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September 2020 

 
 

 

Liefste eNieuws lezers, 
 
 

Over enkele dagen komt het boek "Morya Kracht 7" eraan. Alvast een warme dankjewel aan alle 
mensen die reeds het boek bestelden, dit is een grote steun geweest! 
 

Ik zocht een tekst uit het nieuwe boek als bezinning voor september, maar het was gewoon 
onmogelijk om te beslissen. In plaats daarvan heb ik elf verschillende passages uitgekozen. 
Geniet ervan, ze zijn heel inspirerend. 
 

En lees zeker verder naar onder toe want er is nog meer leuk nieuws, zeker voor mensen die 
graag kijken en luisteren. 
 

Met eGroetjes van Marie 
 
 
 

Bezinning voor de volle maan van 2 september 2020 
 

Meester Morya, 

I_ “Vrijheid wordt verworven door vrijheid te geven en te maken voor anderen. Wanneer 
je dus zelf tot vrijheid wil komen, maak dan anderen vrij en probeer daarover te 
spreken met elkaar, probeer daar vragen over te stellen, over hoe je dat kan doen.” 

II_ “De manier om tot vrijheid te komen hangt af van hoe je zelf vooruit wil in je leven. 
Als je naar je eigen leven kijkt, dan zal je zien dat je op bepaalde gebieden een zekere 
vrijheid hebt bereikt en op andere gebieden totaal niet, en dat betekent dat je daaraan 
kan werken. Probeer dan ook te kijken naar je eigen leven vanuit het oogpunt, vanuit 
het standpunt van vrijheid. Wat betekent het vrij te zijn? Wat betekent het te vechten 
voor vrijheid? Wat betekent het in je eigen naam dingen te doen? Wat betekent het 
op te komen voor bepaalde grote stromingen die waardevol zijn op deze aarde? En 
hoe ben je dan, wanneer je tot vrijheid gekomen bent? Probeer deze vragen tot rust te 
brengen in jezelf, probeer dingen te zien voor jezelf, maar probeer vooral een 
verantwoordelijke houding te hebben, ook tegenover anderen, wanneer het over deze 
vrijheid gaat.” 

III_ “Eenvoud en kracht gaan altijd samen wanneer je tot vrijheid probeert te komen, en 
het zal ook zijn dat je gelukkig wordt wanneer je naar vrijheid streeft. Dat streven 
alleen al geeft een vonk, je kan dat voelen in je hart. Wanneer je streeft naar vrijheid 
zal je voelen dat er iets in je hart gebeurt. Alleen al de wil om tot vrijheid te komen, 
maakt je hart vrij. En dat is een eerste stap naar fundamentele vrijheid. Je moet dus 
vrij willen zijn. Wanneer je die stap zet in je leven, wanneer je die overtuiging 
opgenomen hebt in je bestaan, vanaf dat ogenblik zal je geleid worden en kom je tot 
vrijheid. Je zal zien dat de wolken oplossen, dat er bepaalde momenten zijn dat je de 
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indruk hebt dat je inderdaad vrij komt en dat er dus dingen gebeuren die heel 
belangrijk zijn in je leven, die maken dat je meer gaat zien.” 

IV_ “Waar het om gaat is bewustzijn, dat je de dingen probeert te doen op een bewuste 
manier. Probeer jezelf in te schakelen in een leven dat goed is. Probeer dingen te 
doen vanuit goedheid, samen met anderen.” 

V_ “Mijn gedachten zijn met jou bezig. Mijn liefde is met jou bezig. Jij kan Mij voelen in 
je hart, wanneer je open komt voor Mij en wanneer je aanwezig bent in Mijn leven. 
Je kan Mij kennen zoals Ik ben en Ik ken jou zoals je bent. Maar dat kan alleen in de 
diepte. Wanneer je met je leven naar de diepte gaat, wanneer je je leven verdiept, dan 
zal je Mij ontmoeten. Anders kan je Mij niet ontmoeten. Er is geen oppervlakkig 
leven dat Mij kan vinden.” 

VI_ “De kracht in je leven betekent dat je verschillende dingen tegelijk kan doen. Dat heb 
Ik al dikwijls gezegd tegen mensen, dat ze dat kunnen. En heel veel mensen kunnen 
dat ook werkelijk. Het ligt eraan op welke manier je je kan concentreren. Als je rustig 
durft te staan in je leven, dan kan je je concentreren. Dan kan je luisteren en voelen 
en weten en denken, alles tegelijkertijd, en dat betekent kracht.” 

