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Mei 2018 
 

  

Liefste e-Nieuws lezers, 
 
 

In het begin van deze maand maakte ik me al een tijd vreselijk druk rond een administratief 
misverstand waardoor we over een maand wellicht Laura's zorgbudget zullen verliezen. Door 
mijn vele pogingen om het onrecht te herstellen, raakte ik zo gefocust op het probleem, dat àlles 
op de duur als een probleem begon aan te voelen. Als Meester Morya in zijn boeken over 
problemen spreekt, waarschuwt Hij steevast voor die val waar ik nu zelf in gelopen was. Alles 
was zo serieus geworden, ik werd er een kribbig en misnoegd iemand van.  
 
... Tot ik op een bepaald moment mijn tanden stond te poetsen in de badkamer. Het poetsen 
maakte me rustig, en ineens keek ik naar de badkamer rond me met nieuwe ogen. Mijn 
gedachten gingen uit naar al die mensen in de wereld die géén badkamer en zelfs geen toilet 
hebben, en een grote dankbaarheid welde spontaan in me op. Tegelijk voelde ik dat ik op slag 
bevrijd was van mijn bittere ernst en mijn ongenoegen!  
 
Als je veel met problemen, beperking, onrecht of ellende bezig bent, begin je soms te geloven dat 
dàt de realiteit is, en je leven wordt er klein en moeizaam van. Dan is dankbaarheid één van die 
krachten voor mij die, als je ermee in contact kan komen, alles opengooit en je opnieuw een 
ruimer perspectief geeft, ontspanning, en een nieuwe toegang tot de grote liefde in je eigen hart. 
 
Deze maand koos ik een tekst uit het allereerste boek over de heilzame spanning van het jezelf 
proberen te zijn (of te worden). Je kan op de webiste horen hoe Geert het stukje voorleest 
(fragment uit het luisterboek). Verder in deze nieuwsbrief lees je o.a. hoe je een waardebon van 
44 euro kan winnen, en hoe je een verloren persoonlijke boodschap misschien nog terug kan 
krijgen. eGroetjes van Marie 
 

Meditatie voor de volle maan van 29 mei 2018     (te beluisteren op www.morya.org)  
 

Meester Morya,  
 

"Als je begint met liefde zal je ondervinden dat je verandert. Als je dingen gaat doen voor 

een ander vanuit liefde, ga je ervaren dat je anders wordt. 

 

De grote drang van de mens is om zichzelf te durven zijn en om dingen te doen die 

belangrijk zijn. Maar heel vaak is er een element van vrees, schrik, het element van de materie 

dat een rol speelt, het spiegelelement dat een rol speelt, de rust die een rol speelt, maar dan de 

rust als prestatie. Want de mens zegt tegen zichzelf: “Als ik rust, dan doe ik iets wat goed is 
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voor mij”, dus wordt de rust gezien als een prestatie. Maar de rust is geen prestatie. De rust is 

iets wat volgt op een spanning. Pas als je een spanning ervaren hebt, kan je tot rust komen, tot 

een echte rust. Want als je geen spanning hebt en ook geen spanning durft te verdragen, als je 

dus de polen niet durft te ervaren, dan kan je niet tot een echte rust komen. 

 

Als je als vrouw nooit vrouw durft te zijn en de man niet man laat zijn, dan kan je nooit tot 

een ontspanning komen, tot een echte rust. Want dan heb je niet het idee dat er een spanning 

of een polariteit is geweest en dat is wel noodzakelijk. Het is noodzakelijk dat die afwisseling 

in het leven gebracht wordt door de polariteiten tot het uiterste te drijven, doordat de man 

man wordt, steeds meer en steeds anders. Want man worden is een groei. Je bent geen man, 

maar je wordt man, zoals je geen vrouw bent, maar vrouw wordt. Dit is heel eigenaardig, 

want vrouw zijn kan op duizenden manieren, zoals man zijn op duizenden manieren kan. 

 

Het is een echte uitdaging om te worden wie je bent. Je moet in de diepte van het bestaan 

leren kijken, je bewustzijn daarop richten en verder leren gaan dan waar je bent. Wat is de 

kracht in het leven van een man en hoe kan hij deze kracht beheersen? Met andere woorden, 

hoe kan hij met deze kracht omgaan? Wat is de vormelijkheid, de diepte van de vrouw? Welke 

energie bezielt haar en hoe kan ze met haar energie weven en steeds verder gaan, zodat ze 

uitdrukking geeft aan de schoonheid die er in haar ziel is? Dit zijn krachten die een belang 

hebben in het leven en die dus ‘worden’ wat ze zijn." 
 

