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Voorwoord

Om spiritueel te zijn, hoef je niet ergens weg van de
wereld in een grot of bos te gaan wonen, integendeel.
Deze moderne tijd heeft nood aan mensen die voluit
deelnemen aan de maatschappij, verantwoordelijkheid
dragen en niet bang zijn om de handen uit de mouwen te
steken, terwijl ze toch zichzelf blijven, diepe waarden tot
uitdrukking brengen en hun hart volgen.
Je bent ‘in deze wereld, maar niet van deze wereld’, en als
je eenmaal beseft dat dit zo is, kan je innerlijk vrij worden
en je leven leren ervaren als een goddelijk spel van
schoonheid, vreugde en samenzijn met anderen.
De woorden in dit boek werden door Geert uitgesproken
op drie zaterdagnamiddagen: 13 mei, 3 juni en 24 juni
1995. Op de eerste verdieping van ons huis in Brugge
was er ‘de lange kamer’, waar een kring bekenden deze
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“cursus Levensverdieping” kwam bijwonen. Ik was toen
elf en waarschijnlijk beneden aan het spelen. Gelukkig
werd alles goed op cassettes opgenomen en bewaard om te
wachten op dit moment, bijna twintig jaar later, waarop
dit boek kan verschijnen. Die woorden van toen zijn
vandaag nog steeds even relevant en zullen dat ook
blijven, want de zuivere liefde van Meester Morya heeft
ze levend gemaakt en gevuld met oneindigheid.
Marie Crevits
1 november 2014
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2 - Vreugde, werk en maatschappij
De vreugde in het leven ligt altijd daar waar men zichzelf
kan vinden. Als je jezelf kan vinden, kan je in je vreugde
komen, en het is wel belangrijk dat je dit even beschouwt.
Als je dus naar jezelf kijkt en jezelf kan vinden in je handelen, dan kan je daar je vreugde vinden. En het moment
dat je die vreugde beleeft, is een stimulans om juister en
correcter te handelen. Op die manier functioneert de
vreugde in je leven.
Als je vreugde kent in wat je doet, dan word je daar
nauwer bij betrokken, want iedere vreugde is van die aard
dat ze concentreert. Vreugde is niet iets wat verdeelt
maar integendeel samenbrengt. Wanneer je dus iemand
ontmoet en in die vreugde staat, dan ben je gelukkiger
samen, dan is het samenzijn eigenlijk intenser. Zo is
het ook voor je handelingen. Als je een handeling stelt
en je staat in een vreugde in die handeling, dan is die
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handeling intenser, brengt ze meer dingen samen en is ze
juister. Je kan daarin ontdekkingen doen. Als je in het
handelen in die vreugde staat, word je ook gericht om de
handelingen efficiënt te doen. Op deze manier ben je juist
bezig omdat je dan jezelf daarin kan vinden en jezelf
daarin ook kan uitdrukken.
Zorg dat je aanwezig bent bij wat je doet en dit op een
manier dat je daar de ontspanning in kent. Als de concentratie vervelend wordt, is het beter om je niet te concentreren en je te ontspannen. Maar als het je een vreugde
schenkt en als het je ergens brengt in een situatie waarvan
je weet: ‘dit is nu bijzonder, ik kan daar iets uit leren, ik
ben daarin betrokken, ik zit er dus in’, dan heb je de
juiste manier gevonden om vooruit te gaan in je handelen.
Altijd weer zal er een vreugde zijn die naar voren komt
wanneer je op eenzelfde punt komt, waarvan je weet: ‘dit
is iets wat ik kan, dit is iets wat ik goed kan en steeds
beter.’ Denk bijvoorbeeld aan een pianist die een bepaald
stuk inoefent en steeds beter in staat is om dat stuk te
brengen volgens zijn eigen innerlijke horen en weten - dit
geeft dan een steeds grotere vreugde.
Als je iets doet, brengt de herhaling dikwijls een grotere
vreugde mee, als het tenminste op de juiste manier
gebeurt. Wanneer je jezelf niet kan vinden in wat je doet,
zit je eigenlijk in een verstrooidheid, dan ben je niet juist
32

