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Januari 2019 
 

Liefste e-Nieuws lezers, 
 

Eind december had ik een droom waarin een reusachtige orkaan op komst was, maar samen met 
een groep andere mensen was ik gewaarschuwd en mocht ik in een soort restaurant binnengaan 
om te wachten en te schuilen. Het gebouw was er speciaal voor gebouwd, ijzersterk, in de vorm 
van een ronde koepel samengesteld uit ramen van dik glas, zodat we de hele horizon konden 
zien. De hemel was helder behalve een enorme, langzaam naderende wolkenmassa. Toen de 
orkaan ons eindelijk bereikte, zagen we door de ramen een felle wind opsteken, maar bij ons 
binnen was het nog steeds helemaal stil. Wij waren ook stil, onzeker over het natuurgeweld dat 
ging komen. Net buiten het raam, in het gras op een stoel, zat een man met een harmonium 
muziek te spelen en een devotioneel lied te zingen dat we door het glas heen niet konden horen. 
De hevige wind had geen vat op hem, zelfs zijn kleed bewoog niet heen of weer. Hij had onze 
koepel niet meer nodig, wist ik, en zeer onder de indruk begon ik zelf ook te zingen. 
 
Toen ik wakker werd, dacht ik meteen aan het Meester Morya sieraad rond mijn nek. Een 
koepel! Dat is het woord dat ik al weken zocht in plaats van 'paraplu'. Het symbool bovenaan het 
sieraad is geen paraplu - een paraplu is veel te klein en te onstabiel, die kan gewoon wegwaaien of 
omklappen door de wind. Een KOEPEL, dàt is het. Een koepel van stilte, van innerlijke ruimte 
en van ontzaglijke bescherming. De website en de print-pdf werden ondertussen aangepast naar 
de juistere terminologie. (Het gecorrigeerde blad vind je nogmaals aan het einde van deze 
nieuwsbrief)   eGroetjes van Marie 
 

Meditatie voor de volle maan van 21 januari 2019  
 

Meester Morya,  
 

"Er is geen tijd te verliezen. Probeer in je eigen innerlijk te kijken wat je kan doen. Dit 

betekent: als je geen gedachten hebt, dan is dat goed. Dan weet je, als een gedachte naar je toe 

komt, dat deze gedachte komt. Probeer je bewust te worden van de stilte die je in je hebt.  

 

Als je een moment niets te doen hebt en op iets moet wachten, gebruik dan deze tijd om te 

observeren wat er in je omgeving gebeurt. Neem alles in je op, probeer een beschrijving te 

geven van wat je ziet en laat het dan weer los. Keer je in jezelf, laat alles los en probeer de 

naam van het Goddelijke te herhalen. Herinner je daarna wat er daarnet rond je was en 

vergelijk het met hoe je dit alles nu ziet.  

 

Kijk dus wat er met jezelf gebeurt wanneer je met de dingen bezig bent. Dit is een rustige 

manier om te leren observeren, kijken, durven leven. Ieder moment van de dag kan bijzonder 
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zijn omdat je er dingen door kan leren kennen. Je kan kijken naar gebaren van mensen. Je kan 

kijken naar de manier waarop ze zich gedragen. Je kan zoveel observeren, opnemen en tot 

bewustzijn brengen en ook leren omgaan met jezelf daarin. Want dit is heel belangrijk: dat je 

in alles de rust en de vrede bewaart. Dat je je niet druk maakt als je mensen ziet die verkeerd 

bezig zijn of die ruzie maken of die angstvallig bezig zijn of wat dan ook.  

 

Je moet de wereld durven zien zoals ze is, maar je er niet druk in maken. Breng je gevoelens 

tot rust, terwijl je toch het hele geraas en gedaas van de wereld ziet. Probeer de rust te vinden 

en toch naar alles te kijken, maar laat het dan weer los.  