Meester Morya 

 
 © Geert Crevits, www.mayil.com   

uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen  
(uitgegeven als boek en als luisterboek  

voorgelezen door Geert Crevits zelf),  
fragment uit hoofdstuk 12: Kracht en vormelijkheid 

 
 

 

* 
Wat is jouw favoriete Morya boek?   

Win een waardebon van 44 euro! 
 
Voor de website zijn we op zoek naar mensen die iets willen vertellen over hun favoriete Morya 
boek: 

 
Welk Morya boek ligt bij jou op de nachttafel en waarom?  
Of welk boek heeft jou door een moeilijke periode geholpen?  
Welk boek is jouw favoriet of zou je aan anderen aanraden?  
Van welk Morya boek hou jij het meest? 
Was het liefde op het eerste gezicht, of hoe komt het dat juist 
dit boek jouw hart geraakt heeft?  
Of heb je geen favoriet en vind je het onmogelijk om te 
kiezen? Dat kan ook! 
 

Stuur ons jouw verhaal 
en maak kans op een waardebon van 44 euro! 

(vrij te besteden bij Mayil) 
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* 
Een boeket van onderwerpen 
 
Elk boek van Meester Morya gaat over hoe je meer jezelf kan worden, over wat liefde is, hoe je de 
liefde in je eigen hart kan ontdekken en ontwikkelen, elk boek gaat over spiritueel leven in een 
moderne wereld, over leren geloven in je eigen intuïtie en juist leren omgaan met de wereld en de 
mensen om je heen...  
 
Toch zijn er onderwerpen die in bepaalde boeken heel specifiek aan bod komen en niet zo vaak 
of helemaal niet in de andere. Hieronder een lijstje van opvallende grote of kleine thema’s in elk 
boek. (Voor alle duidelijkheid, dit is maar een selectie. In ieder boek vind je nog veel méér 
onderwerpen en inzichten!) 
 
Morya Wijsheid 1: Bewust handelen 
 

De kracht van een doel - karma - 'gek' zijn - de beste dief worden - rust zoeken - liefde en 
verliefdheid - liefde en seksualiteit - eenzaamheid - geld en kapitalisme - beleggen - kunst - 
politieke verkiezingen - liefde en het kwade - de spiraal van geweld - zelfmoord - omgaan met tijd 
- het bewustzijn van het atoom 
 
Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud  
 

Hoe stel ik de juiste vragen - asthma en ademnood - inwijding - vrij worden van je ouders - 
zwangerschap - niet getroost kunnen worden - de energie van de wil - omgaan met je lichaam - 
het derde oog - het fysieke hart - de vurige wereld 
 
Morya Wijsheid 3: God woont in je hart 
 

Geheimen houden - de ogen van je hart - de kracht van verbeelding - de ademhaling van de ziel - 
wat is loslaten - bidden voor je kinderen - je ware naam - de bril van je denken - sentiment en 
liefde - Sint Jozef - Adam en Eva - Jehova getuigen - wenen - hypnose - postnatale depressie - 
begraven of cremeren - moordenaars en karma 
 
Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf 
 

Twijfelen - pijn en eenzaamheid - zelf gebeden maken - de dood is een trapje - gedachten 
ontspannen - het proces van vrede - angst en andere gevoelens - leren mediteren - oordelen en 
veroordelen - engelen die geen engelen zijn (de spiegelsfeer) - vreugde en plezier - als God te 
abstract is - dromen 
 
Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte 
 

Als je gekwetst wordt - poëzie - je geest beheersen - depressie - de slaap - de toekomst - probleem 
van de honger - Aquarius tijdperk - niet alles in jezelf is van jou - de spiegelsfeer - kinderen en 
opvoeding - gevoelens en verlangens - de reden van je bestaan 
 
Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen 
 

Kijken naar jezelf - omstandigheden - onthouden - metaalmoeheid - energetisch machines 
herstellen - vreugde richten - synchroniciteit - haast - werken om het geld - aura's voelen - de engel 
van tegenwoordigheid - de engel des doods - innerlijke glimlach - het aambeeld van dankbaarheid 
- de vrije wil - je engel sturen 
 
Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis 
 

Zelfkritiek - de maatschappij in de Nieuwe Tijd - woede - verantwoordelijkheid - geld oppotten of 
laten rollen - samenwerken met engelen - verveling - angst - concentratie - patronen loslaten - 
channeling - Akasha - het denken is een tunnel - de wet van het verlangen - ambitie 
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Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan 
 

Het verleden en het nu - de Nieuwe Tijd in de cultuur, architectuur, relaties, muziek, waarden, 
literatuur, onderwijs, wetenschap, politiek, taal - de media - lichtwerkers - broederschap - kracht 
van woorden - blinde vlekken - verstrooidheid - sleur en verveling - depressie, apathie - minder 
manipuleerbaar worden - getest worden - de sluiers - toeval - het OM - verkeerd licht - luiheid 
 
Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven 
 

Hoop - kunstenaars - lichamelijkheid - de druk van het uiterlijke leven - de ogen der liefde - 
bewust sterven - de Christuskracht - beproevingen - goed is relatief - lijden - ontgoocheling - 
ergeren - alwetendheid - zelfmoord - omgaan met spanning en ruzie - de natuur - de tijd 
 
Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn 
 

Je gedachten beheersen - het leven als leerschool - meditatie oefenen - de naam van God - 
bewuste slaap - moeilijkheden - therapeut zijn - genezend werk - luisteren naar mensen - 
pessimisme - verdriet - mediteren in groep - de energie van geluk - een taal leren - groepsprocessen 
- verantwoordelijkheid - harmonie bereiken  
 
Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd 
 

Wezens en sferen - Atlantis - contact met etherische sferen als wereldwijd fenomeen - omgaan 
met (negatieve) ervaringen - nieuwe werkelijkheden - synchroniciteit - omgaan met conflict - een 
nieuwe politiek - mediteren met kleur - werken met licht - beproevingen - tegenkanting binnen het 
gezin - werkers van het licht - eenheid en verdeeldheid - kunnen lachen - je lichamen verfijnen - 
hoe verschrikkingen loslaten  
 
Morya Kracht 3: Mens en maatschappij 
 

Geld - routinehandelingen - armoede - maatschappelijk delen - zakelijk omgaan met energie - 
geniale mensen - heilzaam werk - werk, vreugdd en geld - emancipatie - schoonheid - genieten 
van wat onaf is - leven met handicap of beperking - vrijheid ondanks misdaad - leugen - tegenslag 
- een netwerk van licht op de aarde - solidariteit - liefde laat de ander vrij - jouw zielengroep - 
schuld en schuldgevoel, het verleden vergeten - regels stellen 
 
Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid 
 

Het wapen van de stilte - leiding - rollen spelen - positief zijn - kernen van licht in de fabriek, op 
school, in de politiek enz. - een goddelijk plan - innerlijke klanken - je innelrijke tuin - de dood als 
levenskunstenaar - kind zijn tot je sterft - te goed willen zijn - vrede wekt spanning op - symbool 
van de roos - gesprek met de elementen in jezelf - de aarde als geliefde - het wezen 'mensheid' 
 
Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf 
 

Een druk leven leiden - controle over je gedachten - angst ontstaat uit verdriet - zielenmomenten - 
schizofrenie - nachtelijke scholen - engelbewaarder - tekenen, schilderen - het geweten - tijd stelen 
voor jezelf - mentale stilte - 'ik slaag niet in het leven' - troost - mensen loslaten - Goddelijke 
Moeder, Goddelijke Vader - verwantschap - positief zijn naar anderen - de waarheid van vandaag 
is niet die van morgen 
 
Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven 
 

Het zintuig van je hart - wees geen moderne slaaf - het probleem van het Westen - de oplossing 
niet verwachten van een ander - spanning binnen de familie - kinderen waarderen - God zorgt 
voor mij - dienstbaarheid in je dorp - de kracht van goedheid - werk en ontspanning - concreet 
liefdevol zijn - verlichting - ritme van de ziel - tussenlevens - goed en kwaad - beperktheid 
overstijgen - niet gekwetst hoeven zijn - levensrijpheid - laat je niet opjutten door anderen – 
genade 
 

Alle boeken zijn te verkrijgen via www.mayil.com 
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* 
ARCHIEF: Jouw persoonlijke boodschap op CD terug ontvangen 
 

 
Als je tussen 2006/2007 en 2012 via Geert Crevits een 
persoonlijke boodschap van Meester Morya ontvangen hebt 
op cd, maar die ondertussen verloren bent, dan heb je veel kans 
dat deze boodschap bij Mayil wél nog bewaard gebleven is.  
 
Omdat deze boodschappen absoluut uniek, precieus en 
waardevol zijn, biedt Mayil de mogelijkheid om deze digitale 
boodschappen opnieuw te ontvangen. Voor het terug opzoeken 
en doormailen vragen we per boodschap een steungift van  
8 euro (richtprijs) t.v.v. Mayil vzw. 
 

Ben jij een boodschap op cd kwijt?  
Neem contact op met ons, we kijken of we deze bij ons nog 

kunnen terugvinden. 
 

 

* 
Voor iedereen die ooit een boodschap via Geert ontving, 
enkele warme aanbevelingen: 
 
- Schrijf of typ je oude persoonlijke boodschappen uit! (Het kost heus niet zoveel moeite, en je 
haalt er meer uit als je ze ook kan lezen) 
 
- Digitaliseer of kopieer je oude cassettes. Als je hier geen materiaal voor 
hebt, laat je cassette dan eens afspelen terwijl je met je telefoon of computer 
het geluid opneemt. 
 
