31 oktober 2020
Liefste eNieuws lezers,
In de donkerwordende dagen van de herfst is het niet altijd evident om de zon in je hart
te bewaren en positief en licht door het leven te gaan. Meester Morya maakt er een punt
van dat licht en optimistisch zijn meer uithaalt dan ‘realisme’ of pessimisme. Makkelijk
is zoiets natuurlijk niet, maar af en toe een boek van Meester Morya openslaan kan
zeker helpen om het leven wat ruimer te bekijken en opnieuw vertrouwen te vinden in
jezelf in plaats van onrust of angst.
Deze maand is het thema van deze nieuwsbrief orde, en verantwoordelijkheid nemen
voor de zaken die op je pad komen. Stel niet uit wat moet gebeuren en ga niet slordig
om met dingen die je lastig vindt. Wees dapper want: zaken die je juist aanpakt, komen
niet meer terug, en: wie stappen vooruit zet, wordt altijd gesteund. Twee fijne beloftes!
eGroetjes van Marie
Passages ter gelegenheid van de volle maan van 31 oktober 2020
Meester Morya,

I_ “Zelfs als je met een futiel ding bezig bent, dat je weet van: ‘dit wordt nu echt in
mijn leven gegooid, ik kan er niet omheen’ - een document, een inschrijving,
een probleem dat aangepakt moet worden, vernieuwd, opgehelderd, dan moet
je weten: ‘er wordt voor mij, voor ons gezorgd.’

Als je er slordig in bent, weet: het komt terug. Vandaar dat het goed is om iets aan te
pakken, het uit te werken, af te werken en dan gedaan, uit, over. Maar dat ding toont je
dan de weg en het is belangrijk om rustig te zijn in die dynamiek. Want los je iets op wat
op het eerste gezicht niet zo belangrijk lijkt en je doet het goed, dan leer je daar jezelf in
kennen maar je leert vooral de dynamiek van jouw leven kennen. Want het kan zijn dat je
voortdurend rusteloos bent en dat is niet nodig. Het is goed om diep in het leven te kijken
en diep gelukkig te zijn, ook met de kleine klussen van iedere dag. Niet om van de ene
klus alweer in de andere te tuimelen, maar om in die kleine dingen die dynamiek te zien,
die oorspronkelijkheid, de gegevens die ook meetellen. Want werk je iets af, dan komt
het niet meer op je weg, maar van daaruit wordt de oorspronkelijkheid van je eigen leven
duidelijk. Dat is een heel groot iets, dat krijgt een enorme impact op jouw leven.”
(Geert Crevits, uit “Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn”, hoofdstuk 2)
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Het is heel belangrijk dat je rustig bent in de uitwerking van zaken, ook al is het een
papierwinkel, ook al lijken die zaken niet zozeer een betekenis te hebben of denk je: ‘ja
kom, zo is het leven nu eenmaal, een klus hier, een klus daar, en dan nog een klus en nog
een.’ Neen, die dingen die in jouw leven gegooid worden, zijn niet voor niets. Want
daarin kan je jezelf kennen.

1

II_ “Stel bepaalde zaken op orde in je eigen leven. Als je vooruit durft te gaan
in je eigen leven zal je altijd gesteund worden. Dat moet je absoluut weten.
Ik zeg je dit nu, maar morgen ben je het misschien alweer vergeten. Toch
moet je proberen te onthouden dat er een steun is voor jou die je verder zal
brengen in je leven wanneer je dat wil. Je moet dat weten omdat er
daardoor een sterkte en een evenwicht in je komt. Als je weet dat je niet
alleen staat in je streven kan je vooruit en steeds vooruit, door de
moeilijkheden heen. Want ieder mens komt wel eens in fases van zijn
leven waar het heel erg moeilijk kan zijn. (…)
Durf heel positief te zijn in je eigen leven, durf dingen te doen voor anderen die positief
zijn. Van daaruit komt er dan een grotere kracht naar je toe. Ook een grotere kracht om
dingen te verwerken die van anderen komen en die negatief zijn. Wanneer je in jezelf een
positieve kracht stimuleert door de dingen tot uitdrukking te brengen, zal je voortdurend
beschermd worden, ook in je werk.”
(Geert Crevits, uit Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven, hoofdstuk 9)

