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Voorwoord

Geef jezelf de tijd. Ga zitten en bekijk de
dingen eens van de andere kant. Niet vanuit
gisteren en niet vanuit morgen. Niet vanuit
je hoofd en niet vanuit je buik. Kijk met de
ogen van je hart, dit zijn de ogen van God.
Geef jezelf de tijd om rustig en ingetogen de
woorden van de Meester te begrijpen.
Beroerde dagen, voor mensen, voor de aarde.
30 april 1999, tijdens het radionieuws noteer
ik op een stukje papier: “Belgrado - na een
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nacht felle bombardementen, ‘s morgens,
een aardschok”
Wonderbare dagen ook, met elke avond een
afspraak met Meester Morya en met een
aantal mensen die een persoonlijke boodschap komen halen en samen naar de algemene boodschap luisteren. Geert spreekt
deze boodschappen in bijna één adem uit.
Iedere algemene boodschap wordt een
hoofdstuk in een bezinningsboekje.
In liefde gegeven, gekregen en doorgegeven
Lydia Crevits - 2003
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1 - De innerlijke leiding in je hart

Er wordt heel veel gevraagd van de
individuele mens
Wanneer je naar je eigen aandacht kijkt,
moet het kunnen zijn dat je daar rustig in
wordt. Want je kan met iets bezig zijn, maar
je kan je daarover ook druk maken. Dat
geeft geen goed gevoel. De wereld is zich
druk aan het maken. Je moet weten dat er een
aantal dingen zijn die aan het gebeuren zijn,
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die op een uitstekende manier verlopen,
maar toch… aan alle kanten maakt men zich
druk. Dat is geen goed gevoel.
Weet dat er een kracht werkzaam is op deze
aarde, dat er dingen zijn die in orde komen,
ook al kan je dit nu niet zien. Blijf in het
vertrouwen dat wat er gebeurt op verschillende vlakken, in verscheidene landen, in
verscheidene continenten, dat het een goede
bedoeling heeft. Het is wel dat het moeilijk
is en moeilijker wordt. Je zal zien dat de tijd
waarin we komen heel veel vraagt van de
individuele mens.

Bepaal je eigen leven van binnen uit
Daarom moet je weten dat je ook een onrust
kan voelen in jezelf. Maar dan moet je niet
denken: ik moet met die onrust leven. Neen,
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dan moet je die onrust tot een rust brengen
op een bewuste manier. Het is heel belangrijk
dat je dit durft te doen. Maak je niet druk in
je werk, in de ideeën van andere mensen of
in de conflicten die er zijn, maar doe je eigen
dingen. Dit is heel belangrijk. Sta in je eigen
leven zoals je in je eigen volk kan staan en in
de betekenis van je eigen religie. Je moet
weten dat er dingen zijn in je eigen leven die
op een volkomen goede manier uitwerken
omdat er een innerlijke leiding is, een innerlijke oorspronkelijkheid.
Kijk niet te veel naar anderen om jouw leven
te bepalen. Bepaal als het ware van binnen uit
je eigen leven. Doe je eigen dingen en weet
dat je krachtig en sterk bent. En als je denkt
dat je dit niet bent, vraag kracht en vraag
sterkte en het zal je gegeven worden.
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Geluk vormt je leven
Je moet weten dat je een mens bent die in een
volkomen geluk kan staan. Dat is heel
belangrijk, want dat vormt je leven. Als je
gelukkig bent, gelukkig bij iemand of
gelukkig in de wereld of gelukkig in je werk,
dan vormt dit jouw leven. Dit is van een
heel grote betekenis. Zoek dan ook naar het
geluk in je leven, maar doe het op je eigen
manier. Vul het in volgens je eigen diepere
aanvoelen, want het is werkelijk dat er een
innerlijke leiding is in je hart.
Als je dit weet, alleen maar door daaraan te
denken, dan komt die leiding daar, komt
die stem naar voren die zegt wat je kan en wat
je niet kan. Luister naar die stem, verdring ze
niet, denk niet: het is zomaar iets. Neen, ze
is heel belangrijk.
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Blijf op de hoogte door je op te geven
voor de maandelijkse Nieuwsbrief bij:
www.mayil.com

Bezoek ook de internationale WebSite
www.morya.org
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