkere aspecten heeft. aspecten heeft.



  

Wat is het OCCULTe?

Populatie Populatie 
of  Slavenof  Slaven

Aristocraten & Aristocraten & 
RegeringenRegeringen

Militair & PolitieMilitair & Politie

Priester KlassePriester Klasse

Donkere Donkere 
OccultistenOccultisten

Het woord occult is afgeleid Het woord occult is afgeleid 
van het Latijnse woord van het Latijnse woord 
occultusoccultus, dat op zijn beurt , dat op zijn beurt 
weer van een ander woord weer van een ander woord 
occultareoccultare komt.  komt. 

Het occulte betekent Het occulte betekent aan het aan het 
zicht onttrokken.zicht onttrokken. Verborgen  Verborgen 
houden. Geheim houden.houden. Geheim houden.

Beide komen vanuit het Beide komen vanuit het 
Latijnse woord Latijnse woord oculusoculus. Oculus. Oculus  
betekent zicht. het heeft te betekent zicht. het heeft te 
maken met de mate waarin maken met de mate waarin JIJJIJ  
ziet.ziet.

Verbogen Kennis

Verbogen Kennis



  

Welke kennis verbergt het occulte??
Occultisme omvat en verbergt twee lichamen van kennis:Occultisme omvat en verbergt twee lichamen van kennis:

Kleine Arcana.Kleine Arcana.

De innerlijke wereld.De innerlijke wereld.

Microkosmisch.Microkosmisch.

Kennis van het Zelf; Kennis van het Zelf; 
de menselijke psyche de menselijke psyche 
en hoe deze werkt.en hoe deze werkt.

Grote Arcana.Grote Arcana.

De buitenwereld.De buitenwereld.

Macrokosmisch.Macrokosmisch.

Kennis van Kennis van 
natuurwetten (natuurwetten (de de 
universele morele universele morele 
wettenwetten) en de ) en de 
natuurwetenschappen.natuurwetenschappen.



  

Waarom is dergelijke kennis voor de mensheid verborgen gehouden??

Dit is ook tweeledig:Dit is ook tweeledig:

Het antwoord van de Het antwoord van de 
duistere occultisten;duistere occultisten;

De duistere De duistere 
occultisten hielden occultisten hielden 
opzettelijk de occulte opzettelijk de occulte 
kennis verborgen om kennis verborgen om 
een machtsverschil te een machtsverschil te 
creëren en in stand te creëren en in stand te 
houden tussen houden tussen 
degenen die de degenen die de 
kennis bezitten en kennis bezitten en 
degenen die er niet degenen die er niet 
van op de hoogte van op de hoogte 
zijn.zijn.

het antwoord van de het antwoord van de 
lichtoccultisten;lichtoccultisten;

De lichte occultisten De lichte occultisten 
hebben occulte kennis hebben occulte kennis 
verborgen om te verborgen om te 
voorkomen dat deze voorkomen dat deze 
volledig wordt volledig wordt 
uitgeroeid tijdens uitgeroeid tijdens 
buitengewoon buitengewoon 
draconische tijden, en draconische tijden, en 
andere tijden, en om te andere tijden, en om te 
voorkomen dat deze in voorkomen dat deze in 
handen valt van handen valt van 
duistere occultisten.duistere occultisten.



  

straat spiritualiteit

"Wakker" zijn betekent weten "Wakker" zijn betekent weten 
dat de Waarheid objectief en dat de Waarheid objectief en 

enkelvoudig is, en dat de enkelvoudig is, en dat de 
Waarheid onafhankelijk is van Waarheid onafhankelijk is van 

onze perceptie.onze perceptie.



  

Wat is WAARHEID?
De Waarheid is De Waarheid is enkelvoudigenkelvoudig  
en en objectiefobjectief. Er bestaat niet . Er bestaat niet 
zoiets als mijn waarheid, zijn zoiets als mijn waarheid, zijn 
waarheid of haar waarheid. waarheid of haar waarheid. 

