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Maart 2022 

 

Liefste eNieuws lezers, 
 
 

Twaalf jaar geleden zat ik met papa aan het bureau dat in mijn slaapkamer stond. Hij 
dicteerde telepathisch vijftien oefeningen voor in de boekjes van de Morya kaartensets. 
“Levensoefeningen” noemde Meester Morya ze, en het zijn stuk voor stuk juweeltjes die 
verdienen om bestudeerd te worden, in het leven toegepast te worden. Vandaag zit ik in een 
ander huis, aan een andere bureautafel in een andere slaapkamer, en toch is dat moment van 
toen nog steeds dichtbij. Het werk gaat door, de vreugde neemt toe doordat we ze kunnen 
delen met elkaar. eGroetjes van Marie 

 
 
 

Meditatie voor de volle maan van 18 maart 2022: 
 

Meester Morya, 

“Er komen antwoorden in je hart. Die moet je niet wegstoppen, noch voor jezelf, noch voor 
anderen, maar je moet erop kunnen mediteren. Als je diep in jezelf rustiger wordt, blijer 
wordt, een evenwicht vindt, komt er ook orde in je leven door juiste gedachten. Een voor de 
hand liggende gedachte wordt dan: ‘ik hoef geen grote inspanningen te doen, want eigenlijk 
weet ik wat ik wil.’ Dit is een kwestie van je aanvoelen te zuiveren.  

Heb het gevoel dat je vrede hebt met de mensen die bij jou zijn; dat je je niet ergert, dat je niet 
wegloopt van ze. Dat je je niet gekwetst voelt, maar dat je weet: ‘ik heb vrede in mijn hart en 
ik kan dingen doen die interessant zijn.’ Er kunnen ook heel leuke momenten zijn, momenten 
vol humor, momenten vol begrip. Momenten waar je je eigen ego kan relativeren en waar je 
doorziet welke kleine valstrikken je ego je als het ware opdringt. 

Wanneer je in het gevoel komt dat je dingen werkelijk begrijpt, kan het zijn dat je een heel 
andere weg gaat omdat je voelt: ‘er zijn inderdaad belangen die ik begin te verdedigen; ik 
begin op te komen voor mezelf, ik laat me niet doen door de omstandigheden, ik zie wat in de 
wereld gebeurt, maar ik kan ook dankbaar zijn voor de relatieve vrijheid die ik heb, en die 
vrijheid kan groeien omdat het milieu waarin ik leef belangrijk is en dat ik voel: hier kan ik 
iets betekenen.’  

Het is een zegen om een goed leven te hebben en het is goed om vanuit dat goede leven 
verantwoordelijkheden te dragen en blij te zijn met jouw bestaan. Wees niet afhankelijk van 
de dwang van anderen, maar wring je los. Maak dat je een leven hebt en weet: je kan een goed 
mens zijn en dat betekent ontzettend veel op deze Aarde.”   

Meester Morya  

Geert Crevits, tweede Levensoefening uit het boekje  
van de Morya kaartenset 'Begeleiding' © Mayil.com 
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* 
Voorjaarsactie bij Mayil: Luister-cd's aan halve prijs 
 

De luister-cd's staan nog steeds aan halve prijs. Haal ze in huis!  
 

Alle Morya luister-cd's met 50% korting 
Normaal 20 euro per stuk - Nu voor slechts 10 euro 

 
De vijf cd's zijn stuk voor stuk juweeltjes waarin uiterst praktisch advies voor je dagelijkse leven 
afgewisseld wordt met diepe levenswijsheid en verlichte filosofie.  
 

Door herhaaldelijk naar de teksten te luisteren ontwikkel je een pakket persoonlijke inzichten 
waar je steeds op terug kan vallen wanneer je het leven even niet meer goed begrijpt of door 
twijfels en zorgen overvallen wordt.  
 

Wie geen cd‐speler meer in huis heeft, kan de vijf cd's als pakket tijdelijk voor 58 euro samen  
op één USB‐stick bestellen. Interesse? Stuur ons een mailtje. 

 
Morya Luister-cd "Shakti" 

 
1. Tegenwoordigheid van geest (13:06) 
2. Blij zijn met de dag die voorbij is (15:43) 
3. Liefdevolle communicatie (13:03) 
4. De beloning is reeds aanwezig in je hart (18:32) 
5. Breng licht in de generaties voor en na jou (12:38) 
 

Morya Luister-cd "De logica van het hart" 
 

1. Het oneindige bewustzijn (22:18) 
2. God, doe Jij het voor mij (16:28) 
3. Het ware koningschap (17:50) 
4. De vernieuwing in je leven (13:29) 

 
Morya Luister-cd "De vreugde van het samen Zijn" 

 
1. De nood aan een Nieuwe Tijd (10:02) 
2-3-4. Meditatie met de kracht van onze verbeelding (7:07) 
5. Het verhaal van de ander is jouw verhaal (24:02) 
6. De zachte liefde van Morya (9:28) 
7. Grenzen verleggen (11:29) 
8-9-10. Meditatie in eenheid en zegening (5:30) 
 

Morya Luister-cd "God ik hou van Je" 
 
1. De innerlijke leiding (21:18) 
2. God, ik hou van Je (15:49) 
3. Ik kan gerust niemand zijn (16:37) 
4. Ik leef nu (23:48) 
 

Morya Luister-cd "Vraag licht" 
 
1. Een diamant met zoveel facetten als je zelf wil (14:15) 
2. Een sleutel om je problemen te begrijpen (12:39) 
3. De rode draad die zich door je leven weeft (13:48) 
4. Meditatie en kleine stapjes over en weer naar de wereld en terug (13:45) 
5. De geschiedenis wordt herschreven door iedereen van ons (11:45) 
6. Jouw leven is belangrijk (11:49) 
 

Meer info en bestellen:  
www.mayil.com > Audio publicaties > Morya Luister-cd’s 

 
* * * 

! Mensen zonder internet kunnen steeds bestellen of meer info aanvragen  
via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147) 


