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Voorwoord

 
De Morya Wijsheid reeks van 9 boeken staat zo vol met praktische wijsheid dat 
je er gerust een heel leven aan zou kunnen spenderen om alles te ontdekken, 
begrijpen en toe te passen. Toch is het voor veel mensen een grote stap om 
nadien ook echt iets te gaan doen met wat ze lezen. Dit werkboek wil een 
voorbeeld zijn van hoe je effectief aan de slag kan gaan met al die kennis van 
Meester Morya.

Het citaat op de pagina hiernaast komt uit het einde van Morya Wijsheid 
boek 4: Vertrouwen in jezelf. Wie kan ik voor dit voorwoord immers beter 
aan het woord laten dan de Meester zelf? Hij is het die ons leven dagelijks 
vervult met Zijn wijsheid, Zijn steun, Zijn licht en Zijn aanwezigheid. Hij 
draagt ons als het moeilijk gaat en geeft ons een duwtje in de rug als we het 
zelf kunnen. In elk van Zijn boeken slooft Hij Zich uit om met veel liefde en 
geduld uit te leggen hoe het Goddelijke leven in elkaar zit en hoe wij mensen 
daar deel van kunnen uitmaken. 

Meester Morya stelt ons gerust dat we niet te veel ons best moeten doen. 
Tijd nemen, dat is wel belangrijk, en op een ontspannende manier bezig 
blijven met wat jij belangrijk vindt. Open komen voor wat er in je leven reeds 
aanwezig is...

Marie Crevits 
13 oktober 2012
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Praktisch advies

Neem voor zover mogelijk elke dag wat tijd voor dit werkboek. Het 
makkelijkst is om voor elk punt standaard een week uit te trekken, maar je 
kan naargelang ook sneller of trager gaan. 

Lees het stuk waar je mee bezig bent dagelijks opnieuw. Door het 
herhaaldelijke lezen van dezelfde tekst, haal je er iedere keer nieuwe woorden 
en inzichten uit naar boven. Dat waar je gisteren nog overheen las, krijgt 
vandaag ineens inhoud en betekenis. Ondertussen zal je leven gegarandeerd 
situaties aandragen waarin je kan uitproberen en toepassen wat je aan het 
leren bent!

Als je tekstjes in dit lettertype ziet, zijn het opdrachten. 
Ze zijn geïnspireerd op wat MM aangeeft in de tekst.

Mee met de Nieuwe Tijd

Dit basiswerkboek is fantastisch, maar ook compact en intensief. Als je 
ondervindt dat het moeilijk is om het op je eentje te blijven volhouden, 
raden we je aan om een groep te zoeken of te maken. Je kan zelf een paar 
vriend(inn) en bijeenbrengen en af en toe bijeenkomen, of je kan via morya. org 
aansluiting zoeken bij een bestaande Morya groep. 

We staan op de drempel van een Nieuwe Tijd, en dit tijdperk is er een van 
mensen die samen een dieper niveau zoeken. Spiritualiteit en meditatie is 
makkelijker en krachtiger in groep. Meester Morya spreekt in verschillende 
van Zijn boeken uitgebreid over groepen mensen die bij elkaar horen, en 
structuren van licht die door Engelen aangelegd worden om mensen bij 
elkaar te brengen. Op de bladzijde hiernaast vind je enkele korte fragmenten 
in dit verband uit Morya Wijsheid boek 7: De grote ontdekkingsreis.
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In dit werkboek vind je 52 punten van aandacht. Elke keer 
dat je een puntje ‘afgewerkt’ hebt, kan je hierboven een lijntje 
trekken op de afbeelding van Meester Morya. Elk puntje is 
een aspect van het leven, een deeltje van de wijsheid van de 
Meester. Door aan elk punt je tijd te geven, wandel je de 
tekening rond. Voetje voor voetje gaat men ver!
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Bewust handelen

Handel ik vanuit mezelf of reageer ik alleen maar op wat naar me 
toe komt? Worden mijn handelingen gedragen door kracht? Weet ik 
waar ik naartoe wil met wat ik doe? Doe ik niet te veel, doe ik niet 
te weinig?