 

Weet dat je in de stilte van jezelf niet alleen bent. Dit is ook heel belangrijk. Je bent niet 

alleen, je bent nooit alleen en daar moet je proberen achter te komen. Je kan eenzaam zijn en 

toch tot een besef komen dat je niet alleen bent. Want als je een innerlijk gesprek voert met je 

eigen diepste innerlijk, dan zal je antwoord kunnen krijgen op je vragen en een aanwezigheid 

voelen in je bestaan.  

 

In werkelijkheid ben je nooit alleen. Het is heel belangrijk dat je dit weet. Er zijn altijd 

wezens rond je en met heel veel van die wezens kan je ook altijd contact maken. Maar je moet 

eerst proberen in jezelf te kijken. Dit betekent dat je in jezelf kan zien dat daar de stilte, de rust 

en de vrede komt, wat op zijn beurt eigenlijk wil zeggen dat je bezig bent ruimte te maken 

voor contact. Als je tot stilte en vrede komt in jezelf, dan maak je een rust, een eiland van rust, 

een koepel." 
 

Meester Morya 

 

 
 © Geert Crevits, www.morya.org    

 
fragment uit hoofdstuk 8 van  

"Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf",  
ook terug te vinden in punt 42 en 43 van  

het Morya Wijsheid Basiswerkboek 
 
 

* 
Nieuwe video:   “Geert Crevits en Meester Morya:   
Hoe het begon - verteld door zijn dochter Marie” 
 

Enkele dagen geleden verscheen een nieuwe video, 
het eerste deel van de lezing in Hank (NL) op 25 juni 
2017. In deze video vertelt Marie het verhaal van 
haar vader, wat Meester Morya in zijn leven 
betekende en hoe het allemaal begon. 
 
In de komende weken verschijnen nog zeven 
vervolg-video's uit de lezing in Hank.  
 

Bekijk de video via 
www.youtube.com/Moryaspiritual 
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* 
Bezoek onze stand in Torhout op zo. 24 maart 2019 
 
Op zondag 24 maart staan we met alle Morya publicaties 
(boeken / cd's / kaartensets / kaarsen enz.) op een moderne, 
sfeervolle en veelzijdige 'gezondheidsbeurs' in Torhout 
(West-Vlaanderen).  
 
Kom langs aan onze stand om een Morya kaartje te trekken, 
te grasduinen in alle boeken en werkboeken en een praatje te 
slaan met Marie en Martine.  
 
Elke bezoeker krijgt een bladwijzer mee naar huis met 
daarop een inspirerende spreuk van Meester Morya! 

Zondag 24 maart 2019 (10u – 18u) 
in het Diocesaan Centrum Groenhove  
Bosdreef 5 
8820 Torhout                         Martine bij de Morya kaartjes 

Kinderen (-12j): gratis / Volwassenen: € 5,- / 60+: € 3,-      Alle info op www.nageba.be 

* 
Nog tot eind januari:  
25% korting op de Bezinningsboekjes en Volle maan BOEK+CD (vanaf 3 stuks) 

 
Ieder Morya bezinningsboekje bundelt een tiental teksten die essentieel 
en toch praktisch zijn. Sterk ingebonden en in ideaal zakformaat, zodat 
je ze overal mee kan nemen om nu en dan een klein stukje te lezen. 
  

Het zijn ware inspiratie-bommetjes, en daarnaast een zeer efficiënte 
manier om vervelende gedachten een nieuwe kleur te geven of een 
lastige emotie in perspectief te kunnen plaatsen. 
 
Nog tot eind januari 2019:  
 

25% korting vanaf 3 stuks 
keuze uit Bezinningsboekjes 

en/of Volle maan BOEK+CD 
 
Maak je eigen combinatie van 3 
(of meer) boekjes uit de 
Bezinning reeks en/of de Volle 
Maan boekjes (boek+cd). De actie is automatisch geldig voor al onze eNieuws lezers die 
rechtstreeks bij Mayil bestellen.  
 

