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Nieuw!
“Vraag het aan Morya”

Gratis Morya kaartjes trekken op onze vernieuwde website!
- Online advies:Morya citaten als antwoord op jouw vragen.
- Levenslessen: als dagelijkse inspiratie of persoonlijk advies.



Hardcover boeken
200-256 blz.
22 euro

Morya Kracht
1 • Kiezen om jezelf te zijn
2 • Sleutel tot de Nieuwe Tijd (+cd)
3 • Mens en maatschappij
4 • De stap naar oneindigheid
5 • Trouw aan jezelf
6 • Thuis in je eigen leven
7 • Open komen voor de werkelijkheid

De vervolgreeks: ‘Morya Kracht’

OpMorya.org vind je bijWijsheid allerlei teksten en
citaten uit alle Morya boeken. Kijk zeker bij
Kennismaking, Meditaties, Vraag &Antwoord en de
Volle maan brieven.

www.morya.org

Ontdek teksten en citaten op www.mayil.com

Kracht 2 met cd:
27 euro

De basisreeks: ‘Morya Wijsheid’

Je hoeft de boeken niet in volgorde te lezen.
Op onze website ontdek je meer over elk boek:

www.mayil.com

Luisterboek
op USB
5,5 uur
22 euro

Morya Wijsheid
1 • Bewust handelen

(ook als luisterboek
voorgelezen door Geert Crevits)

2 • De weg van eenvoud
3 • God woont in je hart
4 • Vertrouwen in jezelf
5 • Het woord in de stilte
6 • Ontmoeting met Engelen
7 • De grote ontdekkingsreis
8 • In het centrum van je leven staan
9 • Het overvloedige leven

Hardcover
boeken
168-232 blz.
22 euro



Samenkomen met andere lezers

OpMorya.org staat heel wat informatie over hoe je met andere
lezers kan samenkomen. Op de website vind je meditaties om
samen te doen, advies vanMeesterMorya over groepen, een lijst
van bestaande Morya groepjes en een interactieve kaart met
individuele lezers zodat je ook gewoon met CCn of twee mensen
uit je buurt op een informele manier kan samenkomen.

www.morya.org
Samenkomen
- Agenda van workshops en lezingen
- Vind lezers in je buurt / Zet jezelf op de kaart!
- Lijst van bestaande Morya groepjes in BelgiD en Nederland
- Advies van Meester Morya
- Meditaties
- Getuigenissen

... en meer!

Hardcover
boekjes
92-112 blz.
11 euro

Boekenreeks ‘Morya Bezinning’

Kortere teksten in handig zakformaat, ideaal voor kleine
momenten van bezinning, voor onderweg of als geschenk.
Tegelijk diepzinnig en praktisch toepasbaar. Met de inzichten
van Morya kan je op elk moment vooruit.

Morya Bezinning
1 • De Aarde als Wezen
2 • Een nieuw leven
3 • Een groter leven
4 • Zoeken en vinden
5 • Liefde is niet blind
6 • De wereld in verandering
7 • Ga naar de wereld met liefde
9 • Gelukkig durven zijn
10 • Je bent je eigen leraar



• Antwoord JrozeK
Set voor alle doeleinden
en elk niveau

• Steun JblauwK
Voor alle gebruik, o.a. ook met kaarten
over omgaan met emoties en over engelen

• Begeleiding JgroenK
Voor alle gebruik, sommige kaarten geven diepe GlevenslessenH

23,90 euro
per set

Morya kaartensets
Elke set bestaat uit 64 kaarten plus een boekje met telkens vijf
unieke GlevensoefeningenH. De kaartensets werden speciaal
ontworpen om antwoord te geven op al je vragen.

www.mayil.com

Nieuw!
“Vraag het aan Morya”

Je kan de Morya kaartjes nu ook
uitproberen op Mayil.com. Er zijn
twee verschillende online sets:

Online advies:
Voor een antwoord op jouw vragen.

Levenslessen:
Voor algemeen advies of inspiratie.



Telkens twaalf bezinningsteksten van
MORYA, plus cd met de bijhorende live-
opnames van Geert Crevits. Inspirerend
vormgegeven met citaten en illustraties.