Punt 1: Je handelingen observeren

Punt 2: Een doel geeft kracht

Punt 3: Oefening: Regelmatig even stil blijven staan

Punt 4: ‘Hoe handel ik ten opzichte van anderen?’

Punt 5: Echte rust is een handeling van een andere natuur



10  - Bewust handelen - 

Punt 1:

Je handelingen observeren

Echte handelingen ontstaan uit een toestand van evenwicht; 
anders zijn het reacties.  Dit verschil kan je leren herkennen.

“Handelingen worden geboren uit een evenwichts-
toestand. Als je dus uit je evenwicht bent, is er geen 
sprake van een handeling. Dan is er wel een bepaalde 
reactie, maar dit is geen echte handeling. Handelingen 
komen alleen wan neer je in even wicht bent, wanneer je 
rustig bent, de dingen overweegt en met jezelf in orde en 
overeenstem ming bent. Dan verricht je een handeling en 
stel je een bewuste daad. 

Er zijn veel mensen die wel leven maar geen echte 
handelingen stellen. Ze zijn eigenlijk niet bezig met de 
dingen die ze doen. Ze leven op auto matische piloot en 
bijgevolg is er in hen geen echte handeling maar enkel een 
reactie op iets.” 

Een handeling ontstaat uit een toestand van evenwicht.



11 - Bewust handelen - 

Denk even na over wat je doet. 
Maak je bewuste keuzes in hoe je op de dingen reageert
of laat je je daarin leiden door anderen of door de situatie?
Wanneer ben je innerlijk in evenwicht en wanneer niet?

Ben je achteraf tevreden over jezelf of voel je je alsof je  
gedwongen werd tot een bepaalde respons?

Bekijk ook even je reactiepatronen: reageer je vaak op dezelfde manier?



12  - Bewust handelen - 

Wat je doet in je le ven,  
dàt is wat je leven maakt,  

niet wat je denkt.

Elke handeling staat  
in een gepaste relatie  

tot je omgeving.

“Je moet er toe komen om handelingen te stellen en 
eigenlijk ook om zicht te krijgen op het geheel van 
je handelingen. Wat je met je leven doet, is van geen 
enkel belang, tenzij je je bewust wordt van dit leven. De 
handeling staat daarbij op de eerste plaats. Wat je doet 
in je le ven, dàt is wat je leven maakt, niet wat je denkt.”

“Elke handeling, elke kracht in jou - want daarop is een 
 handeling gebaseerd - moet rekening houden met de 
omgeving. Een handeling is goed als ze aangepast is aan 
de omgeving. Neem bijvoorbeeld een bepaalde handeling 
die op een bepaalde plaats wordt gesteld. Het is niet zeker 
dat diezelfde handeling op een andere plaats ook gepast 
zou zijn. Je moet dus kijken in je omgeving wat je wel 
en wat je niet kan doen. Daarom is het belangrijk dat je 
je omgeving verkent zodat je weet: ‘kijk, hier kan ik dit 
doen, op een andere plaats en op een ander moment kan 
ik iets anders doen.’ Dit is de manier waarop je bewust 
moet proberen te worden.

Kijk naar de mens die bij je is. Is het een kind, dan zal 
het een andere handeling vragen dan een volwassene. Is 
het een familielid, dan vraagt die weer om een andere 
handeling dan een vreemde die je voor de eerste keer 
ontmoet. Zo kan je tot het besef komen dat je handeling 
soms niet gepast is, of zelfs aanstoot geeft of kan geven.”



13 - Bewust handelen - 

Observeer jezelf: 

Kan je een verschil merken tussen handelingen en reacties?  
Observeer zowel jezelf als anderen.

Op welke manier is wat je doet aangepast aan de situatie?
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Omgaan met beweging

Het leven bruist en stroomt. Het leven blijft nooit hetzelfde maar zal 
altijd veranderen. Als we die eeuwige beweging kunnen aanvaarden 
en omarmen, wordt ons leven een feest.

