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Wstęp

Łagodne wiadomości, będące treścią książek Mistrza 
Morii, zawsze dają siłę i  nadzieję. Mistrz Morya wyjaś- 
nia nam, że mamy w rękach środki do uczynienia nasze-
go życia pięknym i dobrym i daje nam instrukcję, jak to 
zrobić. Małe kroczki, zawsze małe kroczki, ale bez pod-
dawania się. Każdy dzień jest nową szansą zbliżenia się 
do samego siebie, a więc zbliżenia się do radości życia.

Książka ta jest przepełniona wiedzą i  zrozumieniem, 
których potrzebują ludzie poszukujący szerokiego zro-
zumienia istnienia. Zaprasza nas ona do studiowania 
i zgłębiania. Od czasu do czasu wybierz fragment tekstu, 
aby naprawdę wgłębić się w jego treść. Gdy Morya zaleca 
praktyczne ćwiczenie – próbuj je wykonać, zrób z nim 
coś, zgodnie ze słowami Mistrza w tej książce: działanie 
wnosi siłę do twojego życia. To jest misja Morii: zapro-
sić ludzi do zgłębiania ich własnego życia, a każdy z nas 
może wziąć w tym udział.

Połączona z Wami wszystkimi Światłem Morii, Marie
(córka Geert’a Crevits’a i wydawca książek Morii)

14 kwiecień 2012
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Słowa podziękowania

W tym posłowiu korzystamy z okazji, aby podziękować 
wielu osobom. Przede wszystkim Tobie, szczęśliwy Czy-
telniku i wszystkim ludziom w Polsce, którzy są otwar-
ci na słowa Mistrza Morya. Ewa, Jerzy, Bogusława i  ci 
wszyscy, którzy nas spontanicznie i z otwartymi ramio-
nami przyjęli do swojego serca.

Również tutaj, w  Belgii i  Holandii jest wielu ludzi, ser-
decznie zainteresowanych, jak Bożena i Lusia, którzy cie-
szą się rozwojem, mającym obecnie miejsce.

Ino, dziękujemy za Twoje szerokie zainteresowania, ta-
lent językowy i  kontakty. Barbara Janowska, za Twój  
płomienny entuzjazm i  miłość dla Morii i  Twojego na-
rodu, wyrażone m.in. w tłumaczeniu tej książki, comie-
sięcznych wiadomościach Morii, e-maili i  wiadomo-
ściach osobistych dla Polaków oraz pracy jako tłumacz. 
Jesteś wsparciem i ostoją.

Agnieszka Szklarczyk, dziękujemy za Twoją szczerą przy- 
jaźń, za Twoją łagodność, żywy entuzjazm i wytrawa-
łość, staranny skład i nieoceniony wkład w tłumaczenie 
tej książki. Marek Netzel, dziękujemy za Twoją królew-
ską dobrą radę, Twoją intuicyjną mądrość, Twój wieczny 
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entuzjazm dla duchowości i Twoje wsparcie i pomoc na 
wszystkich płaszczyznach misji Morii w  Polsce. Nigdy  
się na Tobie nie zawiedliśmy, byłeś dla nas zawsze, gdy 
Cię potrzebowaliśmy. Maciek i  Ilona z  Częstochowy, 
dziękujemy za Wasze ciepłe serce i praktyczną pomoc. 
Marek Kaszuba, dziękujemy za Twoje zaufanie. Przysze-
dłeś jak błogosławieństwo z  nieba, aby we właściwym 
momencie zacząć rozpowszechniać wiadomość Morii 
w Polsce i umożliwić nasz przyjazd do Polski.

Dziękujemy również pracownikom polskiej drukarni – 
wasze młode serce wnosi ogień do tej książki.
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Działanie i zastanowienie

Myśl o tym, co robisz

Możesz być nieustannie zajęty swoim życiem, a mimo to 
może przelatywać ci ono przez palce. Oznacza to, że mu-
sisz zagłębić się w  swoje życie, by nadać mu znaczenie 
i aby przeżyć je prawdziwiej i głębiej. Właściwie nieważ-
ne, co robisz ze swoim życiem. Możesz robić wszystko 
w  każdym dowolnie obranym kierunku. Możesz ciągle 
próbować czegoś nowego i stale robić coś, czego jeszcze 
nigdy nie robiłeś. Ale zawsze myśl nad tym, co robisz.

