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Voorwoord
Dit boek gaat over licht en duisternis samenvoegen, over
klank en kleur verwisselen, over de noodzaak tot werken,
over zuiverheid, over tijd en aandacht voor de Aarde. Een
merkwaardige uitspraak is dat je nooit afhankelijk bent
van de omstandigheden; en dit heeft alles te maken met
engelen, in die zin dat het op een realistische manier aanmoedigt tot het ontwikkelen van innerlijke contacten.
Engelen kunnen helpen bij healingwerk, bij familieopstellingen, bij ziekte van lichaam of geest. Meester
Morya brengt de engelen dichterbij op een sobere en heel
liefdevolle wijze.
Geert heeft dit boek op audiocassettes ingesproken op 21
januari, 4 en 18 februari 1995. Drie namiddagen bij ons
thuis in Brugge. Er waren 18 mensen aanwezig.
Het boek leent zich prachtig als basis van bijeenkomsten,
om samen te mediteren en te bidden voor de mensen en
voor de wereld.
Lydia Crevits - 25 januari 2009
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2 - Vreugde verhoogt je bewustzijn
De aarde is volmaakt
Altijd weer komt er een vreugde in de mens wanneer hij
met vreugde durft te leven. Het is niet nodig van echt
vreugdevol te zijn om met vreugde te kunnen leven, want
de vreugde kan je leren aanvaarden, ze is er gewoon. Als
je de vreugde toelaat in je hart, in jezelf, dan is ze daar.
Je mag je in de meest moeilijke en penibele omstandigheden bevinden, als je je concentreert op de vreugde die er
is, dan kan je ze beleven. Het is goed om dit af en toe te
doen, om die vreugde te kunnen zien en vinden in jezelf.
Ze is er en als je haar gaat ondervinden, als je haar gaat
leren ontdekken in jezelf, dan weet je dat ze daar ook altijd kan zijn. Je verhoogt daarmee je bewustzijn, je komt
in de vreugde en je leert ook van daaruit te leven.
Er is moed nodig om vreugdevol te durven zijn, omdat je
daar soms geen reden voor hebt. Er zijn zoveel dingen op
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deze aarde die tegengaan en als je je daarop focust, dan
kan het wel eens zijn dat je geen enkele reden ziet om
vreugdevol te zijn. Niettegenstaande je dus verkeerd kan
kijken - want eigenlijk is dat een verkeerd zicht op de
aarde - is in de diepte de vreugde aanwezig en is de aarde
volmaakt. Dit concept zou je moeten kunnen toelaten in
jezelf. Dit behoort tot je eigen grootheid, tot je eigen
wezen. Dit behoort ook tot het wezen van deze aarde dat
je deze ontmoeting kan hebben in jezelf, dat je wat van de
aarde is en wat van jou is, kan toelaten en dat je daardoor
het juiste contact hebt met deze sfeer om in te leven.
Het is niet nodig te verlangen naar de hemel om vreugdevol te zijn. Nee, je moet kunnen zien dat de vreugde op
deze aarde aanwezig is in jezelf en dat je ze kan ontdekken wanneer je dat wil. Zo eenvoudig is dat nu ook
weer niet, maar het is wel op deze manier dat het gaat.
Dus als je de vreugde toelaat in jezelf, dan gaat er een
stroom energie van je hart naar je ogen en kan je van
daaruit opnieuw kijken naar de werkelijkheid. Want de
vreugde zal je blik veranderen, ze zal je andere dingen
leren ontdekken. Het is belangrijk om te leren kijken en
de manier waarop je kijkt naar de dingen, daar gaat het
om. Kijk vanuit wat diep is in je, vanuit wat werkelijkheid is in je, dan kijk je op de juiste manier naar de
werkelijkheid. Vertrouw niet op het denken dat veelal het
echte zien versluiert.
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Omgaan met je verleden
Wanneer je leert kijken, dan zal je zien dat er een verandering komt, ook in wat je te ontdekken hebt. Veranderingen zijn er altijd. De verandering moet je leren zien en
je moet ze kunnen zien met vreugde. Dingen die verdwijnen, dingen die voorbij zijn, dingen die af zijn, die
afgelopen zijn; er zijn zoveel synoniemen en woorden
die weer nuances brengen van dingen die beëindigd zijn
en die losgelaten moeten worden. Probeer dat te zien als
iets wat iets anders aangebracht heeft wat een zekere
betekenis heeft gehad.
Maar als je kijkt naar je verleden, dan kan het zijn dat je
met heel veel dingen bezig geweest bent die eigenlijk
zonder of van weinig betekenis zijn. Laat de dingen uit je
verleden in hoofdzaak voor wat ze geweest zijn. Kom er
niet meer bij, tenzij als herbronning om nog feller en met
meer overtuiging naar de vreugde te kunnen gaan. Als je
in je verleden vreugde kan vinden, dan is dat belangrijk.
Dan kan je dat altijd opnemen om je opnieuw te keren
tot deze vreugde. Als je daarentegen in je verleden bronnen ontdekt van leed, van ellende, van misleiding of van
dingen die je gekwetst hebben, dan moet je dat wel
kunnen zien, maar je mag je daar niet in verliezen. Je zou
daar zodanig mee bezig kunnen zijn dat je als het ware
gehypnotiseerd bent door je verleden. Je wordt er dan ook
telkens mee geconfronteerd en telkens wordt de claim op
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4 - Samenwerking met de Engelen
Wie wil veranderen, wordt gesteund
Elke keer dat mensen zichzelf proberen te zijn, is er iets
in hen wat protesteert. Want de mens is eigenlijk een
schepsel dat voortdurend tot een vernieuwing wil komen,
maar als het erop aankomt, deinst hij ervoor terug. Er is
zoveel wat de mens moet veroveren dat hij dikwijls de
indruk heeft dat hij nergens staat en dan maakt hij zich
een beeld van wat hij zou kunnen doen. De betekenis
daarvan is groot, want als je gaat fantaseren of als je een
voorstelling gaat maken van wat je zou kunnen doen, dan
ben je al met jezelf bezig, en dit betekent dat je een
verandering in je leven teweegbrengt.