2 - Vreugde, werk en maatschappij

bezig en wordt het afstompend. Kijk dus dat je handelingen een betekenis krijgen voor je leven, dat je daardoor
je leven in handen krijgt, dat je daardoor iets vindt in
je eigen bestaan waardoor je weet: ‘het is goed dat ik
dit doe.’
Groeien op de werkvloer
Als je in een werk staat of in een nieuw werk komt, wees
er dan op bedacht dat je allereerst dat leerproces ingaat
van: ‘hoe vind ik hierin mijn vreugde?’ En als je dat
gevonden hebt: ‘hoe kan ik daarin verder gaan zodat ik
mijzelf daarin beter leer kennen?’ En doe het zo dat je
weet: ‘zo is het goed en daar kan ik mee bezig blijven’,
zodat je aandacht zich ook verruimt. Als je het werk in
handen hebt, als je er spelenderwijze mee kan omgaan
omdat het je minder last bezorgt, omdat je geleerd hebt
en geleerd en geleerd, dan kan je je aandacht verruimen
en kan je met meer dingen rekening houden. Je concentratie verplaatst zich van het ene naar het andere punt, je
gaat ruimer denken, je gaat weten, je gaat handelen en je
kan dus met meer rekening houden. Daardoor breng je
een grotere orde in je eigen leven.
Als je aandacht zich uitbreidt naar verschillende dingen
die rond dat werk zijn, die rond die handeling zijn, dan
krijg je een ruimer zicht op alles - zowel op je medemens
als op de hele toestand waarin je zit, misschien zelfs op
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de hele fabriek, het bedrijf, het hele werk dat er is, of op
de mensen, het personeel, op alles, op alles. Je ondervindt
dat je aandacht als het ware bezig kan zijn met dit én dat
én dat. Als je in je werk staat, is het belangrijk om te zien
dat je aandacht verruimt. Zonder dat die aandacht daardoor verslapt, integendeel, je aandacht groeit, je krijgt
een groter perspectief, een soort overschouwend iets.
Daarom moet iemand die gegroeid is in het werk een
andere functie kunnen krijgen. Hij moet kunnen meegroeien met zijn inzichten en het is wel belangrijk dat
men dit in de gaten houdt. Als iemand heel nauwkeurig
te werk gaat binnen een kleinere tak en daar als het ware
reserve in krijgt, als hij dus nog energie over heeft en met
meer dingen bezig kan zijn, moet deze persoon een
andere functie kunnen krijgen, zodat hij inderdaad dat
wat hij aanvoelt spontaan kan uitwerken.
Dit is de groei van de maatschappij, dat men mensen
kansen geeft om te groeien binnen het werk en van daaruit in een grotere verantwoordelijkheid te komen, naar
andere mensen toe en naar andere systemen toe, zelfs zo
groot dat men overkoepelend kan werken en dus hogere
functies kan bekleden. Maar het moet van binnenuit
kunnen groeien en het moet ook van binnenuit gevoeld
kunnen worden dat het zo is. Het is geen kwestie van
diploma’s. Het gaat erom dat men de diepte doorgrondt
van het aspect dat men aan het doen is, dat men ziet hoe
dat functioneert en tot in de details ziet hoe alles aan
34

2 - Vreugde, werk en maatschappij

elkaar hangt en welke betekenis het heeft om met dat
detail bezig te zijn en ondertussen de andere details te
begrijpen, zodat men het hele patroon van het werk
overschouwt, doorkent en doorkneedt en dat men dan
eigenlijk het geheel kan zien. Er zijn natuurlijk specialisaties die men nooit kan bevatten, maar in zijn
geheel genomen moet het zo zijn dat men toch overkoepelend kan denken en hoe meer specialisaties men zich
verwerft, hoe beter het is en hoe dieper men doordringt in
de materie.
De bedoeling is dat je in je handelen met materie geëngageerd wordt op een manier dat je tot orde komt in jezelf.
Het denken is daar heel handig in, het denken kan heel
ruim kijken en toch ordelijk zijn. Zorg dus dat je fris
bent en dat je een ontspannen houding kan hebben
binnen het werk. Het heeft geen zin van je moe te maken
en zo moe dat je eigenlijk niet verder kan in je leven. Je
moet bijtijds kunnen stoppen, op tijd ontspannen of
overgaan op een ander werk, want ook dat is heel ontspannend. Vandaar dat bepaalde mensen verschillende
functies zouden moeten kunnen bekleden die afwisselend
zijn. Het ene moment of de ene week of de ene maand of
het ene jaar zijn ze met een bepaald iets bezig, en dan
moet het mogelijk zijn over te schakelen naar een ander
element van hetzelfde werk, waar men een aanverwant
iets kan ontdekken, wat dan weer goed is als men in het
eerste werk terugkomt. Ook dat moet bestudeerd worden.
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Deze verplaatsing mag niet willekeurig zijn, de functies
moeten aanverwant zijn, zodat de mensen daardoor
het geheel beter kunnen overzien. Zoiets zou ingebed
moeten worden in de opleiding van bepaalde mensen, dat
men dus rekening houdt met aanverwante functies, met
aanverwant werk en dat men opklimt van het een in
het ander.
Vervulling kunnen vinden in het werk dat je doet
De hele maatschappij zou bekeken moeten worden van
binnenuit; hoe de mens daarin deelneemt en hoe de mens
daar als het ware zijn liefde in kan uitleven en zijn
vreugde in kan beleven. Als dat gezien kan worden, zullen veel minder mensen depressief zijn omwille van het
werk, omdat ze bijvoorbeeld niet zien op welke manier ze
daar een functie in hebben of hoe ze daar eigenlijk hun
eigen leven kunnen leven. Je hoeft niet buiten de
handeling te staan om gelukkig te zijn. Je kan in een
handeling staan en zelfs een heel druk leven leiden en
daar heel gelukkig in zijn. Dat betekent dat je van
binnenuit naar je werk kan kijken en kan genieten van
het werk en kan zien hoe je daarin functioneert en dat het
juist is wat je doet. Het is een vreugde die je beleeft
omdat je de waarheid van het werk kan vinden.
Mensen die voortdurend in een leugenachtige sfeer
zitten, worden wel eens ontgoocheld in het werk. Zelfs bij
36