Er is alleen Er is alleen DEDE Waarheid. Er  Waarheid. Er 
is maar is maar ÉÉÉÉNN MANIER DAT DE  MANIER DAT DE 
DINGEN WERKELIJK DINGEN WERKELIJK ZIJNZIJN, , 
die afzonderlijk en die afzonderlijk en 
onafhankelijk van de onafhankelijk van de 
menselijke waarneming menselijke waarneming 
bestaat.bestaat.

HET IS WAT IS.HET IS WAT IS.PERCEPTIE PERCEPTIE ≠≠ REALITEIT REALITEIT



  

straat spiritualiteit

"Wakker" zijn betekent het Ware "Wakker" zijn betekent het Ware 
Zelf kennen en zijn verbinding Zelf kennen en zijn verbinding 

met alles.met alles.



  

WARE ZELF vs. VALSE ZELF
● Begrijp en respecteer het Begrijp en respecteer het 

zelfbezit en de soevereiniteit zelfbezit en de soevereiniteit 
van alle wezens.van alle wezens.

● Begrijp de natuurwet en streeft Begrijp de natuurwet en streeft 
ernaar om er te allen tijde in ernaar om er te allen tijde in 
harmonie mee te leven.harmonie mee te leven.

● Begrijp ware non-dualisme en Begrijp ware non-dualisme en 
streeft ernaar om in niet-streeft ernaar om in niet-
tegenspraak in denken, emotie tegenspraak in denken, emotie 
en actie te leven.en actie te leven.

● Begrijpt, omhelst, en werkt aan Begrijpt, omhelst, en werkt aan 
ware Vrijheid.ware Vrijheid.



  

WARE ZELF vs. VALSE ZELF
● Zijn wereldbeeld weerspiegelt Zijn wereldbeeld weerspiegelt 

het begrip dat er geen echte het begrip dat er geen echte 
scheiding is tussen het zelf en scheiding is tussen het zelf en 
anderen.anderen.

● Bestaat niet in Ego-Identificatie.Bestaat niet in Ego-Identificatie.

● Probeert geïnstitutionaliseerde Probeert geïnstitutionaliseerde 
geloofssystemen af te breken geloofssystemen af te breken 
die de voortgang van die de voortgang van 
Bewustzijn tegenhouden.Bewustzijn tegenhouden.

● Betrokken bij de verlichting van Betrokken bij de verlichting van 
lijden voor alle wezens.lijden voor alle wezens.



  

WARE ZELF vs. VALSE ZELF
● Begrijpt of respecteert het Begrijpt of respecteert het 

zelfbezit en de soevereiniteit zelfbezit en de soevereiniteit 
van alle wezens niet.van alle wezens niet.

● Begrijpt de natuurwet niet en Begrijpt de natuurwet niet en 
leeft er door onwetendheid mee leeft er door onwetendheid mee 
in strijd.in strijd.

● Leeft in dualisme (voortdurende Leeft in dualisme (voortdurende 
tegenstelling tussen denken, tegenstelling tussen denken, 
emotie en actie)emotie en actie)

● Kan zich zelfs geen ware Kan zich zelfs geen ware 
Vrijheid voorstellen; zoekt alleen Vrijheid voorstellen; zoekt alleen 
controle.controle.



  

WARE ZELF vs. VALSE ZELF
● Volledig gehecht aan een vals Volledig gehecht aan een vals 

wereldbeeld van scheiding.wereldbeeld van scheiding.

● bestaan in diepe ego-bestaan in diepe ego-
identificatie.identificatie.

● Accepteert en versterkt Accepteert en versterkt 
geïnstitutionaliseerde geïnstitutionaliseerde 
geloofssystemen die de geloofssystemen die de 
voortgang van Bewustzijn voortgang van Bewustzijn 
tegenhouden.tegenhouden.

● Volledig onverschillig voor het Volledig onverschillig voor het 
lijden van anderen; denkt alleen lijden van anderen; denkt alleen 
aan zichzelf.aan zichzelf.



