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Mei 2022 

 

Liefste eNieuws lezers, 
 
 

Vragen zijn er altijd en antwoorden zijn belangrijk om vooruit te kunnen.  
Enerzijds zijn er de grote thema's: “Wat is er voorbij tijd en ruimte, het grote onbekende?”, 
maar ook de zogezegd onbelangrijke vragen, die we wegschuiven omdat de wereld onze tijd 
en ruimte gewoon wegknabbelt, omdat we er niet aan toekomen om met onze vraagtekens 
bezig te zijn.  
MAAR… we kregen vorige maand zoveel positieve feedback op de vernieuwde website dat ik 
dit heel graag wil meedelen. De reacties kwamen voornamelijk op de pagina van het online 
advies. Met andere woorden: stel je vragen aan Meester Morya.  
Alle vragen die je in je hart bewaart omdat je het antwoord niet weet, kan je kwijt aan Morya, 
in alle vertrouwelijkheid, in de rubriek "Vraag het aan Morya" dankzij de fantastische 
software op onze vernieuwde website www.mayil.com .  e-groetjes van Lydia 

 
 
 

Meditatie voor de volle maan van 16 mei 2022: 
 
 
 

Meester Morya, 

“Als je met liefde naar iemand toe gaat, dan doe je iets, dan breng je iets tot stand. Dat 
betekent dat er iets komt wat er nog niet was, en wat blijft als je weggaat. Er is dus iets 
gerealiseerd. Liefde realiseert de werkelijkheid.  

Zorg dan ook, als je met liefde naar iemand toe gaat, dat je bij liefde blijft. Ga niet weg 
zonder dat je de liefde als het ware verankerd hebt en weet: ‘in mijn eigen hart ben ik trouw 
gebleven aan mijn idee om met liefde te werken.’  

Want liefde is niet gemakkelijk. Je kan het beste voornemen hebben om met liefde bezig te 
zijn, en daar toch, afhankelijk van je eigen wil of van je eigen verlangen, bepaalde dingen 
tussen schuiven om te zeggen: “Ja, eigenlijk wil ik niet liefdevol zijn maar wil ik een resultaat 
behalen.” En dan ben je verkeerd bezig.  

Je mag niet kijken naar resultaat - hoewel je met resultaat bezig bent. Je moet kijken naar 
liefde en bij liefde blijven en je daarin verankeren.” 

Meester Morya  
 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 10: ‘Het mysterie van de liefde’) © Mayil.com 

 
Dit is een van de Morya Levenslessen (“Verlaat de liefde niet”, nr. 31)  

die je gratis op www.mayil.com kan raadplegen bij "Vraag het aan Morya". 
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* 
Marie Crevits 
 

Er komen opnieuw workshops in Vlaanderen en Nederland om weer 
eens fysiek in kleine groepen bijeen te komen rond de wijsheid van 
Meester Morya - met een lezing van Marie, meditatie-oefeningen, veel 
vraag en antwoord en gezellig samenzijn. 
 
Wil jij ons helpen om een kleine samenkomst bij jou in de buurt te 
organiseren? Neem contact op met Marie. 
 

 

* 
De nieuwe website van Mayil.com 
 

 

Website van de uitgeverij: 
- Bij elk boek een afbeelding van de voor- en 
achterkant van het boek, algemene uitleg, selectie 
van citaten en een inkijk-pdf met het voorwoord, 
een fragment uit het boek en de volledige 
inhoudstafel. 
- Keuzehulp met tips voor wie niet kan kiezen uit 
ons gamma  
- Eenvoudig online bestellen, rechtstreeks bij de 
uitgever 
- Getuigenissen en reviews van lezers 
- Over ons: o.a. met Wat betekent de naam 'Mayil'?  
- Succespagina: "Vraag het aan Morya" - Gratis en vrijblijvend. 
 

www.mayil.com 
 

* 
Het nieuwe Morya.org 

 
Website over Meester Morya en Geert Crevits 
met superveel wijsheid om op allerlei manieren te 
ontdekken en toe te passen: 
- Kennismaking: 9 grote principes uit alle boeken 
van Meester Morya  
- Meditaties (met 'Laat het lot kiezen') 
- Vraag & antwoord 
- Audio-podcasts 
- Werkboek-oefeningen om uit te printen 
- Video's 
- Volle maan brieven (eveneens met kiesfunctie) 
 
Er is ook veel aandacht voor het samenkomen met andere lezers, o.a. met meditaties die je samen 
met je groep kan doen. Gloednieuw is de interactieve kaart met lezers. Zet jezelf op de kaart! 
 
Lees ook meer over Meester Morya en het levensverhaal van Geert Crevits (met veel foto's en 
ook getuigenissen). 
 

www.morya.org 
 

* * * 
! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen  

via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147) 