In het licht van de volle maan
Volle maan inspiraties
BOEK + CD - 96 blz. plus audio-cd

hardcover - 21 euro

Inspirerende video’s
Bekijk de videoHs van Mayil:
- interview met Geert Crevits
- video-beelden van Geert tijdens
een telepathische cursus
- Morya audio met afbeeldingen
- lezingen van Marie Crevits

www.morya.org of
youtube.com/Moryaspiritual

Mayil eNieuws
Ontvang elke maand een bezinningstekst vanMeester Morya en
nieuws over publicaties, promotie-acties, activiteiten en meer.
Abonneer gratis via www.mayil.org

Morya Audio publicaties

Op de Morya luister-cdHs luister je naar
Geert die, in het bijzijn van publiek,
moeiteloos en vloeiend de wijsheid van
Meester Morya vertolkt. Het is een
rustige, fascinerende woordenstroom die
inzicht na inzicht aanbrengt.

Op www.mayil.com vind je
audio-fragmenten uit elke cd.

Morya Luister-cd’s
1 • God, ik hou van Je
2 • De logica van het hart
3 • De vreugde van het samen Zijn
4 • Shakti
5 • Vraag licht

Luister-cdHs
68-78 minuten
20 euro

Podcasts en Volle maan brieven
Op Morya.org vind je bij de Podcasts
prachtige boodschappen en boeiende

audio-fragmenten om gratis te beluisteren. Ook bij de Volle
maan brieven vind je mooie audio en video terug.

www.morya.org



Om je eigen ervaringen, dromen, meditaties, enz. in te
noteren. Verlucht met inspirerende zinnen en teksten van
Meester Morya, en aandacht voor creativiteit.

Spiritueel Dagboek
176 bladzijden - volledig in kleur
Omklapbaar voor makkelijk
schrijven - 19,85 euro

Ontdek bij Mayil ook nog bladwijzers,
kaarsen, de puzzel, afbeeldingen en het
zilveren sieraad van Meester Morya

www.mayil.com

Probeer de
werkboek-oefeningen

Bij Morya.org vind je in
het menu onder Wijsheid
verschillende oefeningen
uit beide werkboeken die
je kan lezen, uitprinten en
zelf proberen.

www.morya.org

DeWerkboeken
Om gericht de inzichten van Meester Morya in je leven toe te
passen. Elke keer een nieuw aandachtspunt met eenvoudige en
haalbare oefeningen die toch veel teweegbrengen. Met ruimte
om je eigen ondervindingen te noteren.

Morya Wijsheid Basiswerkboek
224 blz. - 24,90 euro

Via 52 stappen van inzicht kom je
tot een bewuster leven in het hier en nu

EHet echte leven ligt verweven in de
dagelijkse ervaringen en de realiteit rond
je. In deze realiteit ligt de sleutel om het
ontwaken van de ziel in je eigen hart te bewerkstelligen. Het is
dus de werkelijkheid rond je die het je zal leren, maar het is
binnenin jou dat het gebeurt.F

Morya Wijsheid
Werkboek voor het leven
320 blz. - 29,90 euro

52 weekopdrachten die structuur geven
aan de opbouw van je innerlijke leven

EDe grote vraag die mensen zich
dikwijls stellen, is: Ghoe moet ik leven en
hoe moet ik het doen om mijn leven in

handen te krijgen?HWant het is gemakkelijk gezegd: EWees jezelf,
word jezelf F, maar hoe doe je dat?F



Ontdek onze inspirerende nieuwe websites

www.mayil.com
Gratis online kaartjes trekken

Alle Morya publicaties ontdekken en bestellen

www.morya.org
Meditaties, werkboek-oefeningen, podcasts, video’s

Meer over Meester Morya en Geert Crevits
‘Vind andere lezers’ & advies voor samenkomen

Archief van Volle maan brieven

Vraag het Mayil eNieuws aan: www.mayil.org

© mei 2022, Mayil vzw, BTW BE 0844.313.437
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www.mayil.com - www.morya.org - www.hetleven.be

Auteur Geert Crevits had een contact met Meester Morya
dat slechts weinigen in de geschiedenis hadden
op dit niveau. Met zijn levenswerk zal men
nog honderden jaren vooruitkunnen.