- Als je een boodschap op cd hebt, maak dan eenvoudig enkele kopies van 
het audio-bestand en bewaar die op je computer én op een aparte USB-stick. 
 
- Kortom: Bewaar je boodschappen op meerdere manieren en op meerdere plekken.  
 

Cassettes en cd's kúnnen zomaar kapot gaan, en het gebeurt meestal zonder 
waarschuwing vooraf... Wees er op tijd bij om jouw persoonlijke boodschappen te 
bewaren voor de toekomst! 

 
Iedere persoonlijke boodschap van Meester Morya via Geert Crevits 

is GOUD waard en blijft je leven lang gelden. 
Draag er zorg voor en doe er vandaag nog iets mee! 

 
 

* 
Morya groeigroep  

 
Op vrijdagavond in Hertsberge (bij Brugge). Marie bespreekt een 
bepaald thema uit de boeken van Meester Morya en er zijn een drietal 
bijpassende groepsmeditaties. We zijn een open groep, iedereen is 
welkom. 
 

vr. 1 juni 2018: thema het offer van de liefde 
vr. 29 juni 2018: over spelen in het leven en over resultaat loslaten 
 

Meer info en inschrijven via  
www.morya.org > Meditatie-avonden 
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* 
Nieuwe privacy-wetgeving 
 
Om te voldoen aan de nieuwe Europese privacy-wetgeving, informeren wij jullie graag over de 
manier waarop Mayil vzw jouw persoonsgegevens verwerkt en bewaart.  
 

Volgens onze interactie met jou hebben we verschillende niveaus van persoonsgegevens-
verzameling: 
 
1) eNieuws lezers 
Bij aanvraag van de nieuwsbrief gaf je je naam en emailadres op, samen met je gemeente/stad en 
land, eventueel aangevuld met je interesses en hoe je over ons gehoord hebt. We vragen om je 
stad/gemeente om verwarring tussen naamgenoten te kunnen voorkomen of vast te stellen. 
 

2) Wie deelneemt aan een lezing of cursus 
Als je online inschrijft voor een van onze activiteiten, vragen we meestal ook om je 
telefoonnummer. Dit nummer gebruiken we enkel in geval van onverwachte annulatie van de 
activiteit. 
 

3) Klanten van de uitgeverij 
Als je online bij ons een boek, cd, kaartenset enz. aankoopt, dan bewaren wij jouw adres en de 
details van je aankoop (wat je koopt en wanneer het besteld, betaald en verstuurd wordt). 
Gegevens over aankopen die niet online óf niet rechtstreeks bij Mayil gebeuren, worden niet 
verzameld of bewaard. 
 

4) Mensen die tussen 2007 en 2012 een boodschap ontvingen 
Als je een persoonlijke boodschap van Meester Morya ontving tussen 2007 en 2012, dan 
beschikken wij over de datum(s) van aanvraag, betaling, opname en verzending van de 
boodschap, je eventuele vraagstelling en wellicht ook je toenmalige adres en leeftijd. Over wie 
vóór 2007 een boodschap ontving of een cursus volgde, hebben wij ofwel niets meer, ofwel enkel 
een naam op een papieren lijst in het archief. 
 
 
Alle gegevens worden bewaard in een offline database, die enkel geraadpleegd kan worden door 
Marie of Lydia, die dat steeds doen met groot respect en alleen indien nodig of gepast. 
 

Om de nieuwsbrief te kunnen versturen, worden (enkel) jouw naam en email-adres doorgegeven 
aan Mailchimp (Telenet was helaas niet in staat al onze nieuwsbrieven te versturen zonder dat we 
op het internet als spammers worden bestempeld). Mailchimp verzamelt op hun beurt bepaalde 
gegevens i.v.m. of onze nieuwsbrieven geopend en aangeklikt worden. Zelf raadplegen wij deze 
gegevens enkel wanneer er een vraag komt van een lezer zoals "Hoe komt het dat ik mijn 
nieuwsbrief niet (meer) ontvang?"  
In geen geval worden andere gegevens ooit gedeeld met derden - noch voor marketing-, noch 
voor andere doeleinden.  
 

Als je je eigen gegevens uit onze database wil raadplegen of laten verwijderen, neem dan gerust 
contact met ons op.  
 
 
 
 

Als je wil uitschrijven uit de nieuwsbrief, klik in de originele mail eenvoudig onderaan op 
'Unsubscribe' of stuur ons een mailtje 'Uitschrijven aub' 
 
 
 

Deze informatie vind je ook terug op de website, op de pagina's Contact en Mayil eNieuws. 
 

 

 
* * * 

! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen  
via telefoon: 050/68 96 33 (bij Marie) (vanuit NL: + 32 50 68 96 33) 