VII_ “Zelfs als je een ziekte hebt, moet je je niet bepalen tot deze ziekte, maar moet je 
weten: je lichaam heeft dan rust of tijd nodig en aandacht en liefde, en daar kan je 
aan bijdragen om die ziekte als het ware te helpen genezen. Maar je moet niets in de 
plaats van het lichaam doen, je moet het niet zelf doen, je hoeft jezelf niet te genezen, 
het lichaam moet zichzelf genezen. Probeer dus de nodige aandacht te hebben voor 
het lichaam en het lichaam te waarderen voor wat het is. Als je dit kan, dan doe je 
het op de juiste manier. Dan weet je: ‘het is mijn lichaam dat ziek is, het heeft tijd 
nodig, maar ik heb er mijn aandacht voor en ik kan opnemen wat er op te nemen is 
en ik kan ervaren wat er te ervaren is en ik kan mijn liefde daar naartoe sturen. En 
daarnaast kan ik het ook los bekijken. Ik kan het dus loslaten en mijn eigen weg gaan 
en mijn eigen dingen doen, ook met een ziek lichaam, ook met een gehandicapt 
lichaam.’” 

VIII_ “Laat er vreugde aanwezig zijn in je werk. Dat wil zeggen: als je een werk doet dat 
ontspanning brengt - wat misschien tegengesteld lijkt - dan kan je vreugde hebben. Je 
mag je dus niet overwerken, en je moet ook niet met tien dingen tegelijk bezig zijn. 
Concentreer je op een bepaald werk, het mag een klein werk zijn, en probeer er de 
vreugde in te betrekken. Als je dit doet, ben je beter af dan dat je tien keer hetzelfde 
zou doen met tegenzin. Probeer dus één ding te doen, rustig te doen en daar je 
vreugde in te beleven. Dan is het zo dat je een vooruitgang boekt in je leven.” 

IX_ “Je moet kunnen ontvangen van deze aarde. Door met dingen bezig te zijn, zou je 
moeten kunnen ontvangen. Maar als je niet openstaat voor wat je aan het doen bent, 
als je dus niet in die concentratie staat - dat je het niet kan opnemen - dan doe je 
zinloos werk en dat betekent dat je je vermoeit. Want ieder zinloos werk, ieder werk 
wat buiten je staat, waar je dus niet in betrokken bent en wat dus zomaar gebeurt, is 
in feite energieverlies.” 

X_ “Wanneer je haastig bent om dingen te bereiken die met je innerlijke ontplooiing te 
maken hebben, dan kan je niet voldoende kijken naar de zaken. Dat heeft als gevolg 
dat je angstig wordt en dat je vanuit deze angst dikwijls het idee hebt dat je de weg 
kwijtraakt omdat je niet weet wat je eerst zou moeten doen. Moet je nu dit doen of 
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* 
Nieuwe video: “De spirituele weg stopt nooit”,  

lezing van september 2019 in Nederlands Limburg  
door Marie Crevits 

 
 

Vorig jaar in de herfst gaf Marie een lezing in 
Voerendaal (Nederlands Limburg) voor een enthousiast 
publiek van bijna honderd mensen. De hele avond werd 
gefilmd en nu online gezet op Youtube. De video- en 
geluidskwaliteit zijn misschien niet perfect, maar zeker 
goed genoeg om alles gezellig mee te volgen en het 
gevoel te krijgen dat je er ook gewoon bij zit tussen de 
rest van het publiek.  
 
Enkele reacties van kijkers: 
 

    “Ik was heel blij met deze video, want vorig jaar vond ik het bijzonder jammer dat ik 
er niet bij kon zijn voor de lezing in Voerendaal. Ik heb me geïnstalleerd met de 
hoofdtelefoon en een sapje op een schaduwplek achter het huis, en ik heb alles in één 
ruk uitgekeken. Het wordt zo boeiend verteld dat je gewoon wil blijven luisteren. Ik heb 
me een paar keer een deuk gelachen, om de voorbeelden en ook om de reacties van het 
publiek. Ik zoek het vaak te ver en het kan soms zo eenvoudig zijn… Het was echt alsof 
ik er zelf bij was, heel leuk is dat.  
Een van de dingen die ik heb bijgeleerd is het belang van de handen, om dingen te doen 
met je handen. Soms voel ik dat ik iets moet gaan doen met mijn handen, maar nu 
begrijp ik ook waarom: omdat het mij helpt om uit mijn gedachten te komen, en dat 
werkt!  
Het was zo mooi, ik denk dat ik de video nog een keer ga bekijken, en ik heb me ook 
voorgenomen om mijn boek Wijsheid 1 opnieuw te gaan lezen, en ook het werkboek 
nog eens door te nemen.” (Leen)  
 