Powtarzalność postępowania

Kiedy zastanawiasz się nad swoim życiem, wprowadzasz 
do niego określone struktury, których nie widzisz, ale 
one jednak istnieją. Właśnie o  tych strukturach chciał-
bym z tobą porozmawiać. Struktury te powstają, gdy za-
chowujemy się w pewien sposób i kiedy powtarzamy to 
zachowanie wielokrotnie w ciągu życia.
Teraz przez chwilę pomyśl o  podejmowanym przez  
siebie działaniu.
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Reakcja nie jest czynem

Czyny powstają na gruncie równowagi. Będąc wyprowa-
dzonym z równowagi, nie możesz podejmować działania. 
Wtedy ma miejsce tylko reakcja, która nie jest prawdzi-
wym działaniem.

Czyn powstaje wyłącznie, gdy jesteś spokojny i zrówno-
ważony, gdy zastanawiasz się nad tym, co robisz i gdy je-
steś w zgodzie ze sobą. Wtedy właśnie naprawdę działasz.

Czasami żyjemy chaotycznie

Wielu ludzi wprawdzie żyje, ale nie wykonuje żadnego 
prawdziwego działania. Właściwie nie zastanawiają się 
nad tym, co robią. Żyją automatycznie, nieustannie re-
agując na coś, ale to nie są prawdziwe czyny.

Wskutek istnienia w tobie różnych czynników, które się 
wzajemnie ścierają – powstaje chaos. W rezultacie reagu-
jesz na to lub na tamto, ale to nie jest prawdziwa akcja.

To, co robisz, tworzy twoje życie

Powinieneś być w stanie świadomie działać i widzieć ca-
łość swoich działań. Dopóki nie staniesz się świadomy 
swojego życia, to co, robisz jest bezużyteczne. Świadome 
działanie jest rzeczą podstawową. Swoje życie tworzysz 
tym, co robisz, nie tym, co myślisz.
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Możesz wyrazić sprzeciw i powiedzieć, że myśli są waż-
ne. Nie zaprzeczam temu, jednak to, co robisz jest o wiele 
ważniejsze od twoich myśli.

Licz się ze swoim otoczeniem

Każdy uczynek, każda siła w  tobie – bo na tym oparte 
jest działanie – musi mieć wzgląd na otoczenie. To, co 
robisz, jest wtedy dobre, gdy jest dostosowane do otocze-
nia. Dane działanie może być właściwe i  przynieść ko-
rzyść w jednej sytuacji, ale nie oznacza to, że będzie ono 
słuszne w  innej sytuacji. Dlatego musisz poznać swoje 
otoczenie i ocenić, co można, a czego nie można zrobić. 
Wtedy będziesz wiedział: „Tak, w  tej sytuacji mogę zro- 
bić to, ale w innej sytuacji i w innym czasie, muszę postą-
pić inaczej”. Zacznij działać z taką świadomością.

Weźmy na przykład osobę, która jest obok ciebie. Jeśli  
jest to dziecko, wtedy będziesz się nim zajmował inaczej 
niż osobą dorosłą. Inaczej będziesz się zachowywał wo-
bec członka swojej rodziny niż wobec kogoś, kogo wi-
dzisz po raz pierwszy. Dlatego jedno określone działanie 
nie jest odpowiednie do każdej sytuacji. Czasami może 
być nawet obraźliwe.

Czyn może stać się ważny

Działanie powinno służyć osiągnięciu celu. Przez świa-
dome działanie zrozumiesz, że możesz dzięki niemu coś 
osiągnąć. Dlatego tak ważne jest, aby mieć cel, wiedzieć 
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dokąd się zmierza, co chce się w życiu osiągnąć i pod-
porządkować temu swoje postępowanie. Jeśli nie masz 
celu, twoje czyny nie mają większego sensu i znaczenia, 
są daremne. Jeśli jednak masz określony cel w życiu, cel 
o  wielkim znaczeniu, wówczas każde najdrobniejsze 
działanie będzie przepełnione jego wartością i  energią. 
Dlatego pojedyncze działanie jednej osoby może być 
wspaniałe i  mieć duży wpływ, nawet symbolicznie, na-
wet dla całego świata, a inna osoba angażuje się w tysiące 
działań, które mają małe lub żadne znaczenie. Wszystko 
przez to, że ich cel ma małą moc lub nie ma jej wcale.