Maak je keuze en bestel via www.mayil.com > Morya Bezinning 
 

 

* 
Meester Morya sieraad 

 
Bestel jouw zilveren hanger via www.mayil.com  
 

 
 
 

* * * 
! 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) 



Eind jar
Hij zelf o
hart wel
voor een
nog “vee

 
In verba

 

"Door d

van de H

van lich

hierdoor

opdrach

geven. D

intuïtie 

evolutie

aansluit

 

Ieder ka

symboo

Maar hi

 

Het ha
is symbo

vrede di

vreugde

 

Het kru
is enerz

hemel, v

anderzij

mensen 

van men
 

Het is h

het leve

rondom

 

De fon
warmte.

opborrel

leven vo

schroeie

vereenza

ren tachtig g
op papier ze
lke Ik jullie t
n sieraad, zo
el mensen zu

and met het 

dit symbool 

Hiërarchie da

ht' dat bes

r een bijzon

hten verwach

De krachten

komen bij 

e. Je wordt

ing bij een i

an door ru

l zelf dieper

ier zijn alvas

rt  

ool van univ

ie deze aarde

 die alles dra

uis  

zijds de ver

van het men

jds de verb

errond, de

ns tot mens. 

et symbool 

en van de sc

m zich. 

ntein is lic

. Al wie de 

lt maar met

oeden en t

ende uitdagi

aamd of ver

gaf Meester 
ette met de 
telkens optek

odat je de teg
ullen dit ooit

sieraad ann

te dragen m

at je wil mee

staat voor 

ndere besche

hten waarm

n van liefd

je wonen e

t deel van

nnerlijke gro

ustige contem

r doorgronde

st enkele aan

versele liefde

e verlicht,  

aaglijk maak

rbinding va

nselijke met h

binding van

e verbinding

 

van de Men

chepping en

cht, puur lic

fontein ont

ttertijd overv

ot vreugde 

ingen die d

rstijfd zijn in

Morya een b
hand van Ge
ken op het e
genwoordig

t nog dragen

o 2018, zegt

maak je dui

ewerken aan

deze aarde

erming. Je m

mee je de Nie

de, bescherm

en maken e

n een grote

oep mensen

mplatie elk

en in de loop

nwijzingen:

e,  

kt. 

an de aarde

het Goddeli

n de mens 

g van hart t

ns die oog he

n de levende

cht, en daar

tdekt, de bro

vloedig kan 

brengen, e

deze aarde 

n zichzelf.”

 

bijzonder sy
eert.  Over d
inde van onz
gheid van M

n”. 

t Meeste

idelijk aan d

n 'het goddel

e. Jouw leve

mag je ook a

euwe Tijd v

ming, inspi

een versnell

er geheel e

n waar je bij 

k onderdeel 

p van jaren.

e en de 

ijke;  

met de 

tot hart, 

eeft voor 

e wezens 

rdoor bron 

on die zich 

stromen, ka

en daarna o

stelt aan de

ymbool aan L
dit symbool z
ze laat-avon

Mijn energie

r Morya

de Heren 

lijke plan 

en krijgt 

an kleine 

vorm kan 

iratie en 

ing in je 

en vindt 

hoort. 

van het 

  

 

 

 

De ko
is de g

voor elk

Het is e

die obs

die moe

en die w

 

 

 

van kennis

in zijn hart

an met het l

ook anderen

e mens, en

Lydia en Ge
zei MM toen

nd lessen, laa
e bij je draag

a:  

oepel  
oddelijke be

k zoekend m

een energie  

takels kan d

eilijkheden k

wonden kan

s, wijsheid, 

t bevindt en

licht van dez

n verkoelin

n warmte sc

eert Crev
n: "Het teken
at je best een
gt". Later ze

escherming 

mens.  

doen verdwij

kan verlicht

n genezen. 

© www.m

leven, goed

n eerst maar 

ze fontein z

ng schenken

chenken aan

vits, dat 
n van het 
ns maken 
ei Hij ook 

die er is 

jnen,  

ten  

 

morya.org  

dheid en 

zachtjes 

zijn eigen 

n van de 

n zij die 


