Eind jarren tachtig gaf
g Meester Morya een bijzonder
b
syymbool aan Lydia
L
en Ge
eert

Crevvits, dat

Hij zelf op
o papier zeette met de hand van Geeert. Over dit
d symbool zei
z MM toen
n: "Het teken
n van het
hart wellke Ik jullie telkens
t
optekken op het einde van onzze laat-avon
nd lessen, laa
at je best een
ns maken
voor een
n sieraad, zo
odat je de teg
genwoordig
gheid van Mijn
M energiee bij je draag
gt". Later zeei Hij ook
nog “veeel mensen zu
ullen dit ooitt nog dragen
n”.
In verbaand met het sieraad anno 2018, zegtt Meester

Moryaa:

d symbool te dragen maak
m
je duiidelijk aan de
d Heren
"Door dit
van de Hiërarchie
H
daat je wil meeewerken aan
n 'het goddellijke plan
van lich
ht' dat besstaat voor deze aardee. Jouw leveen krijgt
hierdoorr een bijzon
ndere bescheerming. Je mag
m je ook aan kleine
opdrach
hten verwach
hten waarm
mee je de Nieeuwe Tijd vorm
v
kan
geven. De
D krachten
n van liefd
de, bescherm
ming, inspiiratie en
intuïtie komen bij je wonen en
e maken een
e versnelling in je
n een groteer geheel en
e vindt
evolutiee. Je wordtt deel van
aansluiting bij een innerlijke gro
oep mensen
n waar je bij hoort.
ustige contem
mplatie elk
k onderdeel van het
Ieder kaan door ru
symbool zelf dieperr doorgrondeen in de loop
p van jaren.
nwijzingen:
Maar hiier zijn alvasst enkele aan
Het hart
is symbo
ool van univversele liefdee,
vrede diie deze aardee verlicht,

oepel
De ko

vreugde die alles draaaglijk maak
kt.

is de goddelijke beescherming die er is

Het

kru
uis

k zoekend m
mens.
voor elk
Het is een
e energie

is enerzzijds de verrbinding vaan de aardee en de

die obstakels kan d
doen verdwijjnen,

hemel, van
v het men
nselijke met het
h Goddeliijke;

kan verlichtten
die moeeilijkheden k

anderzijjds de verb
binding van
n de mens met de

en die wonden
w
kan
n genezen.

mensen errond, dee verbindingg van hart tot
t hart,
ns tot mens.
van men
Het is het symbool van de Men
ns die oog heeeft voor
n de levendee wezens
het leveen van de scchepping en
rondom
m zich.
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ntein is liccht, puur liccht, en daarrdoor bron van kenniss, wijsheid, leven, goeddheid en
De fon
warmte.. Al wie de fontein onttdekt, de bro
on die zich in zijn hartt bevindt en
n eerst maar zachtjes
opborrellt maar metttertijd overvvloedig kan stromen, kaan met het licht
l
van dezze fontein zijn
z eigen
leven vo
oeden en tot vreugde brengen, en
e daarna ook
o
anderen
n verkoelin
ng schenken
n van de
schroeieende uitdagiingen die deze
d
aarde stelt aan dee mens, en
n warmte scchenken aan
n zij die
vereenzaaamd of verrstijfd zijn in
n zichzelf.”