Rozmyślaj nad swoim celem

Powinieneś poświęcić trochę czasu, by przyjrzeć się so-
bie i celowi swojego życia. Jeśli zobaczysz ten cel, zrozu- 
miesz, że podejmowanie działań służących twojemu ce-
lowi staje się coraz prostsze. By tak było, musisz mieć 
jasny umysł. Dlatego twoje myśli powinny być ukierun-
kowane na twój cel.

Najpierw zastanów się uważnie, co chcesz naprawdę 
zrobić ze swoim życiem. Poprzez to wyklarują się różne 
pomysły na twoje życie. Ten czy inny pomysł różnią się 
od siebie i dlatego ważne jest to, co myślisz. Jednak naj-
ważniejsze jest to, co robisz. Poprzez działanie wyrażasz  
swoje pomysły i stwarzasz własną rzeczywistość.
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Nie utknij w fazie pomysłu

Wielu ludzi tkwi w fazie pomysłu i nigdy nie przystępuje 
do zrealizowania go. Popełniają oni błąd, gdyż marnują 
energię, która powinna być rozumiana jako coś, co po-
woduje tworzenie. Jest to siła próbująca zamanifestować 
się tutaj na Ziemi.

Życie należy postrzegać jako dar od Boga. Ta Ziemia jest 
pałacem. Ta Ziemia jest snem. Jest wyśnionym pałacem 
Boga. Musimy odważyć się dotknąć tego świata rękami, 
stopami i każdą częścią ciała. To jest ważne, gdyż wtedy 
naprawdę bierzemy udział w grze tego świata.

Czy zadajesz sobie czasem pytania?

Jakie były twoje działania do tej pory? Czym się tak  
naprawdę zajmowałeś i  jaki był dotychczas cel twojego 
życia? Wiem, że to są bardzo trudne pytania. Nie da się 
na nie szybko odpowiedzieć, dlatego nie oczekuję tego  
od ciebie. Zadaję te pytania teraz, abyś mógł się nad nimi 
zastanowić. Znajdź czas na zastanowienie się nad swoim 
życiem. Zamknij oczy na pięć minut i pomyśl o tym, co 
właśnie przeczytałeś i  co z  tego zrozumiałeś. Zastanów 
się, nie po to, by znaleźć odpowiedzi lub przyswoić sobie 
pytanie, ale po to, by uświadomić sobie, co zrozumiałeś 
z tego, co było dotychczas powiedziane.

Teraz poświęć 5 minut na rozmyślanie o tym.
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Stań się świadomy swego wewnętrznego świata

Poprzez badanie samego siebie, swojego wewnętrznego 
świata oraz zadawanie sobie pytań i refleksję nad nimi, 
uspokoisz się i  odprężysz. Spoczynek jest niezbędnym 
elementem do głębszego zbadania swojego życia. Po-
winieneś to robić kilka razy dziennie. To jest ważne  
ćwiczenie, aby zatrzymać się, wyciszyć i zastanowić nad 
tym, co się działo, czuło i  słyszało. Zastanowić się, co 
się tak naprawdę robiło. W ten sposób staniesz się świa- 
domy wszystkiego, co się dookoła ciebie dzieje, a przede 
wszystkim – swego wewnętrznego świata.

Systematycznie rozmyślaj nad tym, co robisz

Jeśli cztery razy dziennie, po każdym poranku, popołu-
dniu, wieczorze i  nocy, poświęcisz pięć minut na refle- 
ksję nad okresem, który minął, wkrótce uświadomisz  
sobie, że zauważasz o wiele więcej rzeczy i następna część 
dnia upłynie o  wiele łatwiej. Dzieje się tak przez to, że 
staniesz się natychmiast świadomy, tego, co jest ważne, 
ale musisz koncentrować się na swoich działaniach. Co 
zrobiłem tego ranka? Co zrobiłem tego popołudnia?  
I tak dalej. Jeśli to zrobisz, zobaczysz, że twoje działania 
są lepsze. Odkryjesz, że wiele rzeczy, które robisz, nie są 
właściwie działaniami, a jedynie reakcjami.

Ważne, byś próbował działać świadomie oraz byś był 
świadomym rzeczy, które mają pewne znaczenie w twoim 
życiu oraz prowadzą cię do pewnego celu.
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Działanie automatyczne i zamierzone

Następnie będziesz mógł rozróżnić czynności wykony-
wane z przyzwyczajenia, mające małe lub żadne znacze-
nie (dla osiągnięcia celu) i  te, które powinieneś robić, 
mogące mieć wielkie znaczenie, pod warunkiem, że masz 
przed oczyma swój cel. To jest właśnie to, co powinieneś 
nauczyć się rozróżniać.

