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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



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 han-
delen, 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 concen-
tratie vervelend wordt, is het beter om je niet te concen-
treren 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
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bezig en wordt het afstompend. Kijk dus dat je hande-
lingen 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 concen-
tratie 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 daar-
door 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 mee-
groeien 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 daar-
uit 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
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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 spe-
cialisaties die men nooit kan bevatten, maar in zijn
geheel genomen moet het zo zijn dat men toch overkoe-
pelend 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 geënga-
geerd 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 ont-
spannend. 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, zul-
len 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
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