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Voorwoord

Het blijft me verbazen hoe Meester Morya
er steeds opnieuw briljant in slaagt om in zo
weinig woorden zo veel verschillende aspec-
ten van het leven te belichten. Tegelijk geeft
Hij ons de stimulans om eraan te beginnen
en het vertrouwen dat het zal lukken. Het
nieuwe leven wacht op ons, want alles wat
we nodig hebben, is er al: “Het is de liefde
die de roep om hulp naar God heeft
gestuurd, en het antwoord is gekomen.”

Marie Crevits
24 december 2011

5



p
- 8 -

Solidariteit

Breng je eigen programma naar buiten

Altijd zijn er kansen in het leven van een
mens en die kansen moet je zien als iets bij-
zonders. Wanneer je vooruitgaat in je leven,
wanneer je naar de diepte van je eigen leven
streeft, zal je gedragen worden van de ene
toestand in de andere. Het is belangrijk dat
je de kansen waarneemt die je hebt. In de
diepte van je eigen leven heb je een pro-
gramma, iets wat aanwezig is, wat duidelijk
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is voor jezelf. Als het niet duidelijk is, dan
kan het duidelijk worden door te werken
vanuit jezelf. Durf dus je eigen programma
naar buiten te brengen. Durf aan te leunen
bij wat je diep in jezelf aanvoelt. Weet dat er
in jou een bewustzijn is dat heel groot is en
dat naar boven kan komen.

De goddelijke vonk in jezelf

Je bent hier niet op deze aarde om stil te
zitten. Je bent hier op deze aarde om iets te
doen. Wanneer je iets doet, dan vind je je
weg. Het is belangrijk dat je stappen durft te
zetten in je leven. Dan wordt je gesteund en
dan openbaar je jezelf, want elk van jullie
draagt een goddelijke vonk in zich. Elk van
jullie weet wat het is om nieuwe dingen te
doen op deze aarde.
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Eén zijn in de diepte

Je moet weten dat je je kan aaneensluiten bij
elkaar. Het is een tijd om groepen te
vormen, om samen te werken, om één te
zijn in de diepte en om te weten dat je in de
uiterlijke wereld onafhankelijk kan zijn en
vrij en dat je je eigen dingen mag doen.
Durf dus op te komen voor jezelf, durf je
eigen dingen onder woorden te brengen en
uit te voeren, en weet dat dat mag.

Heel grote dingen op deze aarde

Er is geen grens aan je kunnen, dat moet je
weten. Er is een oneindig verlangen in je
eigen hart, probeer daar de nodige tijd aan
te besteden. Het is belangrijk dat je in je
eigen wezen gelooft en dat je weet dat je tijd
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nodig hebt om dat tot uitwerking te
brengen. Vandaar, het is een moeilijk
gegeven om op deze aarde te leven in
schoonheid, in vrede, in vreugde, in diepte,
in openheid. De heel grote dingen op deze
aarde zijn werkelijk belangrijk en het is zelfs
noemenswaardig wanneer één mens ze tot
openbaring kan brengen. Elk van jullie kan
dat op zijn eigen manier.

Eenvoud

Denk niet dat je de perfectie moet na-
streven. Neen, het is de eenvoud die je moet
nastreven, het is de diepte die je moet tonen.
Dat is veel belangrijker dan perfectie. Hou
rekening met je fouten, leer eruit, haak niet
onmiddellijk af als het eens moeilijk is, maar
doe het in alle eenvoud. Als je dat kan, dan
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Blijf in contact

Mayil Publishing House stuurt elke maand
een gratis nieuwsbrief per email 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