  

straat spiritualiteit

"Wakker" zijn betekent weten "Wakker" zijn betekent weten 
dat er zowel spirituele als dat er zowel spirituele als 

fysieke realiteiten zijn en dat fysieke realiteiten zijn en dat 
geen van beide voorrang heeft geen van beide voorrang heeft 

boven de andere.boven de andere.



  

de non-dualiteit van geest en MATERIE

● Geest is niet superieur aan Geest is niet superieur aan 
Materie.Materie.

● Materie is niet superieur aan Materie is niet superieur aan 
Geest.Geest.

● De ENE & DE ALLES.De ENE & DE ALLES.

● Ja, op het ultieme niveau van Ja, op het ultieme niveau van 
werkelijkheid IS Materie een werkelijkheid IS Materie een 
illusie, maar de illusie, maar de ERVARINGERVARING is  is 
ECHTECHT..

GEESTGEEST

MATERIEMATERIE

WAT HIER GEBEURT, IS BELANGRIJK!WAT HIER GEBEURT, IS BELANGRIJK!



  

straat spiritualiteit

"Wakker" zijn betekent buiten "Wakker" zijn betekent buiten 
Ego-identificatie en Ego-Ego-identificatie en Ego-

gehechtheid zijn.gehechtheid zijn.



  

Ego--identificatie en Ego--gehechtheid

IK BEN…IK BEN…

Het EGO verhindert ons om iets nieuws te leren.

Het EGO verhindert ons om iets nieuws te leren.



  

straat spiritualiteit

"Wakker" zijn betekent "Wakker" zijn betekent 
Onderscheidingsvermogen en Onderscheidingsvermogen en 
gezond Oordeel uitoefenen.gezond Oordeel uitoefenen.



  

OORDEEL EN ONDERSCHEIDING
Door onderscheidingsvermogen Door onderscheidingsvermogen 
en beoordelingsvermogen te en beoordelingsvermogen te 
oefenen, kunnen we een oefenen, kunnen we een 
DIAGNOSEDIAGNOSE maken van wat we  maken van wat we 
momenteel verkeerd doen, momenteel verkeerd doen, 
zodat we tot kennis kunnen zodat we tot kennis kunnen 
komen over komen over HOEHOE we een  we een 
bepaald probleem kunnen bepaald probleem kunnen 
oplossen, zowel op persoonlijk oplossen, zowel op persoonlijk 
als op maatschappelijk niveau.als op maatschappelijk niveau.

KennisKennis

BegripBegrip

WijsheidWijsheid

ResultaatResultaat

(of het ontbreken daarvan)(of het ontbreken daarvan)

Dit vormt potentiële informatie die mogelijk beschikbaar is om Dit vormt potentiële informatie die mogelijk beschikbaar is om 
te worden verzameld.te worden verzameld.

Dit zijn de besluitvormingsprocessen die plaatsvinden in Dit zijn de besluitvormingsprocessen die plaatsvinden in 
het menselijk brein op basis van de verzamelde het menselijk brein op basis van de verzamelde 
informatie.informatie.

Het gedrag van elk individu is gebaseerd op de kwaliteit Het gedrag van elk individu is gebaseerd op de kwaliteit 
van hun besluitvormingsprocessen, die op hun beurt van hun besluitvormingsprocessen, die op hun beurt 
gebaseerd zijn op de kwaliteit van de verzamelde gebaseerd zijn op de kwaliteit van de verzamelde 
informatie.informatie.

Orde of ChaosOrde of Chaos - de kwaliteit van de manifestatie is  - de kwaliteit van de manifestatie is 
gebaseerd op de totale kwaliteit van gedrag.gebaseerd op de totale kwaliteit van gedrag.



  

straat spiritualiteit

"Wakker" zijn betekent mentaal "Wakker" zijn betekent mentaal 
vrij zijn van vrij zijn van ALLEALLE Valse  Valse 

Religies.Religies.



