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‘Spirituele humanitaire ethiek’
Stimulerende, helende energieёn in de mens
Vier studiemiddagen met Zohra Noach
We zijn verheugd te kunnen melden dat Zohra Noach na een periode van rust besloten heeft om
weer bijeenkomsten te houden. In het voorjaar van 2012 zullen er vier bijeenkomsten zijn
speciaal gericht op mensen die in de maatschappij vanuit een spirituele visie werkzaam zijn of
willen zijn. Dit kan op ieder werkgebied zijn: wetenschappelijk of maatschappij gericht.
De bijeenkomsten zijn een vervolg op ‘Mens en Kwantumsprong in kosmisch perspectief’
gehouden in 2008 en 2009.
19 februari
Maatschappelijk/algemene gezondheidszorg in kosmisch perspectief
In de nieuwe spirituele humanitaire ethiek kunnen de eigen stimulerende en helende energieën
in de mens nieuwe perspectieven geven. Zo de eigen geestkracht in de mens,
los van godsdienst, religie of stromingen, vanuit een brede basis wordt herkend,
kan zij positieve aspecten accentueren. Wat is een brede basis?
In ieder mens is de eigen geestkracht de motor van het leven.
Er kunnen in alle mogelijkheden van vormgevingen verstoringen optreden.
Het stimuleren van de eigen geestkracht vanuit een dieper begrip van de eigen waarden en
waardigheid, kan een zeer positieve en helende werking hebben. Uitgaande van de herkenning
van de eigen spiritualiteit. De eigen Geest in al wat is.
Geest in de mens en nu in het bewustzijn van de mens in de jaren 2000.
Zohra Noach wil met de werkers van maatschappelijk werk en de algemene gezondheidszorg
genoemde mogelijkheden herkennen en verduidelijken.
Het gebodene zal een vervolg zijn op een dertig jarige werkervaring in zeer vele lezingen,
cursussen en studiebijeenkomsten in Nederland en België.
18 maart: Paranormale fenomenen in kosmisch perspectief
De tweede studiebijeenkomst zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op een nieuw spiritueel zicht op
‘paranormale fenomenen’, mediumschap en ‘paranormale genezing’.
Zohra Noach spreekt geïnspireerd door een hogere dimensie van spirituele begeleiding, over de
positieve en negatieve aspecten van wat ‘paranormaal’ wordt genoemd.
In de dertigjarige werkervaring met spirituele dimensies heeft Zohra Noach een grote bijdrage
gerealiseerd tot een duidelijker begrip van voornoemde aspecten.
In de eigen vrijheid, niet ge- of verbonden met enige godsdienst en/of religie, schuilt een zeer
grote mogelijkheid tot een dieper en daardoor ook juist een reëler begrip van deze materie.
Lees verder op pagina 2

Begin jaren tachtig was er een televisie serie van de KRO ‘Wat heet beter’, met Zohra Noach.
Op de website www.zohranoach.nl/webshop is er een overzicht van de zeer vele boeken, CD’s
en studiemappen te vinden.

Voor de teksten geldt: © Zohra Noach - Zohra Noach Foundation.
Uitsluitend originele teksten in ongewijzigde vorm mogen worden overgenomen.
Tevens dient daarbij zowel de bron als de naam van de auteur te worden vermeld.
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‘Spirituele humanitaire ethiek’
De stimulerende, helende energieёn in de mens
Vier studiemiddagen met Zohra Noach
Mensen die werkzaam zijn in de reguliere hulpverlening, de algemene Gezondheidszorg en
Maatschappelijk Werk, worden uitgenodigd om met vragen en ervaringen uit het werkveld tot een
dialoog met Zohra Noach te komen.
Hetgeen wat gebracht wordt zal in ieders eigen verantwoordelijkheid wel of niet tot realisatie
kunnen komen.
Data en onderwerp
19 februari: Maatschappelijk/algemene gezondheidszorg in kosmisch perspectief
18 maart: Paranormale fenomenen in kosmisch perspectief
15 april:
Godsdienst en religie in kosmisch perspectief
13 mei:
Wetenschap in kosmisch perspectief
Tijd:
Van 15.00 tot ca 18.00 uur; de zaal is open om 14.30 uur
Plaats:
Het gebouw van de ‘Woudkapel’
Beethovenlaan 21, hoek Sweelincklaan, 3723 JJ Bilthoven
Bijdrage in de kosten: € 25.- incl. koffie of thee
Verplicht vooraf opgeven: via e-mail, postbus of per telefoon

