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Maart 2020 

 

Liefste eNieuws lezers, 
 
 

Bij momenten ontspringt in mij geheel onverwacht een grote vreugde en een intense 
dankbaarheid voor het feit dat ik Meester Morya ken, dat zijn prachtige boeken in mijn leven 
aanwezig zijn. Zijn woorden zijn steeds zo hoopgevend, zo optimistisch, zo genuanceerd en 
kunnen vooral alle onrust op de wereld zo goed in een ruimer, rustiger perspectief plaatsen.  
 
Zijn woorden ontstaan uit een diepe, zuivere liefde, waardoor ze steeds de dagelijkse zaken van je 
dagelijkse leven op een originele, frisse manier bekijken, want ware liefde kan in elk klein dingetje 
een mogelijkheid zien om te groeien naar schoonheid en bevrijding, zodat je leven mooi wordt en 
zodat je je vrij voelt om gelukkig te zijn, om jezelf te zijn, om mooie en belangrijke dingen te 
doen.  
 
"Rustig worden in het leven is belangrijk op dit moment", staat er in de volle maan tekst van deze 
maand. Want vanuit die rust ontdek je het verschil tussen wat belangrijk is en wat alleen maar 
belangrijk lijkt. Pas als je dàt onderscheid leert te maken, kan je de echte vreugde in je leven 
ontdekken. eGroetjes van Marie 
 
PS: Ontdek onder de volle maan meditatie ook de verschillende acties en promoties in de uitgeverij, en de 
tijdelijke beschikbaarheid van Bezinning 8! 
 
 

Meditatie voor de volle maan van 9 maart 2020 

 

Meester Morya, 
 

"Er is een liefde in het hart van mensen die streven naar verduidelijking in elke richting. (...) 

Er zijn op deze aarde liefdevolle mensen die schitterend werk doen. En ook tussen jullie, 

lezers, zijn er mensen die op die manier bezig zijn, die rustig vooruitgaan, dapper vooruitgaan 

om je persoonlijke problemen tot een oplossing te brengen, en bovendien ook te kijken naar de 

gemeenschappelijke problemen.  
 

De maatschappij verandert stilaan. Geleidelijk zal je de indruk krijgen dat er hier en daar 

mensen opstaan die bepaalde kwaliteiten in zich dragen die echt belangrijk zijn. Je zal ook 

zien dat er een greep is naar macht door bepaalde tegenkrachten, die bepaalde dingen willen 

doordrijven en die angstwekkend zullen zijn. Maar dat zijn maar heel kleine strubbelingen op 

deze aarde. Niettegenstaande de grote drang die er is om liefdevol te zijn, zijn er mensen die 

het totaal anders bekijken en met totaal andere ideeën rondlopen. Het zal een beetje tot een 

explosie komen van het één tegen het ander, maar uiteindelijk zal het goede het halen, en je 

moet niet bang zijn.  
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* 
Voor de verzamelaars:  
Tijdelijk opnieuw exemplaren van Bezinning 8 verkrijgbaar 

De tien Morya Bezinningsboekjes zijn stuk voor stuk pareltjes van wijsheid. Allerlei praktische 
raad voor je leven wordt afgewisseld met perspectieven op de wereld en de Nieuwe Tijd.  
 
In handig zakformaat en met een stevige hardcover kan je zo'n boekje overal mee naartoe nemen 
en elke keer een stukje ervan tot je laten doordringen. De teksten zijn zo essentieel dat je ze keer 
op keer opnieuw kan lezen en er rust, liefde, 
inzicht, kracht of troost in kan vinden.  
 
Bekijk alle Bezinningsboekjes op  
www.mayil.com > Morya Bezinning 
 
 
 
! Tijdelijk opnieuw verkrijgbaar ! 

 
"Morya Bezinning 8: Sta in je kracht" is al een tijdlang uitverkocht. 
Onverwacht zijn er nu toch opnieuw enkele exemplaren te verkrijgen, 
ideaal voor de fans die hun collectie bijna compleet hebben maar dit 
schitterende boekje nog missen. 
 
Wees er snel bij, want op is op!  
 
Om jouw boekje te reserveren, stuur ons een mailtje (of bel), want 
Bezinning 8 zit niet meer in het gewone circuit. 
 

 
 

* 
Nog heel even winterkorting op de AUDIO 

Nog tot 21 maart: 30% korting  
vanaf 2 stuks op de Morya audio 

 
Je ontvangt maar liefst 30% korting bij aankoop van twee 
of meer artikelen gekozen uit: alle Morya luister-cd's, het 
Morya Luisterboek (Wijsheid 1: Bewust handelen), en de Volle Maan BOEK + CD publicaties. 

 
Als je een Morya audio-publicatie beluistert, hoor je de stem van Geert aangenaam warm en 
heerlijk dichtbij. Zonder aarzeling verwoordt hij de rustige wijsheid van Meester Morya. Je gaat 
moeiteloos mee op de stroom en al snel begin je op een nieuwe manier naar jezelf en je leven te 
kijken. Je doet belangrijke inzichten op, je wordt er blij van en de tijd vliegt voorbij! Ideaal voor 
onderweg, thuis tijdens eenvoudig werk, als bezinning bij het slapengaan,... 
Op de website kan je uit elke publicatie een fragment beluisteren.  
 

Maak je keuze en bestel via www.mayil.com > Audio publicaties 
 
Actie tot 21 maart 2020, voor alle abonnees van het Mayil eNieuws die rechtstreeks bij ons 
bestellen. Je ontvangt je bestelling portvrij in België en Nederland. Bestel via de website, je 
korting wordt automatisch toegekend als je ingeschreven staat voor het 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) 


