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Voorwoord

Heb je soms het gevoel dat wat je hart denkt, in strijd is
met wat je denken denkt? Kort gezegd, is je hart soms in
strijd met je denken? En als je om je heen kijkt, naar de
wereld kijkt, naar de mensen kijkt, weet je dan niet hoe
je uit deze strijd kan geraken?

In ieder boek gaat Meester Morya een stap verder. Hij
brengt hier de deugddoende geruststelling dat wat er ook
gebeurt, het goede altijd zal overwinnen. En dat een
mens altijd kan kiezen voor het goede, voor het hart en
voor het licht. En dat God je door de moeilijkheden
zal dragen juist op het moment dat je zelf niet meer
vooruit kan.

Deze tweehonderd bladzijden zijn een handboek voor
vreugde, vrede en vrijheid. Is dit wat de wereld misschien
nodig heeft en waar jij en ik ook nood aan hebben?
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Het intiem contact van de individuele mens met God
brengt de verandering op deze aarde. Het is door jouw
ervaring van goedheid dat de wereld kan leren wat de
goedheid van het hart inhoudt.

Jij en ik en ‘de mensheid’ zijn niet van elkaar te scheiden.

Lydia Crevits
Hertsberge, 20 februari 2017

De integrale tekst van dit boek is ontstaan
langs telepathische weg tijdens de driedaagse
“Cursus Levensvreugde 3” op zondagnamiddag

16 en 30 januari en 13 februari 2000
bij Jacintha en Raymond in Anna Paulowna.
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2 - De weg van verinnerlijking

In dit hoofdstuk: Durf jezelf onafhankelijk op te stellen
door de oplossing van je problemen niet altijd van
anderen te verwachten. Kijk of je jezelf kan zijn ook in
tegenwoordigheid van anderen. Creëer ruimte voor jezelf,
maar bewaar tegelijk een zekere openheid zodat je veel
van anderen kan verdragen. Door zelf de vernieuwing en
de uitdaging in het leven op te zoeken, kan je een deel
problemen uit de weg gaan.

De aandacht die je geeft aan je eigen leven is heel belang-
rijk. Als mensen in jouw leven komen en je hebt het er
moeilijk mee, dan moet je niet bitter zijn over het feit dat
er een test komt in jouw bestaan. Want er kunnen een
aantal moeilijkheden zijn die soms wel onoverzichtelijk
kunnen zijn omdat er zoveel gebeurt, er zoveel interacties
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zijn die je niet kan sturen zoals je dat wil, die een soort
gegeven zijn in je eigen leven waar je zogezegd rekening
mee moet houden. Dat kan een bitterheid met zich mee-
brengen omdat je dan denkt: ‘ja, ik leef goed, ik doe mijn
best, maar de problemen blijven hangen.’

Het kan dus zijn dat je je geconfronteerd voelt met een
aantal mensen, waar je aanvankelijk het gevoel van hebt:
‘ja, ze zijn goed voor mij’, maar na verloop van tijd zie je
dan dat er ineens een belasting komt, zowel op jou als op
de anderen, dat er een wrevel komt en dat er een aantal
spanningspunten zijn in jouw leven die je dan denkt niet
aan te kunnen. Het is niet dat je bang moet zijn daar-
voor. Het is ook niet zo dat je dat moet opzoeken. Want
als er moeilijkheden zijn in je eigen leven naar andere
mensen toe, moet je op de eerste plaats proberen tot
inzicht te komen voor jezelf.

Ga er niet van uit dat de ander voortdurend de oorzaak
is van jouw problemen. Ook niet in een relatie. Denk dus
na over je eigen leven: waar ligt de spanning in je eigen
leven, waardoor komt ze? ‘En kan ik in mijn eigen leven
iets doen om die spanning te verbeteren?’ Daarom nog
niet bepaald naar de ander toe. Als je dit begint te bekij-
ken, dan kan het zijn dat je een weg vindt om enigszins
rustiger te worden en dit is heel belangrijk. Die weg
van verinnerlijking, van vragen stellen aan jezelf, eerder
dan aan de ander. De problemen op jou te nemen om te
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zeggen: “Wat is mijn probleem?” Niet zozeer: “Wat kan
ik doen aan het probleem van de ander?” Neen, “Wat is
mijn probleem en wat kan ik doen aan mijn probleem?”
Als je in je eigen leven gaat staan op de eerste plaats,
kan je een stukje rustiger worden omdat je dan ook
effectief iets kan uitwerken wat heel belangrijk is. Als je
met je eigen leven leeft, als je in je eigen leven staat, is
het zo dat je op een merkwaardige manier georiënteerd
kan worden op de goede dingen van het bestaan. Ver-
wacht dus niet zozeer van anderen dat ze dit invullen
voor jou, want daar zit een grote moeilijkheid.