  

RELIGIES
Van het Latijnse werkwoord Van het Latijnse werkwoord 
religarereligare: : 

● terugbinden; terugbinden; 

● terughouden van terughouden van 
voorwaartse beweging;voorwaartse beweging;

●   tegenwerken van tegenwerken van 
vooruitgang; vooruitgang; 

● binden.binden.



  

straat spiritualiteit

"Wakker"Wakker"" zijn betekent weten dat  zijn betekent weten dat 
kennis niet 'negatief' of 'slecht' is kennis niet 'negatief' of 'slecht' is 
en dat opzettelijke negeren van en dat opzettelijke negeren van 
de werkelijkheid altijd negatieve de werkelijkheid altijd negatieve 

gevolgen heeft.gevolgen heeft.



  

HET "NEGATIEF" NEGEREN
Zorgt ervoor dat we er Zorgt ervoor dat we er MEERMEER van krijgen. van krijgen.



  

straat spiritualiteit
"Wakker" zijn betekent de "Wakker" zijn betekent de 

oorzakelijke factoren kennen die oorzakelijke factoren kennen die 
hebben geleid tot de huidige hebben geleid tot de huidige 

Menselijke ConditiesMenselijke Condities en daarom  en daarom 
de de OplossingOplossing kennen om deze  kennen om deze 

ten goede te veranderen.ten goede te veranderen.



  

OORZAAK & GEVOLG
● Elke oorzaak heeft Elke oorzaak heeft 

zijn gevolg en elk zijn gevolg en elk 
gevolg heeft zijn gevolg heeft zijn 
oorzaak. oorzaak. 

● Alles gebeurt volgens Alles gebeurt volgens 
de WET. de WET. 

● Kans is een naam Kans is een naam 
voor WET die nog niet voor WET die nog niet 
is ontdekt.is ontdekt.

● Oorzaak en gevolg Oorzaak en gevolg 
worden vaak worden vaak 
gescheiden door tijd gescheiden door tijd 
en ruimte.en ruimte.



  

straat spiritualiteit
"Wakker" zijn betekent begrijpen "Wakker" zijn betekent begrijpen 

en leven in harmonie met en leven in harmonie met 
Natuurwetten (Natuurwetten (de Universele en de Universele en 
Spirituele Wetten van Objectieve Spirituele Wetten van Objectieve 

MoraliteitMoraliteit))



  

Wat is natuurwet?
De natuurwet is het geheel De natuurwet is het geheel 
van universele, van universele, niet door de niet door de 
mens gemaaktemens gemaakte, , bindendebindende  
en en onveranderlijke onveranderlijke 
voorwaardenvoorwaarden die fungeren  die fungeren 
als de heersende dynamiek als de heersende dynamiek 
voor de gevolgen van het voor de gevolgen van het 
gedrag van wezens die over gedrag van wezens die over 
het vermogen beschikken tot het vermogen beschikken tot 
holistische intelligentie.holistische intelligentie.



  

Wat betekent in harmonie leven met de natuurwet?

Handelen in Handelen in 
overeenstemming met de overeenstemming met de 
natuurwet betekent het natuurwet betekent het 
uitoefenen van geweten, of uitoefenen van geweten, of 
moedwillig moreel juist moedwillig moreel juist 
gedrag verkiezen boven gedrag verkiezen boven 
moreel verkeerd gedrag, moreel verkeerd gedrag, 
zodra het verschil duidelijk is zodra het verschil duidelijk is 
begrepen.begrepen.



  

Wat betekent in harmonie leven met de natuurwet?
UITDRUKKING VAN DE UITDRUKKING VAN DE 
NATUURWETNATUURWET

Positieve Uitdrukking Negatieve Uitdrukking

Generatieve kracht of 
polariteit

LIEFDE ANGST

Eerste Expressie KENNIS 
(Zoekende n/d Waarheid)

NEGEREN
(weigering v/d Waarheid)

Interne Expressie SOEVEREINITEIT
(Interne Monarchy)

VERWARRING
(Interne Anarchy)

Externe Expressie VRIJHEID
(Externe Anarchy)

CONTROL
(Externe Monarchy)

Generatieve Expressie / 
Manifestatie

ORDE of GOED CHAOS of KWAAD



  

Wat betekent in harmonie leven met de natuurwet?