Thema/belevingsmiddagen
In 2012 gaan we door met onze thema/belevingsmiddagen.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd mee te doen aan open kringgesprekken met een thema, om
tot een bepaalde verdieping en beleving in zichzelf te komen. De ‘Zeven Kernkwaliteiten van de
mens’, uit het gelijknamige boek van Zohra Noach, zullen een leidraad en referentie kunnen zijn
voor deze middagen. Aanbevolen wordt om dit boek in uw bezit te hebben en mee te nemen.
De middagen zijn los van elkaar te bezoeken.
29 februari: ‘Zuiverheid’ met Maria Boekholt en Anna Hofkamp
‘Zuiverheid houdt in dat je als de mens die je bent direct en duidelijk
kunt gaan herkennen en ervaren wat werkelijk vanuit jouw geestzijn
in jezelf aanwezig is.
Van waaruit je denkt, spreekt en handelt. Ook heel duidelijk kunt
gaan herkennen wat ‘onzuiver’ opgelegd is vanuit datgene wat naar
je toekomt, doch vooral aan datgene wat als passieve trillingen,
herinneringstrillingen, in het eigen onderbewustzijn aanwezig is.
Het zijn passieve trillingen, maar pas op, ze liggen steeds klaar om bij
het minste of geringste teken weer actief te kunnen worden.’ *
Hoe kunnen we al onze spirituele kennis omzetten in handvatten om hier
mee te werken in onszelf? Soms lijkt het helemaal vanuit je tenen te moeten komen.
Aan de hand van citaten uit het boek gaan we met elkaar uitwisselen en sluiten af met een
visualisatie.
* © Zohra Noach. ‘Zuiverheid’ uit ‘Zeven Kernkwaliteiten van de mens’
Lees verder op pagina 3
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Vervolg Thema/belevingsmiddagen
28 maart: ‘Mededogen’ met Marlin Plantema en Hadewych Werner
25 april: ‘Bescheidenheid’ met Joyce Bos en Anna Hofkamp
Tijd:
Van 14.00 tot ca 16.30 uur
Plaats:
In het gebouw van de ‘Woudkapel’
Beethovenlaan 21, hoek Sweelincklaan, 3723 JJ Bilthoven
Bijdrage in de kosten: € 12,50 incl. koffie of thee
Opgave wordt op prijs gesteld

‘Laat ons de brandende kaars
hoog houden
dat het licht moge schijnen
tot in de diepten van het
menselijk bewustzijn.

Tempelorde voor Universele Eenheid
1 april: Kringviering ‘Waterwijding’
20 mei: Kringviering ‘Vuurwijding’
Tijd:
Van 14.30 uur tot circa 16.30 uur
Plaats: In het gebouw van de Woudkapel
Beethovenlaan 21, 3723 JJ Bilthoven
Bijdrage in de kosten: € 7,50,- inclusief koffie/ thee
Opgave wordt op prijs gesteld

Moge dit stralende licht
het pad beschijnen
van de zoekende mens
opdat hij zal komen
tot de werkelijke eenheid van
stof en geest.’
© Zohra Noach
Uit: ‘Een eigentijdse liturgie’

Uitgelicht

Na afloop van de
Tempelviering is er een
dialoog geweest van
Zohra Noach met de
deelnemers.
Met onder andere vernieuwende inzichten
over de Bergrede en ethiek.
40 pag. / € 7,50 / ISBN: 978-90-79551-17-0

Zie op de webshop voor
‘uitverkoop’ boeken

Intimidatie,
een kans tot heelwording?