Punt 6: Het leven zichzelf laten zijn

Punt 7: Er komt nooit een einde aan de beweging

Punt 8: Vrede met de onvrede

Punt 9: Spelen met verandering
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Je legt de weg niet alleen af

Op het spirituele pad ben je nooit alleen. Vanaf het moment dat je je 
eerste stappen zet op de weg naar bewustzijn, word je opgemerkt en 
begeleid. Je zet zelf de stappen, maar je ontvangt elke steun die je daarbij  
nodig hebt. 

Als je in dit vertrouwen kan staan, geeft dit een grote kracht aan elke 
handeling die je stelt.

Niet alleen de hemel is er voor ons, wij zijn er ook voor elkaar. Ook 
jij kan iets betekenen voor anderen.

Punt 10: Als je kracht uit jezelf put, word je gesteund

Punt 11: Vertrouwen kan je leren

Punt 12: Solidair zijn met anderen
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Kracht en vreugde

Als je dingen doet in de lijn van wat je wil met je leven, dan kan 
je op het spoor komen van de vreugde. Deze vreugde brengt je in 
contact met je hart en als dit gebeurt, kan je hart de leiding nemen 
om je steeds de juiste weg te tonen. 

Punt 13: Na kracht volgt vreugde

Punt 14: Herkennen wat jou drijft

Punt 15: De weg naar vertrouwen

Punt 16: Een centraal idee
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Onderweg naar liefde

Liefde heeft steeds twee polen: jezelf en de ander. Hoe sterker deze 
tegenstelling, hoe groter de kracht van de liefde die de tegenstelling 
overbrugt. Voor ware liefde moet je dus helemaal jezelf zijn zoals je 
ook de ander(en) zichzelf moet laten vinden...

Punt 17: Jezelf zijn en toch de ander zien

Punt 18: Je zelf zichzelf laten zijn

Punt 19: De wereld is een schouwtoneel...

Punt 20: Beginnen met liefde

Punt 21: Redelijk vanuit liefde, niet vanuit het verstand

Punt 22: Liefde kan alle vormen aannemen

Punt 23: Liefde brengt de dingen tot eenheid

Punt 24: ‘Met deze spanning kan ik verder’

Punt 25: Telkens opnieuw een nieuw begin
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Omgaan met de wereld

De sleutel om juist te kunnen omgaan met jezelf, met anderen, met 
dingen en met de wereld in het algemeen, is het leren kijken op een 
goede manier. Als je juist kijkt, ontdek je het geheim van het leven.

Punt 26: Een innerlijke reactie op dingen

Punt 27: Zonder oordeel naar mensen kijken

Punt 28: Staande blijven in het ritme van de wereld

Punt 29: Oefening: Leren kijken om te weten

Punt 30: Gaandeweg oplossingen vinden

Punt 31: Willen en geduld
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Omgaan met je gedachten

Het denken heeft de neiging gesloten en beperkend te zijn. De 
gedachten willen liefst altijd bezig zijn en zonder dat we het beseffen 
kost dit veel energie. Als we het denken in contact brengen met het 
hart en de intuïtie, wordt het geleidelijk opener, ruimer, universeler, 
flexibel en rustig.

Punt 32: Het gesloten circuit openen

Punt 33: Openheid door gebed

Punt 34: Oefening: De gedachten naar je hart brengen

Punt 35: Oefening: Het denken trainen om met licht en beeld om te gaan
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Omgaan met de gevoelens

Onze gevoelens zijn de basis voor het hogere zelf, ze zijn als het 
meer dat de maan weerspiegelt. Maar om te kunnen afgaan op de 
sensitieve wijsheid van onze gevoelens, moeten ze gezuiverd worden 
en daarvoor moeten we ze eerst leren kennen. Om onze eigen 
gevoelens te leren kennen, moeten we ze eerst leren onderscheiden 
van die van anderen.

Het zijn ook de gevoelens die de kracht verlenen aan onze aspiraties 
en verlangens. Wat wij verlangen met ons gevoel, komt ooit in ons 
leven. Deze kracht kunnen we positief leren gebruiken.

