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  M  G is een spiritueel geschenk, een uitdrukking 
 van een hart vol overgave, gevuld met gebed en dankbaarheid 
 aan de Allerhoogste, en toch ook doordrongen van de niets- 
 ontziende wijsheid en kracht van zelfonderzoek. Met diep- 
gaande eenvoud onthult advaita-zenmeester Mooji de intieme mystieke 
wegen van het biddende hart en introduceert het Vormloze rechtstreeks 
aan hen die hunkeren naar de ontdekking van hun ware aard als het 
Gewaarzijn God-Zelf. Drink van zijn kelk vol liefde en wijsheid, geroerd 
door de vinger van God. Zelfs één volledig tot je genomen gebed is 
voldoende om je hart vrij te maken in de oneindigheid van Zijn.
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Intrede



  e Mala van God is meer dan een boek. Het is 
  een viering van de levende God, een tastbaar 

gemaakte zegen om in het Hart te worden 
opgenomen. De kracht van waarachtig gebed 

ligt in de directe gemeenschap met het Ene. Gebed dient 
om de Waarheid van de onveranderlijke God te ontdek-
ken, te ervaren en op te nemen, om onze nietigheid en 
onze louter lijfelijke natuur te overstijgen, om bevestigd 
te zijn in de vreugde van eenheid met het Ene voorbij het 
concept van eenwording of eenheid, om volledig op te 
gaan in het Allerhoogste.

Intuïtief ervaren we God als de kern van ons meest intieme 
wezen. God is het leven zelf en meer dan dat. Hij is de 
totaliteit van alles wat is, ooit was en ooit zal zijn – wat 
in potentie is, wat wordt onthuld, wat wordt gerealiseerd, 
voorbij afgescheidenheid. Alles is het Gewaarzijn God-Zelf.

Voor sommigen klinkt het misschien tegenstrijdig dat 
iemand die de Waarheid, het God-Zelf, heeft gerealiseerd, 
zoiets als een gebed zou willen uitspreken, of God een 
Vader zou willen noemen, terwijl zo iemand de essen-
tie zelf is. Maar dit is geen tegenstrijdigheid: het gebed 
van een ontwaakt wezen is een waarachtig gebed, omdat 
het zich nooit losmaakt van het Ene. Juist vanuit deze 
Eenheid, vanuit de liefde en de vreugde die voortkomen 
uit het ontwaakte hart, ontstaan zulke gebeden als een 
geschenk aan de wereld.



De Mala van God wordt aangeboden aan allen die de 
Waarheid zoeken en aan hen die haar toegewijd zijn. 
Want de toegewijde moet wijsheid en onderscheidingsver-
mogen ontwikkelen, net zoals de wijsgerige denker ver-
trouwen, openheid, liefde en overgave aan het Goddelijke 
moet ontwikkelen. Wie de Waarheid heeft gerealiseerd 
ziet geen tegenstellingen in haar ontelbare uitdrukkings-
vormen, maar ziet dezelfde aanwezigheid van het Ene in 
alles en iedereen.

Wanneer de wijze bidt, zoek zijn nabijheid, want het is 
een zuivere uiting van bewustzijn buigend voor zijn 
Oorsprong. Laat je opnemen in zijn Eenheid. Hij zal je 
rechtstreeks introduceren tot God, want zijn aanwezig-
heid straalt goddelijkheid uit en is de belichaming van 
de Waarheid zelve. Wanneer de hart-mind deze aanwe-
zigheid ontmoet, wordt die ogenblikkelijk getroffen en 
op een natuurlijke manier gedoopt in het Ongeboren 
Gewaarzijn Zelf.

Drink van deze kelk vol liefde en wijsheid, geroerd door de 
vinger van God. Zelfs één volledig tot je genomen gebed 
is voldoende om je hart vrij te maken in de oneindigheid 
van Zijn. Wees zo dronken dat je zonder kaart je weg naar 
huis vindt. Betreed deze tempel van leegte.



Luister 

La at geen mens zeggen 
wat God is

of wat God niet is

Ma ar
l a at hem zwijgen

binnenin zijn wezen
totdat hij hier
zijn Heer v indt





Wie k an zich losmak en
van de Alomvattende ?

Verdr ink
volledig in Hem

Wees volledig ondergedompeld
ver zadigd

leeggema akt
opgebr and
gekruisigd
en verfijnd

door Zijn heil ige a anwezigheid

Zeg gewoon Ja
binnenin je hart

en wees leeg
word vervangen

door Hem

La at dit leven
tot niets anders dienen



108 Gebeden



Geliefde
Wees Gij

mijn mind



Va d e r
La at deze dag

niet een dag zijn, doorgebr acht in de mind
ma ar een dag, opgenomen in eenheid met U 

binnenin het Hart
tot in eeu wigheid

Ohm
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Geliefde Vader
Zonder U ben ik niet

ik ben – zo weet ik dat U bent
Niets is zoeter

dan deze k ennis, dit weten

Hoe wonderba arlijk is Uw speelsheid
Hoe subtiel zijn Uw a anwijzingen

2





O Bar mhartige Vader
Mogen zij die verdwa ald zijn in de wer eld

door onwetendheid omtr ent het Zelf
en da ardoor l ijden als ego

nu door Uw genade
a angespoord worden te ont wak en

tot het War e
en zo worden verlost

uit de gr eep der duisternis
La at hen t ijdloos vernieu wd worden in U

O volma akte Heer van het Universum

Amen

70





Moge je het leven ontdekk en
dat vr ij is van smart

Moge je mind verlicht worden
in de Wa arheid

Moge je de angst voor de dood overwinnen

Moge je nooit bescha amd zijn
over de a anwezigheid van de Heil ige Geest

noch de noodza ak voelen jezelf te verdedigen
op welk e persoonlijk e manier dan ook

