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8.  Blijf bij jezelf in alle omstandigheden

In deze Nieuwe Tijd zal er zoveel op je afkomen dat het essentieel is te leren 
om jezelf nooit te verliezen, noch in de gesprekken die je voert, noch in de 
keuzes die je maakt, noch in de groepen waar je deel van uitmaakt.

Morya Wijsheid 5: ‘Het woord in de stilte’,  
fragmenten uit hoofdstuk 6 en 7

“In de jaren die volgen zal er van alles op je weg komen, zal je in 
een versnelling komen en zal je soms de indruk hebben dat je de 
jeugd niet kan volgen. Want er treedt een nieuwe generatie aan 
en nieuwe kinderen worden geboren. Ze komen met totaal nieuwe 
ideeën en het zal in een heel snel tempo gaan. Je zal verwonderd 
zijn over wat de ‘nieuwe kinderen’ naar voren brengen en waar ze 
mee bezig zijn. 

Probeer voortdurend jezelf te blijven want wanneer dit niet het 
geval is dan zal je absoluut niet kunnen volgen. Heb dus het 
vertrouwen in jezelf dat je in alles kan volgen en dat je in discussie 
kan treden met wie dan ook. Niet om gelijk te halen, niet om hen 
te begrijpen, maar om het jezelf duidelijker te maken. 

Als je jezelf uitspreekt, dan breng je voortdurend vernieuwingen 
in jezelf en dat is heel belangrijk! Wees niet bang om je te confron-
teren met alles en met iedereen, maar zorg dat je jezelf blijft.” 

Spreek jezelf uit naar anderen toe, niet om te discussiëren of om gelijk te 
halen, maar om jezelf te horen en daardoor jezelf beter te begrijpen.

“Ga nooit zover dat je in een gesprek jezelf verliest. Nee, het 
is belangrijk dat je bij jezelf kan blijven. Dat betekent dat je 
koelbloedig blijft, dat je je niet om de tuin laat leiden, dat je 
rustig blijft bij alles, dat je onderzoekend te werk gaat en dat je 
vooral de diepte en de vroomheid bewaart in alles.” 
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Blijf rustig in elk gesprek, bekijk alles nauwkeurig en verlies jezelf niet in 
je reacties. Blijf bij jezelf.

Bekijk jezelf in de gesprekken die je voert. Ga na: ‘wanneer en bij wie verlies ik 

mezelf weleens? Hoe komt dat?’ Misschien laat je je meeslepen in de emoties of 

redeneringen van de andere persoon, of misschien zet hij of zij een bepaald oud 

reactiepatroon bij jou in gang. Bestudeer ook enkele vergelijkbare herinneringen uit 

je recente verleden. 

Probeer de volgende keer wel bij jezelf te blijven, rustig te 

blijven in het gesprek. Lukt het je of niet? (en waarom?) Welk 

(positief) verschil maakt het voor jou als het je wel lukt?   

Noteer je ondervindingen. 
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“Wanneer je voor moeilijkheden staat in je leven, probeer dan  
de moeilijkheden aan te pakken door ze te belichten van alle 
kanten. Dit is de taak van de geest. De geest gaat alle richtingen 
uit. Speel het zo dat je voortdurend nieuwe informatie aandraagt 
voor jezelf.” 

Bekijk de moeilijkheden in je leven van langs alle kanten. Bekijk ze niet alleen op 

de manier zoals je ze steeds bekijkt, en bekijk ze niet alleen vanuit jouw eigen 

perspectief. Hoe zou een ander bijvoorbeeld jouw moeilijkheden bekijken? Of hoe 

zou God ze zien als Hij naar jouw leven keek? Of hoe kan jij ze zien, als je naar de 

grote lijn van je leven kijkt? Of bijvoorbeeld als je probeert het positieve 

of de mogelijkheden en kansen in alles te zien?
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“Dit betekent een scherpte van geest. Dit betekent dat je het 
zwaard hanteert, dat je dat durft te doen. Durf dus dingen te 
laten gaan waarvan je zegt: “Daarmee ben ik het niet eens. Dat 
is niet mooi. Dat is niet goed.” Gebruik dan het zwaard en zeg: 
“Dit hoeft niet in mijn leven te staan. Laat maar vallen.” Wat 
het ook is, als het niet voor jou is dan is het niet voor jou. De 
anderen kunnen je dan nog zoveel lof toezwaaien of daar nog 
zoveel energie in steken om je iets duidelijk te maken; is het 
niet voor jou dan is het niet voor jou. Durf die keuze te maken 
- dit is heel belangrijk. Als je dit doet, zal je gesteund worden in 
je bestaan omdat je daardoor tot duidelijkheid komt. Want de 
kracht van het zelf is zo dat ze je zal leiden door alles heen. 