Als je angstig bent, wat doe je met die angst? Waardoor
komt dat? Als er een vervelend gevoel is in je eigen leven,
hoe kan je dit vervelend gevoel bestrijden? Als er een
aantal zaken zijn in je eigen leven die je niet ziet zitten,
waar je het gevoel van hebt: ‘als dit er is, dan weet ik niet
wat ik moet kiezen of wat ik eraan moet doen.’ Het zou
kunnen dat een aantal punten in jouw leven stuk voor
stuk een probleem zijn, of een klein probleem, waardoor
je uiteindelijk gaat denken: ‘mijn leven is één groot
probleem.’ En dan word je weleens wanhopig van al die
kleine problemen of van dat probleem dat daar is, en
eigenlijk hoeft dat niet. In werkelijkheid is het zo dat
heel veel dingen niet problematisch zijn, hoewel je er op
het eerste gezicht van zou kunnen denken: ‘dat is een
groot probleem.’ Want meestal is het zo dat mensen
overdrijven in de problemen en dat ze ook denken geen
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uitweg te vinden omdat ze inderdaad de oplossing ver-
wachten van een ander iemand.

Als je in je eigen leven staat, dan kan het zijn, als je op
je eentje bent en bijvoorbeeld de partner er niet is, of als
je het gevoel hebt van: ‘ja kom, nu ben ik even alleen’,
bijvoorbeeld vandaag of deze week, dat je dan ineens het
gevoel krijgt te herbronnen, dat je ineens denkt: ‘ja, waar
zijn mijn moeilijkheden nu? En waarom til ik daar zo
zwaar aan als we samen zijn?’ Als je op jezelf bent, kan
je dus tot het idee komen van: ‘het hoeft helemaal niet zo
moeilijk te zijn.’

De grote vraag is: ‘kan ik mijzelf zijn als de ander er ook
is?’ En dit moet je eens nagaan: komt het niet doordat je
je te gemakkelijk aanpast aan de ander en doordat je te
weinig opkomt voor jezelf? Het zou kunnen. Het zou
kunnen zijn dat op de eerste plaats een weg gevonden
moet worden om jezelf te zijn. Niet zozeer te luisteren
naar de kritiek van de ander of niet zozeer al bijna op
voorhand rekening te houden met wat de ander eventueel
zou kunnen zeggen. Maar doordat je weet van: ‘dit is
mijn leven, zo functioneer ik, zo zijn de waarden in mijn
leven’, kom je dichter bij jezelf te leven en dichter bij de
mooie dingen die er zijn.

Het hoeft niet zo moeilijk te zijn, het leven. Je hoeft niet
voortdurend bezig te zijn in elke richting, om te zoeken:



25

2 - De weg van verinnerlijking

‘wat met dit of dat of dat probleem?’ Neen, het is soms
heel verfrissend om alle problemen bij elkaar te vegen
en ze op één hoopje te leggen en te zeggen: “Ik zie wel
wat ervan komt. Nu, op dit moment, wil ik niet meer met
die problemen leven, nu voor even geen probleem”, en
gewoon jezelf zijn. Dit moet je af en toe eens kunnen
doen. Waar je ook bent, bij wie ook, waar ook jouw leven
zich afspeelt, welke druk er ook ligt op jouw bestaan, wat
je werk ook is, dat je af en toe eens alleen bent, en dan
niet zozeer om weer met iedereen op te trekken, maar
gewoon alleen. Alleen ergens naartoe, dat je dit durft te
doen. Eens alleen zijn, om je te bezinnen over je bestaan.
Dat hoeft niet voor lange tijd, enkele dagen, één dag mis-
schien, enkele uren als het nood doet kunnen al voldoen-
de zijn. Even uitwaaien door een wandeling te maken.
Even kijken wie jij bent en wat jouw probleem is en hoe
jij daar iets aan kan doen. Als je dan het gevoel kan
krijgen dat een aantal dingen inderdaad haalbaar zijn en
dat je in dit of in dat niet afhankelijk bent van de ander,
dan is dit een heel mooi en groot feit in je bestaan.

