Praktische info
Lezingen door Marie Crevits. Marie (31) is opgegroeid
met de wijsheid van Meester Morya, is uitgeefster van
de Morya boeken en geeft haar voordrachten met vuur,
spontaniteit en interactie.
Samen met de deelnemers worden de onderwerpen van
de avond praktisch uitgediept, met voorbeelden, achtergrondduiding,
handige en eenvoudige oefeningen uit de boeken van Meester Morya en
kleine werkmeditaties. Er is steeds ruimte voor inbreng vanuit de groep
en vraag & antwoord. Voorkennis over de Morya boeken is NIET nodig.

www.morya.org

Morya Samenzijn

Verdiepingsdagen
rond de wijsheid
in de Morya boeken
Januari tot juni 2015 in Vlaanderen
1) Thema: Omgaan met emoties, de wil, wat is nu echt liefde?

Deelnemen kost 17 euro (inclusief een kortingsbon van 7 euro voor een
boek, cd, set kaarten). Vanaf de derde keer (op gelijk welke locatie) betaal
je maar 15 euro. Voor en na de voordracht is er ruimte om elkaar wat te
leren kennen en om alle boeken, cd's en kaartensets van Meester Morya in te
kijken en eventueel aan te schaffen.

Meer info & inschrijven:
www.morya.org
> Morya Samenzijn
Wie niet over internet beschikt kan bellen: 050 68 96 33

Adressen
Sijsele: Aeon Gezondheidswinkel; Bruggesteenweg 38A, 8340 Sijsele
Diksmuide: vzw Het Polderlicht; Zaal Horizon; Maria Doolaeghestraat 13A
Hertsberge: Proosdijstraat 99 (rechtover 76), 8020 Hertsberge (Oostkamp)
Izegem: Healinglight vzw; Krekelmotestraat 68, 8870 Izegem
Moorsele: One-ness; Ieperstraat 158, 8560 Moorsele
Drongen: De Bron; Baarledorpstraat 5, 9031 Baarle-Drongen
Stekene: Drieschouwen 134, 9190 Stekene
Turnhout: Winkel 53 B, 2300 Turnhout
Hoogstraten: Schuivenoord 7A, 2328 Hoogstraten/Meerle

Hoe kan ik energie-efficiënt omgaan met mensen, zonder me te laten
manipuleren en zonder achteraf moe en geërgerd te zijn? Hoe kan ik
samen zijn met mensen en toch mijn eigen dingen doen? Kan ik
loskomen van oude patronen? Is het goed om veel te willen, kan ik
dingen willen van iemand anders? Wat is liefde en wat is geen liefde?
Hoe kan ik liefdevol zijn op mijn werk, bij me thuis, in de omgang
met vrienden, kennissen en familie?
Zo. 1 februari in Turnhout (tussen Antwerpen en Eindhoven) om 14u
Di. 3 maart in Sijsele (Brugge/Maldegem) om 19u30
Do. 26 maart in Stekene (Sint-Niklaas) om 19u
Ma. 13 april in Moorsele (Kortrijk) om 19u30
Ma. 20 april in Izegem (Roeselare) om 19u30

2) Thema: Intuïtie, vreugde, spiritualiteit integreren in je
alledaagse leven
Hoe kan ik mijn intuïtie gebruiken om keuzes te maken en
beslissingen te nemen? Hoe kan ik luisteren naar de stem van mijn
hart en innerlijke leiding ontvangen? Hoe kan ik aan de saaie sleur
ontsnappen en de vreugde ontdekken in mijn leven? Spiritueel zijn,
wat is dat? Kan ik spiritueel zijn in mijn dagelijkse leven, op mijn

werk, bij me thuis, zonder uren te moeten zitten mediteren, en hoe
dan? Komt mijn leven vanzelf goed zonder mijn eigen inbreng?
Woe. 21 januari in Sijsele (Brugge/Maldegem) om 19u30
Ma. 9 maart in Moorsele (Kortrijk) om 19u30
Zo. 15 maart in Turnhout (tussen Antwerpen en Eindhoven) om 14u
Vr. 20 maart in Drongen (Gent) om 19u30