Morya Kracht 3

Mens en maatschappij

Inhoud
Voorwoord

5

1 - Over geld, problemen en zakelijk omgaan met energie 7
Nieuwe herverdeling van geld
Goddelijke voorzienigheid
Handelen in ontspannen concentratie
Geld vraagt om beweeglijkheid
Delen met elkaar, helpen en geholpen worden
Wederzijds verbonden
Het hart bouwt op, opent en bevrijdt
Geven en krijgen moeten in evenwicht zijn

2 - Vreugde, werk en maatschappij
Groeien op de werkvloer
Vervulling kunnen vinden in het werk dat je doet
Werken in vreugde geneest de mens
De vreugde in jezelf vinden door iets tot stand te brengen
in de wereld
Niet kijken naar het uiterlijke resultaat maar naar
het innerlijke werk

3 - De kiem van perfectie

9
11
12
16
17
19
23
26

31
33
36
39
44
48

51

De kracht van eenlijnigheid
51
De uiterlijke wereld veranderen door innerlijke beheersing 52

Inhoud
We zijn met hetzelfde bezig
Strijden met schoonheid
Onaf, maar heerlijk
Meditatie - in het licht staan en het licht aanvaarden

4 - Vooruitgaan ondanks problemen, beperking
of handicap
Voor sommige problemen is er gewoon geen oplossing
Het leven is ruimer dan je denkt dat het is
Het werk van bevrijding
Vrijheid ondanks misdaad
De innerlijke strijd voor oneindigheid
Leugen is de werkelijke beperking
De tijd als goddelijk instrument

5 - De poort naar je eigen leven
De reden van dit boek: je eigen leven in handen nemen
De verleiding van het verstand
Hier gebeurt iets....

6 - De vrijheid in je hart werkt aanstekelijk
Tegenslagen zijn lessen in openheid
Jezelf eraan herinneren om vanuit je hart te leven
Het grotere leven brengt een orde
Het hart brengt zoveel oplossingen
Een netwerk van licht
Vrij om jezelf te zijn

7 - Open komen voor de goddelijke wereld
Een rustige houding van openheid
Werken vanuit een contact met het Goddelijke
Een nieuw contact met mensen
Een nieuwe dimensie ontdekken

55
59
63
67

71
71
73
76
82
83
86
87

89
90
93
96

99
99
102
104
108
109
110

113
113
114
116
120

Morya Kracht 3

Mens en maatschappij

8 - Een draadje in het kleed van het leven
Jij bent je pad
Het kleed van God
De weg van oneindigheid die God bedoeld heeft met
de mens
Jezelf vormen door jezelf uit te drukken
Je bent meer dan wat je doet
De weg naar de zon

9 - De weg van abstract naar concreet
Een taak ten opzichte van je ziel
Leven op de stroom
De school van het leven

10 - Liefde openbaart je zielengroep
Jezelf zien is jezelf worden
Liefde laat de ander vrij
Een dieper verband met anderen
Van aandacht naar liefde
Je eigen zielengroep

11 - Vrij van schuldgevoel
Over schuld
Openheid maakt ruimte voor verandering
Spreken met mensen
Het Goddelijke Plan
In je eigen leven blijven staan

12 - Veranderingen in jezelf en in de maatschappij

h

125
125
129
133
135
137
139

143
143
145
149

153
153
156
158
164
165

171
171
178
180
186
188

193

Mayil Publishing House
‘Morya Kracht’ is een vervolgreeks op ‘Morya Wijsheid’ en
zal ook uit 9 boeken bestaan. Op het moment dat dit boek
verschijnt, zijn de eerste drie uitgegeven:
1 - Kiezen om jezelf te zijn
2 - Sleutel tot de Nieuwe Tijd
3 - Mens en maatschappij
‘Morya Wijsheid’ is de eerste reeks van 9 boeken.
1 - Bewust handelen
2 - De weg van eenvoud
3 - God woont in je hart
4 - Vertrouwen in jezelf
5 - Het woord in de stilte
6 - Ontmoeting met Engelen
7 - De grote ontdekkingsreis
8 - In het centrum van je leven staan
9 - Het overvloedige leven
Bij Mayil vindt u ook nog heel wat andere prachtige Morya
publicaties: bezinningsboekjes, kaartensets, werkboek,
spiritueel dagboek, audio-cd’s, en meer.

Alle boeken, kaarten en cd’s van Meester Morya
zijn te verkrijgen via
www.mayil.com

Mayil Nieuwsbrief
Mayil Publishing House maakt integraal deel uit van
Mayil vzw, een non-profit organisatie voor bewustwording
en ontwikkeling.
Elke maand verstuurt Mayil vzw een nieuwsbrief per mail,
met daarin een bezinningstekst van Meester Morya gekozen
ter gelegenheid van de volle maan, met nieuws over
publicaties en promotie-acties bij Mayil uitgeverij en met de
agenda van activiteiten.

Vraag gratis het ‘Mayil eNieuws’ aan via
www.mayil.com

Website over Meester Morya
www.morya.org