Als je twijfelt of een handeling in Als je twijfelt of een handeling in 
overeenstemming is met de overeenstemming is met de 

natuurwet, visualiseer dan het natuurwet, visualiseer dan het 
scenario van een wereld met slechts scenario van een wereld met slechts 

twee mensen.twee mensen.



  

straat spiritualiteit
"Wakker" zijn betekent beide "Wakker" zijn betekent beide 

pijlers van Verlichting kennen en pijlers van Verlichting kennen en 
naleven: het naleven: het Niet-Agressie Niet-Agressie 

Heilige VrouwelijkeHeilige Vrouwelijke Principe  Principe en en 
het het Zelfverdediging Zelfverdediging Heilige Heilige 

MannelijkeMannelijke Principe Principe..



  

KRACHT vs GEWELD
KRACHT en GEWELD worden vaak door elkaar gebruikt, terwijl KRACHT en GEWELD worden vaak door elkaar gebruikt, terwijl 
ze in feite het tegenovergestelde van elkaar zijn.ze in feite het tegenovergestelde van elkaar zijn.

KRACHTKRACHT GEWELD
het vermogen om werk te doen of 
fysieke verandering te veroorzaken; 
energie, macht, actief vermogen.

de immorele initiatie van fysieke kracht 
om te dwingen of te beteugelen.

Handeling die in overeenstemming is 
met Moraliteit en de Natuurwet, omdat 
het de rechten van anderen niet 
schendt.

Dwangactie die in strijd is met Moraliteit 
en de Natuurwet, omdat het de 
schending van de rechten van anderen 
inhoudt.

Actie die ALTIJD het recht heeft om te 
ondernemen. (inclusief verdediging 
tegen geweld)

Actie die NOOIT het recht heeft om te 
ondernemen.



  

DE TWEE PIJLERS VAN VERLICHTING
Het Het Niet-agressie Niet-agressie HeiligeHeilige  Vrouwelijke PrincipeVrouwelijke Principe  luidt:luidt:

DOE NIET AAN GEWELDDOE NIET AAN GEWELD

Het Het zelfverdediging zelfverdediging Heilige Mannelijke PrincipeHeilige Mannelijke Principe  stelt:stelt:

Wezens hebben het inherente Wezens hebben het inherente RECHTRECHT om  om krachtkracht te  te 
gebruiken om zichzelf te verdedigen tegen gebruiken om zichzelf te verdedigen tegen geweldgeweld dat  dat 
op hen wordt uitgevoerd.op hen wordt uitgevoerd.

Defensieve kracht is Defensieve kracht is 
GEENGEEN geweld. Het is  geweld. Het is 
een een RECHTRECHT..



  

straat spiritualiteit
"Wakker" zijn betekent weten dat "Wakker" zijn betekent weten dat 

het concept van "Autoriteit" inherent het concept van "Autoriteit" inherent 
onwettigonwettig is omdat het gebaseerd is  is omdat het gebaseerd is 

op op DwangDwang en  en GeweldGeweld, en dat , en dat 
"Regering" niets anders is dan een "Regering" niets anders is dan een 

eufemisme voor eufemisme voor SlavernijSlavernij..



  

natuurwet vs mensen wet
NATUURWETTENNATUURWETTEN MENSEN WETTEN

Gebaseerd op principes en waarheid. 
(eigen aan de schepping)

Gebaseerd op dogmatische 
overtuigingen. (Constructies van de 
brein)

Mensen harmoniseren met de 
NATUURWET, vanwege Kennis en 
Begrip.

Mensen voldoen aan de mensen wet, 
vanwege angst voor straf.

Universeel; bestaat en is overal in het 
universum van toepassing, ongeacht de 
locatie.

Verschilt per locatie, gebaseerd op de 
grillen van wetgevers. (Moreel 
relativisme)

Eeuwig en onveranderlijk; bestaat en is 
van toepassing zolang het universum 
bestaat, en kan niet worden veranderd.