3) Thema: Helpen en geholpen worden, onderscheidingsvermogen, de spiegelsfeer
Hoe kan ik op een opbouwende manier omgaan met de mensen die ik
ken of ontmoet? Hoe kan ik er zijn voor anderen zonder mijzelf
tekort te doen? Hoe en bij wie kan ik zelf hulp vinden? Hoe kan ik
onderscheiden wat liefdevol en zuiver is en wat niet? Wat is de
spiegelsfeer, hoe kan ik ze herkennen en hoe kom ik eruit? Wanneer
doe ik mijn werk met liefde en wanneer is er een aspect van ego in
het spel? Wat is goed zijn en wat is te goed zijn? Wie kan ik helpen,
hoe ver kan ik gaan? Kan ik intuïtief informatie ontvangen over
mensen? Kan ik innerlijk leiding en hulp krijgen bij het werk dat
ik doe?
Vr. 20 februari in Hertsberge (Brugge/Oostkamp) om 19u15
Za. 11 april in Hoogstraten (tussen Antwerpen en Breda) om 14u

4) Thema: Houden van de Aarde, van je leven en van je lichaam,
vertrouwen vs. angst, goed vs. kwaad, licht vs. onwetendheid
Hoe kan ik houden van mijn leven, van de Aarde? Ken ik de
vermogens en natuur van mijn lichaam? Ligt ons karakter
onveranderlijk vast? Is lijden noodzakelijk? Wat is de betekenis van
angst en schuldgevoel, hoe leer ik om vertrouwen te hebben? Hoe
kan ik aan het kwaad ontsnappen? Wat is goed, wat is kwaad, hoe
kan ik omgaan met de tegenstellingen in mijn leven? Wie is de
Goddelijke Moeder en wat heeft Ze te maken met de schepping? Wat
gaat er om in een mens die alleen is?

Data voor thema 4:
Do. 26 februari in Izegem (Roeselare) om 19u30
Do. 7 mei in Sijsele (Brugge/Maldegem) om 19u30
Za. 9 mei in Drongen (Gent) om 14u
Ma. 11 mei in Moorsele (Kortrijk) om 19u30

5) Thema: Meditatie, stilte, vrij zijn als een kind van God
Wat zijn de voordelen van stilte? Wat is meditatie en hoe begin ik
eraan? Hoe breng ik mijn gedachten tot rust? Hoe ga ik om met
stress? Kan ik een vertrouwensband opbouwen met het Goddelijke?
Hoe word ik weer blij en rustig? Hoe krijg ik vat op mijn leven en op
mezelf? Is het nodig om urenlang stil te zitten om te mediteren?
(Neen!) Wat is het effect van de natuur op een mens? Hoe kan ik me
vrij voelen en toch mijn verantwoordelijkheden blijven opnemen?
Ben ik een kind van God? Wat wil dat zeggen?
Vr. 23 januari in Diksmuide (Westhoek) om 19u30
Za. 14 februari in Drongen (Gent) om 14u
Ma. 8 juni in Moorsele (Kortrijk) om 19u30
Do. 25 juni in Sijsele (Brugge/Maldegem) om 19u30

6) Thema: De kunst van eenvoudig leven
Waarom is het zo moeilijk om het verleden los te laten? Waarom doe
ik het ene, voel ik iets anders en klopt dat niet met wat ik zeg en
denk? Is het leven altijd ingewikkeld? Wat is een eenvoudig leven?
Wat is geluk? Wat is de kracht van mijn verlangens? Hoe komt het
dat ik weet wat ik wil, en dat ik toch steeds weer verval in oude
gewoontes? Hoe kan ik omgaan met moeilijkheden? Hoe kan ik zelf
mijn leven in handen nemen in plaats van te worden geleefd?
Di. 27 januari in Izegem (Roeselare) om 19u30
Ma. 9 februari in Moorsele (Kortrijk) om 19u30
Vr. 17 april in Hertsberge (Brugge/Oostkamp) om 19u15
Za. 27 juni in Drongen (Gent) om 14u