UITGEVERIJ ‘HET GEVLEUGELDE WOORD’

Tempelviering
‘Vuurwijding’ 2011

Een van de moeilijkste aspecten
in het leven is wel het omgaan
met het ogenschijnlijk zinloze
en onbegrijpelijke van
intimidatie. Op een diepgaande
wijze wordt intimidatie belicht.
Zowel van binnenuit, als van buitenaf.
Hoe kunnen wij op positieve of constructieve
wijze met intimidatie omgaan?
Deze uitgave bevat het verslag van drie
studiebijeenkomsten met hulpverleners.
94 pag. / € 14,95 / ISBN: 978-808808-5-6

Alle boeken van Zohra Noach zijn opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek
3

PSYCHOSOFIA

J A A R G A N G 3 N R
F E B R U A R I 2 0 1 2

1

NIEUWSBRIEF

Graag willen we mensen in de gelegenheid stellen hun ervaringen met Psychosofia via deze
Nieuwsbrief te delen met anderen. Graag niet langer dan 20 regels.
De redactie houdt zich het recht voor teksten eventueel niet te plaatsen en of in te korten.

MIJN ERVARING MET PSYCHOSOFIA…...

Wat een wonder.…
Een paar weken geleden had ik het voorrecht bij een geboorte aanwezig te mogen zijn, in het
kader van een stage t.b.v. een cursus. Ik kende de moeder en de vader niet, alleen de
verloskundige, die mij uitgenodigd had.
De moeder had aangegeven dat ik op gepaste afstand aanwezig kon zijn. Dat vond ik natuurlijk
prima. Toen ik kwam was de sfeer een beetje onrustig, maar toen de moeder eenmaal op de
baarkruk had plaats genomen en zij steeds tussen de weeën door in de armen van haar man, die
achter haar zat, kon rusten, kwam er een rustige cadans in het hele proces.
Ze deed het zo goed, die moeder, ze zuchtte door haar weeën heen en ontspande en de
verloskundige kondigde aan dat het hoofdje al goed te zien was.
Ineens moest ik denken aan iets wat Zohra gezegd had, namelijk dat bij iedere geboorte de
vrouwelijke kosmische energie aanwezig was. Ik dacht het niet precies in die termen, maar meer
zo van: hoe zit dat nu met die geestelijke wereld en die geestelijke hulp bij een bevalling.
En met dat ik dat dacht viel ineens de baby in de handen van de verloskundige.
Wat een ontroerend moment! De tranen sprongen mij in de ogen. En later dacht ik: zo is het dus,
heel even, op dat moment dat het kind uit die omhulling van de moeder zijn intrede doet in de
wereld, is die vrouwelijke kosmische energie daar. Weer ontroert het me.
Ik moet denken aan de kerstnacht, dat begrijp ik nu ook beter.
Joyce Bos

SECRETARIAAT Psychosofia — Zohra Noach Foundation
U kunt hier terecht voor informatie over de activiteiten van Zohra Noach, de stroming Psychosofia,
de Tempelorde voor Universele Eenheid, de uitgeverij ‘Het Gevleugelde Woord’ en onze Nieuwsbrief.
Bereikbaarheid:
Telefonisch:
06 - 111 37 188 (dinsdag en donderdag van 11.00 -13.00 uur)
Via e-mail:
psychosofia.znf@gmail.com
Schriftelijk:
Postbus 301, 3720 AH, Bilthoven
Website:
www.zohranoach.nl en www.zohranoach.nl/webshop

Donaties zijn van harte welkom
Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de stroming Psychosofia dan kunt u een donatie doen op de
bankrekening van Stichting Zohra Noach Foundation.
Bankrekeningnummer van Stichting Zohra Noach Foundation: 1145.25.250.
Onder vermelding van ‘donatie’.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een mailtje naar: psychosofia.znf.nieuwsbrief@live.nl
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