Moge je vertrou wen groot zijn
je hart vol l iefde

en moge je het parfum dr agen
van de a anwezigheid van de Heer

wa ar je ook ga at

Dit is het gebed
dat ik bid voor jou

in de na am van
de heil ige geest van God

Zo zij het

Ohm

Shanti Shanti Shanti
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God liefhebben
met heel je mind
en heel je hart

zodat er niets overblijft
dan schitter ende a anwezigheid

die uitstr a alt van Hem
– ongebor en Gewa ar zijn

Zo opga an in Hem
sterven in Hem terwijl je leeft

is verr ezen zijn
in de smetteloze a anwezigheid
en glor ie van de levende God

Moge dit onze lotsbestemming zijn

Amen





(Anthony Paul Moo-Young)

Als zeer bijzondere en krachtige hedendaagse spirituele
meester, is Mooji het bewijs van de Waarheid waarnaar hij 
wijst met nietsontziende helderheid, wijsheid en liefde. Zijn 
aanwezigheid en aanwijzingen introduceren ons rechtstreeks 
tot onze wezenlijke aard als Ongeboren Gewaarzijn – het 
God-Zelf. Sinds zijn ontwaken door de genade van zijn 
Meester Papaji, is heel het bestaan van Mooji gewijd aan 
het brengen van oprechte zoekers van de Waarheid tot de 
herkenning van het tijdloze Zelf.



Oorspronkelijke titel: The Mala of God
Oorspronkelijke uitgave: Mooji Media Publications

Copyright © 2015 by Mooji Media Ltd.
All Rights Reserved. Original English version first published by
Mooji Media Publications, an imprint of Mooji Media Ltd., UK.
© Nederlandse uitgave: Uitgeverij Bewust Zijn

Eerste druk, november 2018

Illustraties binnenwerk: © 2015 by Mooji Media Ltd.
Penseeltekeningen: Mooji Baba
Fotografie: Leonardo, Illah, Yamuna
Redactie Engelse uitgave: Sivaganga, Rose, Sumantra, Gayatri, 
Zenji, Parvati, Samadhi, Krishnabai 
Vertaling: Nelly, Harry, Margreet, Maria Jolynn, Indira Ineke
Eindredactie: Frank Janse
Technische realisatie: Ron Goos

ISBN 978-94-92066-44-2
Gedrukt op FSC-gecertificeerd papier
Trefwoorden: non-dualiteit, advaita, zelfrealisatie, spiritualiteit

www.uitgeverijbewust-zijn.nl

Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere 
wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande 
toestemming van de uitgever.

Any part of this book may only be reproduced, stored in a retrieval system 
and/or transmitted in any form, by print, photoprint, microfilm, record-
ing, or other means, chemical, electronic or mechanical, with the written 
permission of the publisher.



Mooji
Voor Ik Ben
De directe herkenning van Waarheid
250 bladzijden
ISBN 978-94-920660-3-9 paperback
ISBN 978-94-920661-3-8 e-book

‘Voor Ik Ben’ is een selectie van dialogen tussen Mooji, 
een warmhartige spirituele meester uit de advaita- 
traditie, en zoekers naar vrede, waarheid en wijsheid. 
Mooji antwoordt de vragenstellers soms humoristisch, 
soms teder, af en toe scherp en altijd liefdevol als ze spre-
ken over angst, lijden, verwarring, relaties, spiritueel werk 
en hoe ze in vrede kunnen leven. 

Zijn woorden representeren een niet-aflatende uitnodiging 
om de aard van het Zelf te onderzoeken, en moeiteloos te 
rusten als de volheid en leegheid van het Zijn zelf. Zijn 
antwoorden moedigen aan, dagen uit en laten nooit na 
helderheid te scheppen. Diep geraakt door Mooji, wilden 
mensen zijn woorden natuurlijk mee naar huis kunnen ne-
men. Zo werd, op basis van live-opnamen, ‘Voor Ik Ben’ in 
een zeer korte tijd door de Sangha liefdevol samen gesteld.’

Verkrijgbaar in de boekhandel en via  
www.uitgeverijbewust-zijn.nl
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Wit Vuur is een verzameling van Mooji’s wezenlijke spiri-
tuele leringen gecomprimeerd tot de grootte van een pil. 
Eenmaal doorgeslikt zijn deze aanwijzingen als goddelijke 
granaten die lijden en begoochelingen wegvagen en zo je 
ware aard onthullen als perfect en tijdloos wezen.

Mooji is een internationaal befaamde Wijze die op de 
meest mooie, liefdevolle en levendige manieren recht-
streeks wijst naar de onvergankelijke Waarheid. Zijn ge-
nade, mededogen en wijsheid zijn ongeëvenaard. Voor 
degene die hunkert naar vrijheid is Mooji het antwoord 
op dit zielsverlangen. Duik in zijn liefdevolle wijsheid en 
begeleiding die je in dit waardevolle boek vindt – laat het 
datgene verbranden wat niet waar is in jou en laat het je 
weer tot leven wekken als datgene wat niet kan sterven.

Verkrijgbaar in de boekhandel en via  
www.uitgeverijbewust-zijn.nl
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