Verandert met de tijd op basis van de 
grillen van wetgevers. (Moreel 
relativisme)



  

Wat betekent dit voor de wet van de mens??
Als een bepaalde door mensen gemaakte Als een bepaalde door mensen gemaakte 
wet in harmonie is met de natuurwet, dan wet in harmonie is met de natuurwet, dan 
is het overbodig, omdat het een waarheid is het overbodig, omdat het een waarheid 
vermeldt die inherent, reeds bestaand en vermeldt die inherent, reeds bestaand en 
vanzelfsprekend is. vanzelfsprekend is. Daarom is het zowel Daarom is het zowel 
irrelevantirrelevant als onnodig. als onnodig.

Als een bepaalde door mensen gemaakte Als een bepaalde door mensen gemaakte 
wet in strijd is met de natuurwet, dan volgt wet in strijd is met de natuurwet, dan volgt 
hier logischerwijs uit dat deze zowel hier logischerwijs uit dat deze zowel 
ONJUIST (incorrect) als immoreel ONJUIST (incorrect) als immoreel 
(schadelijk), of met andere woorden, (schadelijk), of met andere woorden, 
KWAADKWAAD is.  is. Daarom kan het voor niemand Daarom kan het voor niemand 
wettig bindend zijn.wettig bindend zijn.



  

HETZELFDE KUTVERHAAL

OUDE WERELD "ORDE"OUDE WERELD "ORDE" ““NIEUWE” WERELD "ORDE"NIEUWE” WERELD "ORDE"

VS.VS.

"Autoriteit" "Autoriteit" 
berust bij één.berust bij één.

"Autoriteit" berust "Autoriteit" berust 
bij enkelen.bij enkelen.

SLAVERNIJ

SLAVERNIJ



  

DE ECHTE SCHEIDING
Het criterium voor deze scheiding is of een individu al dan niet gelooft in "Autoriteit" Het criterium voor deze scheiding is of een individu al dan niet gelooft in "Autoriteit" 
en daarom gelooft dat slavernij gelegitimeerd is.en daarom gelooft dat slavernij gelegitimeerd is.

Regeringen zijn het briljante idee dat we een kleine groep mensen het recht geven Regeringen zijn het briljante idee dat we een kleine groep mensen het recht geven 
om mensen te ontvoeren, op te sluiten, lastig te vallen, te stelen en te doden, zodat om mensen te ontvoeren, op te sluiten, lastig te vallen, te stelen en te doden, zodat 
we beschermd kunnen worden tegen mensen die mensen ontvoeren, lastigvallen, we beschermd kunnen worden tegen mensen die mensen ontvoeren, lastigvallen, 
stelen en doden.stelen en doden.



  

straat spiritualiteit

"Wakker" zijn betekent het "Wakker" zijn betekent het 
erkennen van het cruciale belang erkennen van het cruciale belang 

van zowel de Vrije Wil als de van zowel de Vrije Wil als de 
Persoonlijke Verantwoordelijkheid.Persoonlijke Verantwoordelijkheid.



  

MORELE AANSPRAKELIJKHEID
Wie liegt? Wie spreekt de waarheid?Wie liegt? Wie spreekt de waarheid?

OpdrachtgeverOpdrachtgever OrdervolgerOrdervolger

MIJN ACTIES MIJN ACTIES 
hebben dit niet hebben dit niet 

veroorzaaktveroorzaakt

MIJN ACTIES MIJN ACTIES 
hebben dit niet hebben dit niet 

veroorzaaktveroorzaakt



  

MORELE AANSPRAKELIJKHEID
DIT is het resultaat van ODERVOLGERSDIT is het resultaat van ODERVOLGERS

KWAAD IS NIET NODIG, HET IS EEN KEUZEKWAAD IS NIET NODIG, HET IS EEN KEUZE



  

De ultieme afstand van persoonlijke 

verantwoordelijkheid:

HET IDEE DAT EEN VERLOSSER ONS VAN ONSZELF KOMT REDDEN.HET IDEE DAT EEN VERLOSSER ONS VAN ONSZELF KOMT REDDEN.