Als je die zelfstandigheid kan vinden in je eigen leven,
als die druk even weg is, dat je weet dat je bestaat en dat
je een leven hebt en dat je best gelukkig kan zijn met
wat je hebt, dan gaat er een stukje verveling uit je leven,
een stukje spanning, en het is heel goed om dat af en toe
eens te beleven, om af en toe eens een zicht te krijgen
op jezelf.



26

Morya Kracht 6 Thuis in je eigen leven

Maar de maatschappij is zo drukkend, zo prangend en de
vragen zijn zo groot en de aandrang die er soms is om
bepaalde zaken te realiseren, misschien wel tegen jezelf
in, kan groot zijn. Er zijn zoveel uitdagingen in het
moderne leven dat, voor je het goed en wel beseft, je dag
gevuld is met allerhande toestanden, verantwoordelijk-
heden, dingen die gedaan moeten worden, achterstand,
zaken die geregeld moeten worden, nog vlug een tele-
foontje hier, een briefje daar, noem maar op. Maar van
een aantal contacten is het zo dat als je ze niet maakt, als
je ze niet invult, het eigenlijk een heel stuk makkelijker
is. Dat moet je af en toe eens durven doen, al was het
maar om te ervaren wat het is alleen te zijn en rustig te
zijn en blij, om op je eigen ritme iets te doen. Een
tekening maken - hoelang is het geleden dat je nog een
tekening hebt gemaakt? En bloemschikken, ja, dat is niet
altijd makkelijk, maar als je met een rustige activiteit
bezig bent, kan je het gevoel krijgen: ‘dat is echt iets voor
mij.’ Een brief schrijven, maar dan op jouw manier, niet
zomaar een officiële brief, maar eens een heel persoonlijke
brief waarin je je waardering uitdrukt voor iemand en
waar je ziet dat je toch wel een gevoel hebt dat heel mooi
is rond dit en dat wat gebeurd is.

Heel mooie dingen kunnen gebeuren in het leven en het
is dat wat jouw leven als het ware in een ander licht
brengt. Het is goed om met die kleine dingen van iedere
dag bezig te zijn en niet voortdurend in die spanning te
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leven die er kan zijn wanneer je dicht bij anderen bent.
De bedoeling is dat je jezelf wordt en dat je niet tilt aan
de contacten, dat je niet op de eerste plaats denkt: ‘de
ander moet mijn geluk zijn, moet mijn leven invullen’,
want dan is het een onwaarachtig leven. Als je denkt dat
de ander jouw geluk bepaalt, dan ben je daar afhankelijk
van en eigenlijk moet je proberen onafhankelijk te zijn,
zelfstandig te zijn, rustig te zijn en blij te zijn. Dan ben
je in staat je geluk in jezelf te vinden en hoef je het niet
zozeer van de ander te krijgen. Dan heb je niet die be-
hoefte te bedelen om geluk en om liefde, maar weet je dat
je zelf in staat bent om met een warme hartelijkheid te
leven naar de ander toe.

Maar dan moet je de ander ook kunnen loslaten - wat die
doet, wat die zegt, je niet ergeren, je niet storen. Dit is
natuurlijk een opgave, want het is zo gebeurd. Als je niet
oppast, zie je de ander nog maar en je hebt al een ergernis
in je. Dan is het moeilijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat
onverwacht iemand van je familie binnenspringt en
dat je al voelt: ‘hé, dat moet ik helemaal niet hebben nu,
want ik ben met een werk bezig, dit moet af en nu moet
ik plots tijd maken voor die en ik heb daar helemaal
geen zin in.’ Maar wat doe je, je bent vriendelijk, je kan
het niet uitleggen dat je geen tijd hebt, want het is nu
eenmaal gebruikelijk dat je die of die persoon op die
manier ontvangt, en voor je het weet zit je in een straatje
waar je geen goed gevoel over hebt, en waar je het idee
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