Wanneer je met jezelf bezig wil zijn en wanneer je een
verandering wil aanbrengen in je leven, dan ben je van
meet af aan gesteund. Dat is voor ieder mens zo. Ieder
mens die wil veranderen, wordt gesteund. Weet dat er een
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heel eenvoudige reden bestaat om dingen te doen in je
leven, namelijk dat je iemand wil worden. En dat is
zoveel als: ‘ik wil vooruit, ik wil de dingen proberen te
zien zoals ze zijn.’ Heel veel mensen zijn op zoek naar
wezenlijke zaken in het bestaan, en toch is wat naar
voren komt vanuit hun eigen denken en vanuit wat ze
zoeken, niet altijd het wezenlijke. Het is dikwijls een
verstrooidheid. Het is soms wel wat ze zoeken, maar het
geeft een verkeerd beeld. Want wanneer ze denken over
zichzelf of wanneer ze een bepaald idee hebben over
zichzelf, dan is het dikwijls dat ze met dat idee verder
gaan en niet met hetgeen ze werkelijk willen worden of
willen zijn. De hele eenvoud van het bestaan ligt erin dat
men de ideeën stilletjes aan tot rust brengt in zijn eigen
leven en dat men niet zozeer gaat denken over wat er
allemaal zou kunnen gebeuren, maar dat men een ander
project tot stand brengt, namelijk van: ‘wie ben ik?’ Als
je de vraag stelt wie je bent, dan heb je een ander idee
over het bestaan dan als je je voorstelt van: ‘ik zal dit en
dat en dat doen.’ Je mag je nochtans voorstellingen maken, je mag jezelf projecteren, je mag dingen doen waar je
denkt goed in te zijn. Je mag dus zoeken in elke richting,
maar als je je de vraag stelt: “Wie ben ik?” dan ben je
juist bezig, dan kom je in jezelf.
Het is de bedoeling van de mens dat hij in zichzelf
probeert te gaan, dat hij in zichzelf de dingen probeert te
ervaren en te zien. De bedoeling is niet dat je alles wordt
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op deze aarde of alles doet, want er is heel veel aanbod.
Er zijn heel veel dingen die je zou kunnen doen op deze
aarde, maar dit is niet de bedoeling. De bedoeling is dat
je in jezelf groeit en diegene wordt die God met jou van
plan is te maken. Want God maakt de mensen op Zijn
maat en op Zijn manier. Ook jij bent gemaakt door God
en wanneer je dat gewaarwordt, wanneer je daarvan
dingen ondervindt in je eigen leven, dan kan je heel
gelukkig worden. Want God is met jou begaan, met jou
bezig. Hij is altijd bezig met Zijn schepping. Zijn schepping, dat is nu, dat is op dit moment. Wanneer je ontdekt
dat God met jou bezig is, wanneer je ontdekt dat er een
Leven is dat zich om jou bekommert, dan kan je oneindig
gelukkig zijn wanneer je dit toelaat in jezelf. Daardoor
komt het dat je andere projecten kan aanpakken.
Wanneer je voor jezelf opkomt en wanneer je de dingen
probeert te doen vanuit jezelf, zal het altijd anders zijn,
want dat zelf verandert. Het is nooit gelijk het ene
moment bij het andere. Wat je er ook over mag denken, je
zal zien dat er altijd een stroom van energie door je
heengaat en dat deze energie een belangrijke betekenis
heeft in je leven.
Bewust open komen voor energie
Probeer open te komen voor energie. Dat houdt in dat je
een nieuw leven krijgt, dat je op deze aarde met een ander
bewustzijn leert werken. Sommige lezers - en dit is heel
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bijzonder - zijn altijd wel op een of andere manier met
energie begaan geweest, en dat heeft een grote betekenis
en kan ook voor anderen een grote betekenis krijgen. Als
het misschien onbewust was, is het nu de tijd om daar
bewust van te worden. Niet alleen wat elke lezer bewust
is, maar wat alle mensen bewust zijn, heeft een betekenis.
Je moet eens nagaan in jezelf of je energie kan voelen.
Het is heel belangrijk dat je je daarop concentreert. Het
is niet gemakkelijk om energie te voelen in jezelf, en
nochtans is het iets wat blijvende resultaten kan hebben.
Wanneer je energie voelt in jezelf, dan kan je deze energie
volgen, niet alleen in je maar ook rond je en verder van je
weg. Het is een kwestie van aandacht, het is een kwestie
van concentratie.
Het is niet dat je met deze energie iets moet doen. Veel
mensen denken, wanneer ze energie voelen, dat ze dan
verplicht zijn om daar iets mee te doen, maar dat is bij
lange na niet zo. Energie is een wonder. Het is een wonder dat altijd weer zichzelf aanvult, zichzelf hernieuwt en
zichzelf verandert. Energie kan nooit gelijk blijven en het
is de bedoeling dat de mens de verandering leert te
aanvaarden en door de energie, een zicht leert te krijgen
op deze verandering. Want veranderingen zijn aanwezig
op deze aarde en het betekent dat de mens in deze
veranderingen kan meegroeien op een bewuste manier.
Wanneer je dit leert door in een concentratie naar jezelf
te kijken, door te voelen wat er op je fysieke lichaam
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