Je mag afdwalen, je mag kiezen en je mag fouten maken, 
als je maar jezelf daarin kan zien. Als dat het geval is kom je  
altijd terecht. 

Blijf jezelf in alle omstandigheden. Richt jezelf vanuit de dingen 
die nieuw zijn naar de dingen die noodzakelijk en essentieel 
zijn voor jezelf. Als je dit doet dan zal je jezelf vinden in de  
nieuwe omstandigheden.”

Zijn er dingen in jouw leven waarvan jij vindt dat ze in feite niets voor jou zijn? 

Dingen waar jij jezelf eigenlijk niet in terugvindt? Dingen die je enkel doet omwille 

van traditie, omwille van anderen, of omwille van redenen die buiten jou liggen? 
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“Het is niet zo dat je onmiddellijk hoeft in te gaan op alles wat je 
hoort en op alles wat aan vernieuwing aangebracht wordt. Je moet 
wel voorzichtig zijn en de grote pijler in het bestaan moet steunen 
op liefde. Je kan het belang van de liefde niet overschatten. 

Zorg dat je zuiver ingesteld bent, dat je de weg probeert te 
vinden in jezelf. Dit betekent dat je mediteert, dat je het woord 
leert hanteren, dat je de oprechtheid nastreeft in jezelf, dat je 
het vertrouwen leert en dat je vooral de dingen kan relativeren. 
Dat je kan zeggen: “Kijk, de vernieuwingen die naar mij toe  
komen, die zal ik zelf wel beoordelen.” Het is van belang dat je 
dat altijd doet.” 

Probeer te mediteren, probeer oprecht te zijn, probeer de dingen te 
relativeren zodat je kan zeggen: “Kijk, de vernieuwingen die naar mij toe 
komen, die zal ik zelf wel beoordelen.” 
Steunt het op liefde of niet? Dat is het voornaamste criterium. 

“Sluit je niet aan bij groepen tenzij je jezelf kan blijven in deze 
groepen. Wat er ook gebeurt in de groepen, blijf nuchter en blijf 
jezelf. Ga niet in alles mee, hou zelf het roer in handen. Dat 
betekent dat je de dingen kan afwachten en dat je kan mee-
evolueren vanuit je innerlijk. Dit is heel belangrijk, want anders 
kom je in vernieuwingen waarvan je dan pas achteraf beseft: ‘dat 
had ik niet moeten doen, want in feite was dat niet wat ik zocht.’”

Hou altijd zelf het roer in handen, blijf bij je eigen evolutie.

“Je moet dus aansluiting krijgen bij je eigen evolutie, bij je eigen 
zoeken. Dit is zo belangrijk omdat je anders jezelf daarin verliest. 
Je gaat mee met anderen in hun evolutie.” 
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“Ga dus niet mee in alles. Blijf nuchter, kijk, studeer, zoek en 
onthoud dat je rechtschapen moet zijn en dat je eenvoudig moet 
worden. Niet alles wat op je weg komt, zal goed zijn. Weet dat 
je geleid wordt. Dit is de betekenis van deze boeken, dat je weet 
dat je altijd een beroep kan doen op Mij en dat je een beroep 
kan doen op Goddelijke Wezens die samenwerken in dit geheel. 
Weet dat je je vertrouwen kan stellen in deze Wezens zoals je je 
vertrouwen stelt in je eigen hart, want dit is de werkelijkheid van 
Ons bestaan.” 

Niet alles wat op je weg komt, is goed. Het is dan ook belangrijk om 
je eigen keuzes te maken in wat je opneemt en wat niet, waar je in 
meegaat en waar niet, wat jij belangrijk vindt en wat niet. Zoek je eigen 
weg tussen alle vernieuwingen door, maar weet dat je ook geleid en 
geholpen wordt hierin.

Zijn er bepaalde domeinen van je leven waar je jezelf een beetje in verliest, waar je 

nuchterder zou kunnen zijn?
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