Bewust handelen
Morya Wijsheid 1

Geert Crevits

MAY IL
PUBLISHING HOUSE

Voorwoord
Als Geert aan Meester Morya denkt, is Meester Morya
aanwezig. Hij stuurt de inzichten naar Geert, die ze dan
onder woorden brengt.
Dit boek is ontstaan op drie namiddagen waar Geert in
het bijzijn van een handvol vrienden bijna veertig
duizend woorden aan elkaar reeg, tussen de theepauzes
met koekjes door. (30 april, 21 mei en 11 juni 1994)
De eerste druk gaf de tekst bijna letterlijk weer. We
durfden er vrijwel niets aan te veranderen, ook niet aan de
stopwoordjes en de streektaal. Later, onder impuls van
MM Zelf, hebben we hier en daar geschaafd aan het reeds
tien jaar uitverkochte boek, en waar nodig, de Meester om
verduidelijking gevraagd.
Met deze tweede druk en ietwat opgekuiste versie is MM
heel blij. Hij vindt het ‘maximaal goed’.
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Alle boeken van Morya gaan over de innerlijke
veranderingen van de mens in een veranderende wereld.
Alle boeken van Morya gaan over liefde, de ziel en over
God. Alleen deze eerste gaat ook over seksualiteit.
Het is een boek voor alle generaties en voor generaties ver.
Hij spreekt voor de komende twintig jaar, twee honderd
jaar en twee duizend jaar, en dat is zo cool bij Morya.
Het is een basisboek voor persoonlijke groei en voor
bezinningsgroepen.
We zijn allen verbonden
Lydia Crevits
22 juli 2007
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1 - Handeling en bezinning
Denk na bij wat je doet
Je kan voortdurend met je leven bezig zijn en toch je leven
missen. Dit wil zeggen dat je je leven inhoud moet geven,
dat je een soort verdieping moet aanbrengen in je leven.
Het is om het even wat je doet met je leven. Je kan alles
doen in elke richting, dat maakt niets uit. Je kan alles
proberen en voortdurend dingen doen die je nooit eerder
hebt gedaan. Maar toch moet je nadenken over wat je
doet.
Handelingen worden herhaald
Als je nadenkt over je bestaan, zal je bepaalde structuren
aanbrengen in je leven. Deze zal je dan misschien niet
zien, maar toch zullen ze er zijn. Over deze structuren
zou Ik het nu met jou willen hebben. Structuren zijn aanwezig wanneer je bepaalde handelingen stelt en een hele
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reeks handelingen voortdurend herhaald worden in je
leven. Denk nu even na over de handelingen die je stelt.
Een reactie is nog geen handeling
Handelingen worden geboren uit een evenwichtstoestand.
Als je dus uit je evenwicht bent, is er geen sprake van een
handeling. Dan is er wel een bepaalde reactie, maar dit is
geen echte handeling. Handelingen komen alleen wanneer je in evenwicht bent, wanneer je rustig bent, de
dingen overweegt en met jezelf in orde en overeenstemming bent. Dan verricht je een handeling en stel je een
bewuste daad.
Er zijn veel mensen die wel leven maar geen echte
handelingen stellen. Ze zijn eigenlijk niet bezig met de
dingen die ze doen. Ze leven op automatische piloot en
bijgevolg is er in hen geen echte handeling maar enkel een
reactie op iets.
Je kan dus zien dat er verschillende elementen zijn in jou
die tegen elkaar ingaan waardoor er chaos ontstaat. Dan
wordt er in jou iets geboren als een reactie hierop of een
reactie daarop, maar nooit is er een echte handeling.
Wat je doet, maakt je leven
Je moet er toe komen om handelingen te stellen en
eigenlijk ook om zicht te krijgen op het geheel van je
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handelingen. Wat je met je leven doet, is van geen enkel
belang, tenzij je je bewust wordt van dit leven. De handeling staat daarbij op de eerste plaats. Wat je doet in je leven, dàt is wat je leven maakt, niet wat je denkt. Je zal nu
misschien zeggen dat wat je denkt, wel belangrijk is, en
dat zal Ik ook niet ontkennen, maar toch is het zo dat de
handeling die je stelt veel belangrijker is dan je denken.
Houd rekening met je omgeving
Elke handeling, elke kracht in jou - want daarop is een
handeling gebaseerd - moet rekening houden met de omgeving. Een handeling is goed als ze aangepast is aan de
omgeving. Neem bijvoorbeeld een bepaalde handeling die
op een bepaalde plaats wordt gesteld. Het is niet zeker dat
diezelfde handeling op een andere plaats ook gepast zou
zijn. Je moet dus kijken in je omgeving wat je wel en wat
je niet kan doen. Daarom is het belangrijk dat je je omgeving verkent zodat je weet: ‘kijk, hier kan ik dit doen, op
een andere plaats en op een ander moment kan ik iets
anders doen.’ Dit is de manier waarop je bewust moet
proberen te worden.
Kijk naar de mens die bij je is. Is het een kind, dan zal het
een andere handeling vragen dan een volwassene. Is het
een familielid, dan vraagt die weer om een andere handeling dan een vreemde die je voor de eerste keer ontmoet.
Zo kan je tot het besef komen dat je handeling soms niet
gepast is, of zelfs aanstoot geeft of kan geven.
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Een handeling kan belangrijk worden
De handeling moet zo zijn dat je iets bereikt. Door het
feit dat je bewust probeert te handelen, zal je begrijpen
dat je iets bereikt met wat je doet. Daarom is het zo
belangrijk dat je een doel hebt, dat je weet waar je naartoe wil, wat je wil bereiken in je leven, en dat je dan je
handeling aanpast aan wat je wil bereiken.
Ben je iemand zonder doel, dan worden je handelingen
futiel en van weinig belang. Heb je wel een bepaald doel
in je leven, een groot doel dat heel waardevol is, dan is
elke kleine handeling met deze waarde en deze kracht
geladen. Vandaar dat de handeling van de ene mens heel
diep en groot en zelfs symbolisch kan zijn, waardoor het
zelfs belang kan hebben voor de wereld, terwijl een ander
mens zich uitslooft in handelingen die uiteindelijk weinig
of geen betekenis hebben, omdat zijn doel weinig of geen
draagkracht heeft.
Bezin je over je doel
Kijk dus even naar jezelf en naar het doel van je leven. Als
je dit doel kan zien, zal je begrijpen dat je gemakkelijker
tot een handeling komt, tot een bewuste actie met het oog
op het bereiken van dit doel. Daarom is het goed te
streven naar een heldere geest. Je moet dus wel nadenken,
maar steeds in relatie tot het doel.
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Het is goed om in de eerste plaats te bezinnen over wat je
eigenlijk wil met je leven. Als je dit kan, zal je tot heldere
ideeën komen over je leven. Het ene idee is echter het
andere niet. In die zin kan dat wat je denkt toch belangrijk zijn, maar het allerbelangrijkste is en blijft de
handeling. Daarmee druk je het idee uit en maak je je
eigen werkelijkheid.
Blijf niet steken bij ideeën
Er zijn veel mensen die blijven steken bij ideeën en nooit
tot handelen overgaan. Daar maken ze een fout: ze verspillen energie. Energie is eigenlijk iets wat op weg is naar
een geboorte. Het is een kracht die de mogelijkheid zoekt
om zich te veruiterlijken in het leven.
Het leven moet je zien als van God gegeven. De aarde is
een paleis, de aarde is een droom, het is een droompaleis
van God. Het is dit element dat we moeten durven aanraken. Letterlijk, want met je handen, je voeten en je
lichaam raak je deze wereld aan. Dat is altijd belangrijk,
want zo neem je deel aan het spel van deze wereld.
Stel je je soms vragen?
Wat zijn je handelingen geweest tot nu toe? Waar ben je
eigenlijk mee bezig geweest en wat is het doel van je leven
geweest tot op heden? Dit zijn heel zware vragen, dat weet
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Ik. Ze zijn niet onmiddellijk te beantwoorden en
Ik verlang ook niet dat je dat doet. Ik wil deze vragen
enkel even onder de aandacht brengen opdat je je erover
zou bezinnen.



