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Voorwoord

Zelfvertrouwen is een merkwaardig goedje. Nergens te
vinden, niet te kweken en niet te koop. En als je het
al ergens hebt gevonden, wordt het verscheurd en
verslonden, door twijfels en door honden, zodra het uit je
zak te voorschijn komt.

Zelfvertrouwen is de genade van God en als je God in je
leven betrekt, kom je heel natuurlijk in dat vertrouwen.
Het omhult je als een aura, het maakt je sterk en
krachtig, dat gaat vanzelf. Maar wie denkt daaraan?

28 september, 12 en 26 oktober 1994. Meester Morya
geeft deze inzichten door aan Geert op drie namiddagen,
in Gent. Geert vertaalt ze in woorden en spreekt ze in op
drie audiocassettes, voor een kleine groep geïnteres-
seerden. Het zal het lievelingsboek worden van velen, het
zal jaren niet te vinden zijn en is nu eindelijk aan
herdruk toe. Geniet ervan.

Lydia Crevits
15 augustus 2007
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1 - De twijfel overstijgen

Rekening houden met je twijfel

Iedere keer dat je voor jezelf twijfelt aan bepaalde dingen,
hou dan rekening met deze twijfel. Schuif hem niet
onmiddellijk weg, want door de twijfel heen komt er een
oplossing in je bestaan. Wanneer je twijfelt aan bepaalde
dingen, onderzoek dan deze twijfel in alle mogelijke rich-
tingen. Ga op zoek naar het waarom en wat ermee aan de
hand is. Ga ook na hoe dikwijls je twijfelt, want dat wordt
wel eens vergeten. Het is vaak zo dat, ook al onderzoekt
de mens daadwerkelijk zijn twijfel, hij er dan meestal niet
bij stil staat of hij nu voortdurend of misschien maar een
enkele keer twijfelt. Dat maakt echter een heel groot ver-
schil. Wanneer je voortdurend twijfelt en dit vaststelt bij
jezelf, dan is het best iets aan je houding te veranderen.
Wanneer je daarentegen maar één keer twijfelt aan een
bepaald iets, dan moet je dit nauwkeurig onderzoeken
want die twijfel zou wel eens een goede reden kunnen
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hebben. De aarzeling die je dan voelt, moet je laten door-
werken in je leven. Hou er dus rekening mee want het
kan zijn dat je met iets fout bezig bent, iets wat je nu
terug kan rechtzetten. In de mens is er altijd een reactie
die van diep in zijn wezen naar boven komt, maar vaak
ziet hij dat niet. Het is de twijfel die hem kan leiden naar
datgene wat vanuit de diepte in zijn leven komt. De mens
is heel ingewikkeld en het zijn vooral de gedachten die de
twijfel een symbolisch karakter geven, want de gedachte
kan een heel grote symbolische kracht in zich dragen.
Wanneer de gedachte dus een twijfel aanbrengt, kan het
zijn dat daar iets in zit wat een heel diepe en voorname
betekenis heeft. Als je er rekening mee houdt, ontdek je iets
in je leven wat heel belangrijk is. Wanneer je echter altijd
aan alles twijfelt en zo bezig bent dat je niets kan onthou-
den van de dingen die geweest zijn in je leven, dan is het
nodig om eens opnieuw naar dit leven te kijken, en om er
een verandering in aan te brengen die fundamenteel is.
Zorg ervoor dat je een vertrouwen krijgt in het leven. Dit
kan je verwezenlijken door in de gewone dingen van het
bestaan te kijken waar je mee bezig bent.

Hoe kan ik vertrouwen krijgen in het leven?

Als je dan onderzoekt waar je mee bezig bent en hoe je
ermee bezig bent, zal je zien dat je te oppervlakkig te werk
gaat. Het zou goed zijn om bewuster om te gaan met de
dingen. Als je iets vastpakt, bijvoorbeeld een boek, kijk
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dan eerst naar dit boek, zonder het onmiddellijk te lezen.
Kijk er dus eerst gewoon naar. Voel hoe dik en hoe zwaar
het is. Hoe zien de bladzijden eruit? Vervolgens ga je naar
het begin en het einde. Doorblader het eventjes en bekijk
de verschillende hoofdstukken, de inhoud en wat er op de
flappen staat. Kijken dus, gewoon kijken naar dit ding.
Dan ben je er bewust mee bezig. Dan kan je zien dat er in
jezelf een soort reactie ontstaat. Misschien voel je je er
vertrouwd mee en vind je het een fijn boek. Het kan ook
zijn dat je zegt van: “ja, ik ben nu wel nieuwsgierig”.
Voor hetzelfde geld vind je het echter weinig boeiend en
ben je er alleen mee bezig omdat je geen zin hebt om met
andere dingen bezig te zijn. En ga zo maar verder. Er
kunnen duizend verschillende redenen zijn waarom je dit
boek vast neemt. Maar als je er voorzichtig mee omgaat,
dan leer je de reden kennen. Door alert te zijn en bewust
te werk te gaan, kan je ontdekken dat er heel veel redenen
zijn om met een bepaald iets bezig te zijn. De specifieke
reden die jij dan hebt om met een bepaald ding bezig te
zijn, is belangrijk. Wees opmerkzaam voor die reden, stel
hem vast in jezelf. Wees je ervan bewust dat, als je iets
echt wil, je daar dan ook voor kiest. “Kijk, ik kies nu om
vijf minuutjes door te brengen, zomaar, op een losse
manier en ik neem even dit boekje vast. Ik bekijk het
even en ik weet dus wat ik met mijn tijd doe.” Als het zo
is, is het okay. Dan kan het zijn dat daardoor je vertrou-
wen in het leven groeit omdat je weet waarmee en op
welke manier je bezig bent.
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Als je dit op een heel regelmatige manier gaat doen, zal je
steeds minder twijfelen omdat je in jezelf een vertrouwd-
heid schept met alle dingen waar je mee bezig bent. Je zal
dus steeds meer inzien waar je mee bezig bent. Dat leer je
aanvankelijk met de dingen, maar naderhand ook met de
personen waar jij je aandacht aan schenkt.