  

straat spiritualiteit

"Wakker" zijn betekent "Wakker" zijn betekent NIETNIET dat je  dat je 
nooit zogenaamde 'negatieve' nooit zogenaamde 'negatieve' 
emoties ervaart, zoals woede, emoties ervaart, zoals woede, 

verdriet, zorgen, frustratie, enz...verdriet, zorgen, frustratie, enz...



  

Gezuiverd worden
Verlicht zijn betekent niet dat je op de een Verlicht zijn betekent niet dat je op de een 
of andere manier alle "negatieve" emoties of andere manier alle "negatieve" emoties 
hebt "gezuiverd" en in een staat van hebt "gezuiverd" en in een staat van 
gelukzaligheid en permanente rust verkeert.gelukzaligheid en permanente rust verkeert.

In feite is dat waarschijnlijk een duidelijk In feite is dat waarschijnlijk een duidelijk 
teken dat je nog steeds "slaapt"teken dat je nog steeds "slaapt"

Wanneer Wanneer 
rechtvaardig en rechtvaardig en 
gekanaliseerd, kan gekanaliseerd, kan 
woede een woede een 
GESCHENKGESCHENK zijn. zijn.



  

straat spiritualiteit

"Wakker" zijn betekent "Wakker" zijn betekent NIETNIET het  het 
nastreven van eeuwige nastreven van eeuwige 

gelukzaligheid in een wereld die gelukzaligheid in een wereld die 
momenteel gevuld is met lijden en momenteel gevuld is met lijden en 

slavernij.slavernij.



  

Volg je gelukzaligheid

Het nastreven van geluk tot het enige doel maken terwijl de onrechtvaardigheden en Het nastreven van geluk tot het enige doel maken terwijl de onrechtvaardigheden en 
ongerechtigheden van de wereld hoogtij vieren, is ongerechtigheden van de wereld hoogtij vieren, is GEENGEEN teken van iemand die ontwaakt is. teken van iemand die ontwaakt is.



  

straat spiritualiteit

"Wakker" zijn betekent weten wat "Wakker" zijn betekent weten wat 
Ware Vergeving betekent.Ware Vergeving betekent.



  

Vals idee van vergeving
op je knieën gaan of gewoon op je knieën gaan of gewoon 
om vergeving vragen is geen om vergeving vragen is geen 
echte vergeving. echte vergeving. 

Men moet een oneindig Men moet een oneindig 
aantal keren opzettelijk aantal keren opzettelijk 
wangedrag wangedrag STOPPENSTOPPEN. . 

Gewoon vergeven is op zijn Gewoon vergeven is op zijn 
best naïviteit, en best naïviteit, en 
samenwerking met Kwaad in samenwerking met Kwaad in 
het slechtste geval.het slechtste geval.

WE GAAN DE ANDERE WANG NIET TOEKEREN...WE GAAN DE ANDERE WANG NIET TOEKEREN...



  

straat spiritualiteit

"Wakker" zijn betekent het verschil "Wakker" zijn betekent het verschil 
kennen tussen wat NIET kan kennen tussen wat NIET kan 

worden veranderd en wat MOET worden veranderd en wat MOET 
worden veranderd.worden veranderd.



  

Gebed van sereniteit.
God, schenk me de sereniteit om de God, schenk me de sereniteit om de 
dingen te accepteren die ik niet kan dingen te accepteren die ik niet kan 
veranderen, de veranderen, de moedmoed om de dingen te  om de dingen te 
veranderen die ik kan veranderen, en de veranderen die ik kan veranderen, en de 
wijsheid om het verschil te zien.wijsheid om het verschil te zien.

● Terwijl slavernij de huidige menselijke conditie Terwijl slavernij de huidige menselijke conditie ISIS, , KANKAN de menselijke  de menselijke 
conditie worden veranderd.conditie worden veranderd.