Nie rozważaj czynności wykonywanych w związku z pra-
cą, bo one są automatyczne. Co masz do zrobienia, musi 
być wykonane. Nie trzeba się nad tym zastanawiać.

Zauważ tylko czynności, które nie mają żadnego znacze-
nia i  te, które są ukierunkowane na osiągnięcie zamie-
rzonego celu. Zajmij się właśnie tymi dwiema skrajno-
ściami swego postępowania. Codzienne czynności idą 
swoim torem – nie przykładaj do nich zbytniej uwagi. 
One nie są aż tak ważne. Większość naszego czasu spę-
dzamy, robiąc rzeczy wynikające z  tradycji i  nawyków  
i  to jest w  porządku. Jeśli zaczniesz analizować każde 
swoje nawykowe działanie, szybko się zestresujesz. Nie 
próbuj spędzać dnia na nieustannym uświadamianiu so-
bie każdej czynności – to absurdalne. Po prostu prowadź 
swoje codzienne życie tak jak zwykle. Jednak od czasu 
do czasu zrób podsumowanie. To jest bardzo ważne. Od 
czasu do czasu pomyśl o swoim celu, zorientuj się dokąd 
zmierzasz i miej odwagę dostrzec swoje błędy oraz bez-
celowe czynności. Rzekłbym, czynności, z  których nic  
dla ciebie nie wynika.
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Co robisz dla innych?

Jeśli robisz coś dla innych, zawsze powinieneś odmie- 
rzać swoje działania. Powiem Ci, że nawet powinieneś 
używać do tego swojej „miarki”. Musisz zapytać siebie: 
Co robię dla tej osoby i czy jest to usprawiedliwione? Czy 
nie robię za dużo lub za mało? Czy nie robię za mało? 
W taki sposób właśnie powinieneś ważyć swoje czyny. To 
jest bardzo ważne. Większość ludzi próbuje wykorzystać 
innych do swoich działań. Chcą, by inni robili dla nich 
różne rzeczy. Część osób zawsze najpierw będzie próbo-
wała nakłonić cię, byś coś dla nich zrobił. Powód tego jest 
taki, że cokolwiek robimy, wymaga to energii. Ludzie, 
którzy nie mają tej energii, proszą o to kogoś innego.

Cokolwiek robisz, potrzebujesz energii

Działanie nie jest więc nigdy neutralne. Cokolwiek ro- 
bisz, potrzebujesz energii i musisz włożyć w to działanie 
jakiś wysiłek. Od tej zależności nie da się uciec. Jest tak, 
jakby to działanie zaczynało myśleć zamiast ciebie, po-
nieważ jako skutek, wywołuje ono reakcję. Zobaczysz, że 
skutkiem dobrego postępowania będzie powstanie do-
brych nawyków. Jeśli źle postępujesz, efektem będą złe 
nawyki. Dlatego każdy czyn może cię popchnąć do przo-
du lub zatrzymać.

Każde postępowanie samo w sobie jest karmą

Widzisz, że działanie nigdy nie jest neutralne ani tak  
proste, że nie powoduje żadnych konsekwencji. Każdy 
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czyn sam w sobie jest karmą – dobrą lub złą. Masz więc 
dobrą lub złą karmę – dobre lub złe skutki. Jednak więk-
szość działań jest mieszaniną obu – nie są ani dobre ani 
złe, nie mają specjalnego znaczenia, są zwyczajne. Nie 
rozmyślaj nad tymi zwyczajnymi działaniami. Po prostu 
działaj bez nadmiernego myślenia o  tym i  wyrób sobie 
nawyk niezamartwiania się tym. Takie działania nie mają 
znaczącej karmy, przychodzą i odchodzą.