Punt 36: Boven de gevoelens gaan staan

Punt 37: De kracht van zuivere gevoelens

Punt 38: Mooie gevoelens verbinden aan je ideeën

Punt 39: Het woord als drager van energie
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Meditatie en concentratie

Momenten van stilte en concentratie zijn eenvoudige sleutels om de 
diepte van het bestaan te leren zien achter de oppervlakkigheden van 
de uiterlijke wereld. Ieder moment van concentratie zaait een zaadje 
van bewustzijn in je leven.

Punt 40: Wat is meditatie?

Punt 41: Mediteren, hoe doe je dat?

Punt 42: Rustig observeren en loslaten

Punt 43: Het geraas en gedaas van de wereld

Punt 44: Het meest wezenlijke wat je kan doen

Punt 45: Je meditaties noteren

Punt 46: Concentratie vinden

Punt 47: Concentratie versus haast
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Anderen loslaten

Ieder mens is op weg op zijn of haar eigen tempo en manier. Voor 
ieder mens is er Licht en begeleiding aanwezig. 

Het spirituele pad is een delicaat evenwicht van het bewaren van 
je eigen doel, je eigen verlangens, je eigen strijd, zonder daarbij de 
anderen uit het oog te verliezen. Niet te veel rekening houden met 
anderen, maar hen ook geen schade toebrengen in wat je doet. Soms 
tegen anderen in durven gaan als het moet, en soms even met hen 
meegaan als zij het nodig hebben. Verbonden zijn en toch je eigen 
weg gaan.

Punt 48: Ieder zijn eigen ritme

Punt 49: Niet te veel rekening houden met anderen

Punt 50: Stille vreugde en verbondenheid

Punt 51: Laat je verlangen zuiver zijn
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Dit basiswerkboek is gebaseerd op boek 1, 4 en 7 van de Morya Wijsheid reeks. 

Om het werkboek te gebruiken, heb je de originele boeken niet nodig, maar 
ze zijn wel een interessante aanvulling. Ze lezen vlot en bestrijken zowat elk 
denkbaar thema.

 

Morya Wijsheid 1 
Bewust handelen 

192 blz.  

Morya Wijsheid 4 
Vertrouwen in jezelf 

168 blz.  

Morya Wijsheid 7 
De grote ontdekkingsreis 

224 blz.  

Het “Spiritueel Dagboek” met teksten en inzichten 
van MORYA is het populaire en perfecte complement 
voor dit basiswerkboek. 

Het Spiritueel Dagboek (176 blz.) begint met een 
motiverende handleiding, wat het heel toegankelijk 
maakt zowel voor een breed publiek als voor de 
overtuigde spirituele zoeker.

Uitnodigend voor je eigen notities. Volledig in kleur 
met prachtige foto’s en verlucht met inspirerende 
zinnen en teksten van Meester Morya. 

Alle boeken van Meester Morya zijn steeds verkrijgbaar  
via www.mayil.com



Meester Morya is een Meester van Wijsheid die met zijn overvloedige 
liefde en wijsheid de zoekende mens begeleidt in deze Nieuwe Tijd.  
Via een telepathisch contact met Geert Crevits deelde Hij zijn licht en 
kennis voor de wereld van vandaag en morgen.

Mayil vzw is een non-profit organisatie die door Geert, zijn vrouw Lydia 
en zijn dochter Marie werd opgericht om het werk van Meester Morya te 
kunnen blijven voortzetten. Mayil Publishing House maakt integraal deel 
uit van deze vzw.

Alle info over de boeken, orakelkaartjes, audio-cd’s, ...  
www.mayil.com

 
Meer over Meester Morya op: 

www.morya.org

Steeds meer mensen willen graag in contact   blijven  
met het werk van Meester Morya. 

Mayil verzendt        elke  maand een gratis nieuwsbrief via email  
met nieuws en met woorden van de Meester. 

Blijf je ook graag op de hoogte? 

Bezoek www.mayil.com

en vraag onze nieuwsbrief aan.