Hoe krijg ik een nieuw leven?

Kijk dan even naar de personen waar je bij bent, zonder
hen te beoordelen, zonder te zeggen van: “Ze zijn zo of zo
of zo”, want dan doe je al meer dan kijken. Gewoon kijken
naar de mensen volstaat. Observeer waar ze mee bezig
zijn, waar ze van houden, hoe ze bezig zijn, wat ze zeggen
en ook wat ze niet zeggen. Alle mogelijke dingen zijn
daarin te vinden. Wanneer je met mensen bezig bent, is
het van groot belang dat je durft te kijken zonder hen te
beoordelen, zonder te peilen, zonder te definiëren.
Gewoon kijken dus, verstrooid, los, bijna afwezig zelfs. Je
mag daar ook van genieten. Ik herhaal nogmaals dat het
heel belangrijk is om niet te oordelen. Wanneer je niet
oordeelt, zal je een zuiverder beeld krijgen van de mens.
Wanneer je losjes en op een ontspannen manier omgaat
met elkaar - zonder bepaalde dingen te moeten doen,
zeggen of verkrijgen van jezelf, als je dus heel ontspannen
bent ten opzichte van mensen - dan kan je jezelf toelaten
jezelf te zijn en dit is heel belangrijk. Door jezelf te zijn
in de omstandigheid waarin je samen bent met iemand
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- je man, je kind, je familieleden, je ouders, wie dan ook -
kan het zijn dat je een nieuw leven krijgt. Dit is een
gewichtige uitspraak, maar ze heeft een diepe betekenis.
‘Een nieuw leven’ betekent niet altijd dat je alles op zijn
kop moet zetten, vluchten en opnieuw beginnen. Nee, een
nieuw leven kan je elke dag krijgen door op een nieuwe
manier met de dingen om te gaan, zeker met mensen.

Kan ik met mensen omgaan? Kan ik mezelf zijn?

Met mensen omgaan is niet altijd gemakkelijk. Daarom
zorg je er best voor dat je altijd jezelf kan zijn. Als je
jezelf kan zijn in alle omstandigheden, zal je zien dat het
veel gemakkelijker is om met mensen om te gaan want
heel veel redenen om niet met mensen om te kunnen
gaan, liggen gewoon in jezelf. Het kan zijn dat je niet
vertrouwd bent met jezelf omdat je te vluchtig omgaat
met de dingen en er dus niet diep genoeg op ingaat.
Bijgevolg kan je niet tot een redelijkheid komen. Het is
noodzakelijk redelijk te zijn in alles en te proberen het
evenwicht te bewaren, ondanks het feit dat sommige
mensen heel lastig kunnen zijn. Soms zijn ze moe, weten
ze niet waarin of waaruit, zitten ze met problemen, met
ziekten of zijn bestendig bezig met een werk dat bij-
voorbeeld heel zenuwslopend is. Al deze toestanden
komen voor bij mensen. Het is belangrijk dat je dan
afstand van hun problemen neemt en jezelf kan zijn. Dit
is heel, heel belangrijk.
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Het Westen neemt een enorme vlucht

Jezelf zijn is niet gemakkelijk in de omstandigheden zoals
we die vandaag in de westerse wereld beleven. Het Westen
neemt een enorme vlucht in alle mogelijke richtingen en
dit zal nog toenemen. Het is misschien moeilijk om mee
te gaan in dit ritme maar het is wel noodzakelijk. Je zou
eigenlijk alle ritmen moeten aankunnen en de pijn ver-
dragen van het geluid dat er is. Je moet de pijn kunnen
verdragen van de sleur die er is. Je moet de pijn kunnen
verdragen van zoveel dingen die nutteloos lijken maar die
er toch zijn en die je noodgedwongen ondergaat en
meemaakt. Denk aan bijvoorbeeld afstanden die afgelegd
moeten worden in moeilijke omstandigheden, of aan te
weinig beweging hebben, of te veel, want dat kan ook,
enzovoort. Kortom, alle mogelijke dingen en houdingen
in het leven die je moet aannemen tijdens de dag en soms
ook ’s nachts. Want soms worden de ritmen in het Westen
verstoord omdat zowel ’s nachts als overdag wordt
gewerkt in een zenuwslopend tempo. Als de dingen ver-
keerd lopen, moet je jezelf staande houden. En als je con-
tact hebt met jezelf, kan je dit.

Rustig blijven in alle omstandigheden

Durf te kijken naar jezelf, durf te kijken naar de anderen,
maar vergeet niet voor jezelf te leven. Durf je eigen
dingen te doen, je eigen dingen te zeggen en bezig te zijn
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