● De wetten van de natuur De wetten van de natuur KUNNENKUNNEN echter  echter NIETNIET worden veranderd. worden veranderd.

Reinhold NiebuhrReinhold Niebuhr



  

straat spiritualiteit
"Wakker" zijn betekent voldoende "Wakker" zijn betekent voldoende 

ZORGZAAMZORGZAAM zijn om  zijn om ACTIEACTIE te  te 
ondernemen om positieve ondernemen om positieve 

verandering aan te brengen. Het verandering aan te brengen. Het 
gaat gaat NIETNIET om passief blijven en  om passief blijven en 

alles accepteren zoals het is.alles accepteren zoals het is.



  

New age onzin

Reageer nergens Reageer nergens 
op; Gewoon op; Gewoon 
observeren.observeren.



  

straat spiritualiteit
"Wakker" zijn betekent, weten dat "Wakker" zijn betekent, weten dat 

Verlichting niet alleen gaat over jezelf Verlichting niet alleen gaat over jezelf 
veranderen, ongeacht wat er met veranderen, ongeacht wat er met 

anderen gebeurt. Het gaat erom actief anderen gebeurt. Het gaat erom actief 
betrokken te zijn bij het betrokken te zijn bij het 

Ontwakingsproces van anderen. Ontwakingsproces van anderen. 
((Het Ware Grote WerkHet Ware Grote Werk).).



  

Het doel van ontwaken

Het doel van ontwaken is Het doel van ontwaken is nietniet om je altijd goed te voelen of om mystieke krachten te krijgen.  om je altijd goed te voelen of om mystieke krachten te krijgen. 
het ware ontwaken is om jezelf te veranderen en de waarheid te dienen. Verander jezelf en het ware ontwaken is om jezelf te veranderen en de waarheid te dienen. Verander jezelf en 

help anderen om zichzelf te veranderen.help anderen om zichzelf te veranderen.

EEN EINDE TE MAKEN VAN MENTALE EN FYSIEKE SLAVERNIJ

EEN EINDE TE MAKEN VAN MENTALE EN FYSIEKE SLAVERNIJ



  

straat spiritualiteit
"Wakker" zijn staat NIET gelijk "Wakker" zijn staat NIET gelijk 

aan perfectie. Het gaat er aan perfectie. Het gaat er 
eerder om dat je je uiterste best eerder om dat je je uiterste best 

doet in de moeilijkste doet in de moeilijkste 
omstandigheden.omstandigheden.



  

Onmogelijke normen zorgen er alleen maar voor 
dat mensen het niet proberen.



  

straat spiritualiteit

Hoe meer "wakker" je bent, hoe Hoe meer "wakker" je bent, hoe 
meer "wakker" de Wereld is.meer "wakker" de Wereld is.



  

VRagen



  

realiteitscheck
““Behoud uw recht om te denkenBehoud uw recht om te denken, want zelfs verkeerd denken , want zelfs verkeerd denken 

is beter dan helemaal niet denken.” is beter dan helemaal niet denken.” 

““Fabels moeten worden onderwezen als fabels, mythen als Fabels moeten worden onderwezen als fabels, mythen als 
mythen en wonderen als poëtische fantasieën. Bijgeloof als mythen en wonderen als poëtische fantasieën. Bijgeloof als 

waarheden onderwijzen is een verschrikkelijk ding. Het waarheden onderwijzen is een verschrikkelijk ding. Het 
kindergemoed aanvaardt en gelooft ze, en alleen door grote kindergemoed aanvaardt en gelooft ze, en alleen door grote 
pijn en misschien tragedie kan hij er na jaren van verlost zijn. pijn en misschien tragedie kan hij er na jaren van verlost zijn. 

In feite, men zal net zo snel vechten voor een bijgeloof als In feite, men zal net zo snel vechten voor een bijgeloof als 
voor een levende waarheid” voor een levende waarheid” 

— — Hypatia van AlexandriëHypatia van Alexandrië



  

Volgende week

Gastspreker...
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