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Voorwoord

Meester Morya omschrijft onze tijd een
enkele keer wel eens als ‘moeilijk’, en
gepaard gaand met ‘heel veel herrie’. Het is
dan ook heel belangrijk dat we naar onze
eigen innerlijke stem leren luisteren zodat
we aan de uiterlijke chaos voorbij kunnen
gaan en innerlijk een mooie weg kunnen
afleggen te midden van het grote doolhof
van moeilijkheden en mogelijkheden.

Kiezen voor schoonheid, kiezen voor liefde,
gelukkig durven zijn, onszelf leren zijn in de
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kleine dingen, dat is hoe wij actief ons leven
kunnen bepalen en hoe we een hemel op
deze aarde geboren kunnen laten worden,
met de hulp van de Meesters uiteraard!

Marie Crevits
4 november 2011



7

�
- 1 -

Je eigen spoor

Trouw zijn aan jezelf

Het is goed om trouw te zijn aan jezelf, dat
heeft een heel diepe betekenis. Denk niet
dat je je moet plooien in de richting van
anderen, omdat je zou kunnen denken: ‘zij
weten het misschien beter, zij hebben meer
ervaring, ze zijn objectiever.’ Niet doen.
Jouw eigen weg, jouw persoonlijke weg is
heel belangrijk. Vertrouw daarbij op je
diepste wezen, op jouw hart, op jouw ziel.



De richting van je leven vinden

In de intentie van je leven kan heel veel
veranderen. Als kind werd je in een studie-
programma geschoven, je hebt beantwoord
aan de wensen van je ouders, je hebt dingen
gedaan die belangrijk waren, maar het kan
zijn dat je nu ineens op het spoor komt van
iets anders wat je innerlijk voelt heel
belangrijk te zijn. Volg dat. Aarzel niet.

Vertrouw op wat je diep in jezelf aanvoelt als
belangrijk. En dat kan het ene moment zo
liggen, een ander moment anders, dat
maakt niets uit. Gaandeweg ontdek je
daardoor de richting van jouw leven, je
ontdekt de lijn in jouw leven en dan kan je
blij zijn met wat je doet, omdat je innerlijk
in dat referentiepatroon komt van ‘er is iets

8



in mij wat gaat spreken’ en dit moet je
gaande houden.

Zoek het innerlijke contact met je ziel
opnieuw op

Want als je kind bent, dan is daar dat
innerlijke contact met jouw ziel. Naarmate
je groter wordt, kan dit verwateren en
dringen andere stemmen zich op: van je
leraren, van mensen om je heen, van
autoriteiten, mensen met diploma’s of wat
dan ook die zeggen wat jij moet doen.
Uiteindelijk kan je het zover drijven dat je
alleen nog maar luistert naar hen: naar je
partner, naar je kind, naar je buur, naar de
dokter,… en innerlijk verstik je die stem:
‘zeg het niet meer, spreek mij niet meer aan,
ik luister toch niet.’
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Durf het om te draaien. Durf te kijken naar
de werkelijkheid van je eigen leven van
binnenuit, vanuit je eigen hart, wetend wat
je wil. Laat je niet afleiden door de omstan-
digheden, door de mensen om je heen, door
de tijd waarin je leeft, door de moeilijk-
heden die je om je heen ziet. Durf gelukkig
te zijn met je leven, concreet elke dag met
wat je doet. Kies vanuit wat je innerlijk voelt
belangrijk te zijn.

Jouw eerlijke hart zal je niet misleiden

Ga niet tegen jezelf in. Zeg niet altijd:
“Zwijg, je weet het niet” maar leer aan jezelf
te duiden: “Je weet het wel, je vindt het wel,
je komt vooruit, het gaat goed, je zal het wel
zien.” Wees positief naar jezelf. Durf jezelf
als vriendin, als vriend te hebben.
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Het is heel belangrijk dat je in die rust, in
die vrede van je hart komt en dat je weet: ‘er
zijn zaken in mij die duidelijk zijn doordat
ik leer te vertrouwen op wat ik diep in
mezelf voel als waar, als echt, als juist.’ Jouw
eerlijke hart zal je niet misleiden, want daar
sta je in verbintenis met het Goddelijke en
dat brengt de waarheid in het leven, in jouw
concrete leven.

De ander heeft ook een innerlijke stem

Soms kan het zijn dat je dan uitgenodigd
wordt om tegen anderen in te gaan, je
geweten volgend, je innerlijke stem volgend.
Denk niet: ‘het is onmogelijk’, maar denk
ook niet dat je tegen alles in moet gaan om
jouw waarheid op anderen te drukken, want
dan vergeet je dat jij bent zoals de ander, dat
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de ander is zoals jij: dat hij of zij ook een
innerlijke stem heeft, dat ook daar het
Goddelijke leeft. In wederzijds respect
kunnen wij mensen vooruit. Soms met con-
flicten, soms zonder, soms inderdaad met
tegenstand. Maar jij hebt je eigen rol te
spelen zoals ook de ander zijn eigen rol te
spelen heeft. Durf dat te zien.

Jezelf zijn en houden van het leven

Hou van het leven. Durf jezelf te zijn in elke
omstandigheid, maar niet om te bewijzen
wat je kan, niet om te zeggen ‘ik zal dit, ik
zal dat.’ Je mag plannen hebben, sterke
plannen, maar je moet leven in wat je doet,
in elk plan dat je maakt. En wees flexibel: als
een bepaald plan niet meer bij je past, laat
het gaan. Wees trouw aan jezelf, aan de

12



�
Inhoud

Voorwoord 5

1 - Je eigen spoor
Oosterlittens, 18 april 2004 7

2 - ‘Ik kan vooruit’
Lutjewinkel, 4 juni 2004 (1) 19

3 - De leerschool in jezelf
Lutjewinkel, 4 juni 2004 (2) 28

4 - Gedragen door de moeilijkheden heen
Schagen, 5 juni 2004 35



5 - Een puur hart
Amstenrade, 10 juni 2004 41

6 - Luisteren naar je eigen innerlijk
Schimmert, 21 juni 2004 49

7 - Jouw leven is belangrijk
Eindhoven, 16 september 2004 59

8 - Er is een bron van geluk in jezelf
Amsterdam, 24 oktober 2004 64

9 - Liefde is om te geven
Zoetermeer, 25 oktober 2004 77

10 - Je bent je eigen leraar
Deurne, 18 december 2004 85



Blijf in contact

Mayil Uitgeverij stuurt elke maand een
gratis nieuwsbrief per mail met daarin een
bezinningstekst van Meester Morya ter
gelegenheid van de volle maan van die

maand, met nieuws over publicaties en de
agenda van onze activiteiten.

Vraag het eNieuws aan op:
www.mayil.com

Meer over Meester Morya
vind je op:

www.morya.org