Neem nu even de tijd om je over je eigen leven te bezinnen. Sluit je ogen en vraag jezelf gedurende vijf minuten
in stilte af welke van de elementen die je nu hebt gelezen
je kan begrijpen. Het is dus niet nodig dat je antwoorden
vindt of de vragen in jezelf opneemt en daar een antwoord
op geeft. Vraag je enkel af wat je begrepen hebt van wat
hier is gezegd. Neem vijf minuten de tijd om je hierover
te bezinnen.
Word je bewust van je innerlijke wereld
Meteen zou Ik hieraan willen toevoegen dat je hierdoor
rust zal verkrijgen. Door in jezelf te gaan en je dingen af
te vragen, in overweging te nemen en ermee bezig te zijn,
vind je rust. De rust is een essentieel element in je leven
en in de verdieping van je leven. Elke dag zou je dit regelmatig moeten doen. Het is een heel bijzondere oefening
om stil te blijven staan en voor jezelf te herhalen wat je
hebt gezien, gevoeld, gehoord en waar je eigenlijk mee
bezig bent. Op deze manier word je je bewust van de
dingen die er rondom je gebeuren en krijg je bovenal
aansluiting bij je innerlijke wereld.
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Bezoek onze WebSite
en vraag het eNieuws aan:
www.mayil.com

Internationale WebSite in alle talen
van en over Meester Mor ya:
www.mor ya.org

