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Voorwoord
De twaalf teksten in dit boekje en op de cd zijn ontstaan op
een bijzondere manier; niet vanuit het denken van een
schrijver, maar vanuit een innig innerlijk contact van deze
‘schrijver’ met een Meester van Wijsheid, met name Meester
Morya. De Meester Morya, die één is met het Goddelijke,
een en al liefde en dienstbaarheid, spreekt uit eigen
ondervinding omdat Hij de spirituele zoektocht van begin tot
einde heeft meegemaakt. Het contact van Geert Crevits met
Meester Morya gebeurt telepathisch, dat wil zeggen dat
Meester Morya niet fysiek aanwezig is, maar dat er een
innerlijke verbinding is tussen hen. Meester Morya geeft de
inhoud die Geert simultaan omzet in woorden. Dit vraagt
een volledige concentratie. Het is een intieme samenwerking
die gebaseerd is op liefde en respect.
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De teksten die je hier terugvindt zijn een kleine selectie uit
de vele ‘volle maan boodschappen’ die Meester Morya
jarenlang gaf voor de maandelijkse Mayil nieuwsbrief. Al deze
teksten zijn prachtig in hun eenvoud; onze keuze voor deze
publicatie werd dan ook in de eerste plaats bepaald op basis
van de audio-kwaliteit.
In tegenstelling tot de meeste telepathie, was er bij het
inspreken van de volle maan boodschappen meestal niemand
bij. De dagen en maanden waren kort, er was veel werk en
Geert moest soms tijd stelen om die volle maan bezinning
toch maar gedaan te krijgen. ‘s Morgens vroeg of ’s avonds
laat, een boodschap voor zoveel mensen bedoeld, een gebeurtenis tussen Geert en Morya, kostbare heilige momenten. De
tekst werd live opgenomen op computer (in het begin op
cassettes) en daar moest je het mee doen. Op het eerste zicht
hadden we daar soms vragen bij. Ook Geert, nadat hij het
ingesproken had, vroeg zich wel eens af: ‘waar slaat dat nu
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eigenlijk op?’ Maar bij nader inzien, merk je dat de verschillende zinnen die elkaar lijken te herhalen, heel genuanceerd
zijn en je tot bepaalde inzichten brengen, precies daar waar de
Meester je wil hebben, dichter bij de werkelijkheid van het
leven, dichter bij je eigen diepere werkelijkheid.
Achteraf waren er altijd positieve reacties op de nieuwsbrieven, mensen die schreven: “Die tekst was echt voor mij
bedoeld, ik heb er zoveel aan gehad.”
We hebben ervoor gekozen om de tekst ongeveer te laten
zoals hij geboren is, bijna zonder de correcties op stijl en
leesbaarheid die we gewoonlijk toepassen in de Morya
Wijsheid en Kracht boeken (stopwoordjes, de plaats van de
werkwoorden, Vlaamse niet ‘Algemeen Nederlandse’ uitdrukkingen enz.). Toch is het geenszins de bedoeling om te tekst te
lezen tijdens het luisteren. Veel beter is om te luisteren, even
de stilte te bewaren, desnoods een tweede keer beluisteren,
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om die betekenis van eerste hand, van eerste adem als het
ware, tot jou te laten komen. Het is een uniek moment van
een contact met meesterlijke wijsheid. Als je mentale drukte
eenmaal stil wordt, zal je aanvoelen dat er grote, diepe
waarden in de tekst verweven liggen die Meester Morya
aanbrengt om mensen tot wakkerheid te brengen en tot
vreugde. In nummer Vier, dat eindigt op “concentreer je op
het Goddelijke in je bestaan”, is de toon zo opvallend diep en
rustig, dat je na het luisteren als vanzelfsprekend diep
vanbinnen in je hart kan duiken.
Tijdens het lezen daarentegen kan je je mentale wel de vrije
loop laten, omdat je denken daardoor ook geoefend wordt
om heel diep op dingen in te gaan.
Meester Morya switcht regelmatig naar de ik-vorm - voor de
luisteraar of lezer dan. Het zijn vaak affirmaties die ons bij
onszelf brengen. Dit is een typische Morya-stijl! Bijvoorbeeld:
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‘ik zou veel meer deze dan die weg moeten kunnen gaan’. Of:
‘ik ben hier op deze Aarde met een reden.’ Of: …Niet zozeer
het gevoel te hebben van: ‘ik moet met mijn denken alles
begrijpen.’ Neen, ‘ik moet als het ware binnen mijn streven
plaats maken, ruimte maken voor mezelf zoals ik mij innerlijk
voel.’
De dagen rond volle maan dragen steeds een soort overvloedige en gevende energie, en de mens is op dat moment van
nature ook meer open voor nieuwe impulsen en ideeën. Deze
teksten zijn prachtig zaadgoed voor de vruchtbare bodem in
de zoekende mens die vooruit wil op het pad van licht.
Marie Crevits
6 september 2013
(ongeveer dertig jaar na Geert zijn eerste telepathisch
contact met Meester Morya en precies een jaar
na zijn terugkeer naar de geliefde Meester)
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Het is belangrijk om
op een precieze manier
met bepaalde zaken bezig te zijn.

60

Acht

Het is belangrijk om op een precieze manier met
bepaalde zaken bezig te zijn, dat je weet: ‘ik doe
mijn best om bepaalde dingen juist te krijgen in
mijn leven.’
Want het gaat er niet om slordig te zijn en dan te
denken: ‘ik zal het achteraf wel bijpassen.’ Neen,
het moet kunnen zijn dat je je leert concentreren
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op dingen die belangrijk zijn om ze van de eerste
keer zo goed mogelijk te doen - om daarna inderdaad in staat te zijn kleine correcties aan te
brengen, maar niet dat het een groot werk wordt.
Want als je slordig bent kan het zijn dat je tien
keer meer tijd moet investeren in zaken om ze in
orde te krijgen, en als je start met een goede basis,
dat je een inzicht verwerft in bepaalde materies,
dat je duidelijk wil zijn voor jezelf, dat je innerlijk
weet: ‘als ik het gedaan heb, heb ik een grotere
rust in mijn leven’, dan kom je inderdaad op een
goede manier vooruit.
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Denk niet: ‘ik zal het achteraf wel bijpassen.’
Probeer de dingen vanaf de eerste keer
zo goed mogelijk te doen,
dan start je met een goede basis.
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Andere boeken van Morya
Alle Morya publicaties zijn verkrijgbaar
bij Mayil Publishing House:
www.mayil.com
Informatie over Meester Morya
en fragmenten uit elk boek vind je op:
www.morya.org

Blijf in contact
Mayil stuurt elke maand een gratis nieuwsbrief per mail
met daarin een bezinningstekst van Meester Morya, met
nieuws over publicaties en de agenda van onze activiteiten.
Vraag het eNieuws aan op:
www.mayil.org