Wprowadź nowe rzeczy do swojego życia

Jednak stopniowo powinieneś uświadomić sobie, że 
niektóre twoje działania są bardzo ważne i  mają wiel-
ki wpływ na twoje życie. Na przykład wszystkie rzeczy, 
które robisz dla swojego rozwoju, dla swojego życiowe-
go celu, dla zmian, które chcesz wnieść w  swoje życie.  
Są to rozstrzygające działania, wnoszące do twojego ży-
cia nowe elementy. Czyny te są ważne, ponieważ prowa-
dzą cię w określonym kierunku, ponaglają do działania, 
które nigdy się nie kończy. Może wyglądać na zakoń-
czone, jednak zawsze powoduje ono dalszy ciąg, zawsze 
jest z  czymś jeszcze połączone. Jeśli przejdę z  jednego 
miejsca do drugiego, zawsze będę musiał wrócić. Czy  
rozumiesz to? Czyn jest zawsze jedynie połową drogi 
lub nawet mniej niż połową: jeden krok pociąga za sobą  
następny, póki nie odpoczniesz, np. póki nie położysz  
się do łóżka. Zatem każde działanie pociąga za sobą ko-
lejne, aż do momentu, kiedy wejdziesz w stan spoczynku.
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Spoczynek to działanie o innej naturze

Kiedy odpoczywasz, powinieneś wiedzieć, czym jest od-
poczywanie. Spoczynek jest działaniem o  innej naturze. 
Odpoczywając doświadczasz innego rodzaju życia. Je-
śli wyciszysz się, zauważysz, że życie płynie nadal i  nie  
dystansujesz się od niego. Możesz nawet uświadomić so-
bie, że doświadczasz go intensywniej. Nie mieszaj więc 
tych dwóch rodzajów postępowania, bo jeśli potrafisz być 
w  życiu spokojny, zrobisz czasem więcej, niż gdy jesteś 
ciągle zajęty. Działasz wtedy w  inny sposób, który jest 
bardziej zbliżony do życia.

Dlatego chcę, byś pomyślał o  tym, co dziś zrobiłeś. Czy 
były to prawdziwe działania, znaczące coś dla ciebie, czy 
było to postępowanie nawykowe? Jeśli tak, nie obwiniaj 
się. Po prostu zapytaj się: „Co robię w moim życiu, jak ob-
chodzę się ze sobą i swoimi rzeczami, jak postępuję wo-
bec ludzi dookoła mnie? Czy są to przyzwyczajenia, czy 
świadome działania, czy robię rzeczy złe lub bezcelowe?”.

Zastanów się chwilę nad tymi pytaniami.

Odkrycie wewnętrznej siły

Każde działanie poprzedzone refleksją, nie jest zwyczaj-
nym działaniem. Dzieje się tak dlatego, że refleksja po- 
maga ci nawiązać kontakt z  siłą wewnątrz ciebie. Siła  
ze swej natury jest dwojaka. Siłę zewnętrzną masz do 
dyspozycji, aby działać w tym świecie. Drugą siłą, którą 
dysponujesz, jest moc wewnętrzna, pozwalająca zgłębiać 
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życie i podróżować w nim. Droga życia jest wieczna i nie 
ma końca. Można powiedzieć, że pierwszy krok został 
zrobiony, ale podróż ta nigdy się nie skończy. Nigdy więc 
nie nadejdzie moment, w którym powiesz: „To jest ostat-
nia rzecz, jaką zrobię!”. Działanie będzie istniało zawsze.

Ludzie są zawsze uwikłani w zewnętrzne działania

Życie jest wieczne. Było, jest i  będzie zawsze, przez co 
mam na myśli, że twoje życie jest wieczne. Istnieje więc 
niezliczona liczba działań. Świat wewnętrzny i zewnętrz-
ny muszą się połączyć. To jest trudne, ponieważ ludzie 
przeważnie nie są świadomi swojej wewnętrznej siły, tej 
energii, która ich inspiruje. Gdy tak jest, nie mogą jej  
używać. Jeśli człowiek nie ma świadomości swojego wnę-
trza, wówczas nie ma on wewnętrznej siły. Ona istnieje, 
ale nie dla niego, a  to jest wielka różnica. Jeśli nie jest 
jej świadomy, nie może się nią posługiwać, nie wie, jak 
się z nią obchodzić, nie może jej przyjąć i jej zrozumieć. 
Właściwie nie może z  nią nic zrobić. Dlatego człowiek 
jest uwikłany w zewnętrzne działania i dotyczy to zarów-
no najmniejszego dziecka jak i największego mężczyzny.

Uwikłanie człowieka w zewnętrzne poczynania ma jed-
nak swój cel – człowiek pozostaje w ruchu, jest czymś zajęty.

Porządkowanie swojego działania

By pozostać zajętym, staraj się, jeśli możesz, prowadzić 
wymianę pomiędzy wewnętrznym i  zewnętrznym świa-
tem. W  stanie wyciszenia zobaczysz, że wnętrze działa 
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