Daarom moet je weten dat je ook een onrust kan voelen in jezelf. Maar dan moet je niet
denken: ik moet met die onrust leven. Neen, dan moet je die onrust tot een rust brengen
op een bewuste manier. Het is heel belangrijk dat je dit durft te doen. Maak je niet druk in
je werk, in de ideeën van andere mensen of in de conflicten die er zijn, maar doe je eigen
dingen. Dit is heel belangrijk. Sta in je eigen leven zoals je in je eigen volk kan staan en
in de betekenis van je eigen religie. Je moet weten dat er dingen zijn in je eigen leven die
op een volkomen goede manier uitwerken omdat er een innerlijke leiding is, een
innerlijke oorspronkelijkheid.
Kijk niet te veel naar anderen om jouw leven te bepalen. Bepaal als het ware van binnen
uit je eigen leven. Doe je eigen dingen en weet dat je krachtig en sterk bent. En als je
denkt dat je dit niet bent, vraag kracht en vraag sterkte en het zal je gegeven worden.”
(Geert Crevits, uit Morya Bezinning 8: Sta in je kracht, hoofdstuk 1)
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III_ “Weet dat er een kracht werkzaam is op deze aarde, dat er dingen zijn die in
orde komen, ook al kan je dit nu niet zien. Blijf in het vertrouwen dat wat er
gebeurt op verschillende vlakken, in verscheidene landen, in verscheidene
continenten, dat het een goede bedoeling heeft. Het is wel dat het moeilijk is
en moeilijker wordt. Je zal zien dat de tijd waarin we komen heel veel vraagt
van de individuele mens.
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IV_ “Wanneer er een verantwoordelijkheidsgevoel is in jouw leven, dat je een
aantal zaken wil regelen en daarin je best wil doen, dan zou je kunnen
zeggen: “Het is nog niet goed genoeg”, maar het is eigenlijk beter dan je
denkt. Want iedere keer dat je je verantwoordelijkheid neemt in zaken,
herschikt jouw leven zich, wordt het geschikt en komt het op orde.
Verantwoordelijkheid is die kracht die je stelt tegenover de anderen, in een
rust, in een vrede. Want daar waar je je verantwoordelijkheden neemt, komt er een rust en
een vrede in jouw leven. Dit kan je heel dikwijls niet zien, want precies door je
verantwoordelijkheden te nemen, kom je vaak in moeilijkheden zogezegd. Maar in
werkelijkheid is dat niet zo, jouw moeilijkheden lossen op en dat wordt wel eens verkeerd
gezien. Door jouw verantwoordelijkheden te nemen, komt er een orde in jouw leven. (…)
precies door je verantwoordelijkheden, door dingen te doen, komt er een orde, een
regelmaat, een duidelijkheid in je leven, zijn er een aantal dingen die zich schikken, die
zich regelen en komt jouw leven in een vernieuwing, in een verandering.”
(Geert Crevits, uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, hoofdstuk 15)
Meester Morya
© Geert Crevits, www.mayil.com

*
Nieuwe blogs op www.hetleven.be
* Van zomer- naar winteruur: gesprek met de Tijd
Een veelzijdig gesprek met de "Heer van de Tijd" (of toch niet?) over de
dynamiek van heden, verleden en toekomst, over hoe God het verleden kan
veranderen, over: wat wil de Tijd van ons? Over intuïtie en verlichting, over
kansen krijgen, over jezelf leren zijn en leven in het Nu.

* "De allerbeste (én natuurlijke) remedie tegen luizen: eau-de-cologne!"
Luchtige blog met de beschrijving van een natuurlijke remedie tegen luizen, met op het einde een
kleine uitweiding over de mooie symboliek van het hebben van luizen.
Lees deze blogs op

*
Contact maken met andere Morya lezers
Op de nieuwe website van www.morya.org die voorbereid
wordt, willen we graag een mogelijkheid bieden voor Morya
lezers die elkaar willen vinden. Zo kan je, ook al wens je niet
per se een eigen Morya groepje starten, toch contact nemen
met iemand uit de buurt om kennis te maken en ervaringen
uit te wisselen over Morya, om samen te mediteren of
bijvoorbeeld stukjes van het werkboek door te nemen.
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www.hetleven.be
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Wil jij binnenkort graag contact maken met andere lezers uit jouw buurt? Geef dan je gegevens
nu al aan ons door.
Jouw privacy wordt goed beschermd. Je kan zelf kiezen hoeveel je online wil delen, bijvoorbeeld
je echte voornaam of liever een bijnaam, enkel jouw deelgemeente of ook je straatnaam.
Wie contact zal willen met iemand anders op de kaart, zal dat enkel via ons kunnen, dus jouw
contactgegevens zelf komen nooit online te staan!
We zijn nog in de ontwikkelingsfase van deze tool. Heb jij nog andere ideeën voor de verdere uitwerking
ervan? Neem zeker contact op met ons.

Laat ons weten dat jij ook op zoek bent
naar andere Morya lezers.
Geef ons jouw gegevens door, samen met een zinnetje
waarmee je jezelf kort voorstelt.

*
Morya wijsheid altijd bij de hand
Bij Mayil Publishing House zijn heel wat publicaties te verkrijgen waarmee je overal en altijd
Morya wijsheid binnen handbereik kan hebben: thuis of onderweg, om te lezen, te doen of te
luisteren.
Neem zeker een kijkje op de website om te zien wat er bij jou past:
Lezen:
- 'Morya Wijsheid' en 'Morya Kracht' boeken
- Morya Bezinningsboekjes
Doen:
- De twee Morya werkboeken
- Spiritueel Dagboek
- Morya kaartensets

Gratis verzending
naar België en Nederland
vanaf 19 euro!

Bekijk alle Morya publicaties op

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)
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Luisteren:
- Volle maan boek+cd
- Morya luister-cd's
- Morya Wijsheid 1 als luisterboek
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