    "Ik voel me héél dankbaar, vervuld en verrijkt na het bekijken! Wat een bomvolle 
inspirerende lezing... dankzij jouw eigen typische manier van overbrengen is het heel 
gemakkelijk te behappen. Je rijgt het zo mooi aan elkaar waardoor het niet te veel of te 
zwaar is." (Pascale) 

 
 

"Spiritualiteit kent geen leeftijd,  
de spirituele weg stopt nooit",  
lezing door Marie Crevits in Voerendaal,  
september 2019 
 

Bekijk de video via  
www.youtube.com/Moryaspiritual 
 
 

* 
Goed nieuws… 

Onze websites worden totaal vernieuwd, ook voor beter gebruik op computer, ipad, tablet, 
smartphone. Er komt heel veel materiaal van Meester Morya ter beschikking, ook interactief. De 
voorbereidingen daarvoor zijn al een tijdje aan de gang met professionele hulp van getalenteerde 
jonge ondernemers in het vak.  
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… en oproep voor getuigenissen van lezers/lezeressen 

Kruip in je pen of beter: laat je gaan op je toetsenbord  en schrijf een 
getuigenis voor de nieuwe website van de uitgeverij, www.mayil.com.  
 
De bedoeling is om iets te delen over jouw ervaring met de wijsheid 
van Meester Morya dankzij de boeken of één ervan, of de kaartensets, 
de luister-cd’s, de video’s op youtube of deze maandelijkse 
nieuwsbrief.  
 
Bijvoorbeeld:  
• Wat heeft het lezen van die boeken in jouw leven tot nu toe al betekend? Hoe vaak lees je ze, 

wat haal je eruit, wat doet dat met jou?  
• Wanneer leerde je de teksten van Meester Morya kennen en wat heeft dit voor jou betekend? 
• Hoe heeft het werkboek jou geholpen?  
• Waarom hou je ervan om met de kaartensets te werken en wat doe je er zoal mee?  
• Waarom luister je graag naar de Morya luister-cd’s en wanneer doe je dat dan? Wat voor 

effect heeft het op jou als je ernaar luistert of geluisterd hebt? 
• Waarom ben je trouwe lezer van het Mayil eNieuws?  
• Wat vind je zo leuk aan de video’s op Youtube? Kan je een voorbeeld geven van wat je eruit 

leert? 
• Wat heeft de wijsheid van Meester Morya jou al gebracht?  
• Zou je de boeken van Morya aan andere mensen aanraden, aan wie en waarom?  

 
Wees zo specifiek als je kan, liefst met echte voorbeelden uit jouw eigen leven. Je kan ook 
vertellen over je twijfels of hoe je vertrouwen gegroeid is.  
Denk niet dat je niets te vertellen hebt, ieder verhaal is uniek en heeft iets bijzonders, en jouw 
getuigenis is zeker de moeite waard! 
 
Je kan je getuigenis naar ons sturen per mail, ofwel telefonisch doorgeven als je niet graag schrijft. 
Je verhaal komt quasi anoniem op de website: bijvoorbeeld enkel je voornaam en je dorp/stad of 
provincie - of wat je zelf kwijt wilt - worden erbij vermeld.  

Mail naar marie(a)mayil.com (vervang (a) door @) 
of bel +32 50 68 96 33 

Door jouw verhaal nu te delen kan je andere mensen straks misschien het vertrouwen geven 
om ook de boeken van Morya te ontdekken! 

Twijfel niet, neem contact op. 

* 
We zoeken vrijwilligers met kennis van talen 

voor verschillende kleine soorten werk die te maken hebben met de boeken en wijsheid van 
Meester Morya. 
 
Heb je een heel goede kennis van Duits, Frans, Engels, Pools, Spaans, Portugees of eender 
welke andere taal? 
Heb je zin om nu en dan enkele uurtjes te besteden aan een werk dat de geest verrijkt en je leven 
verdiept? Bvb ondertitels, kleine vertalingen, of herlezen, verbeteren van ‘Morya materiaal’? 
Neem dan zeker contact op met ons! Stuur een mailtje naar: marie(a)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) 


