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Uit: ‘Mystiek van het vernieuwde christusbewustzijn‘ van Zohra Noach 
 
--- Ik heb een vraag over het goddelijk zijn.  
Bedoelt u daarmee dat je jezelf accepteert zoals je bent? Ik heb heel veel moeite met wat u met 
het goddelijk zijn bedoelt. 
 
Z: Ja, misschien moeten we dat dan naar deze tijd gaan vertalen. Het goddelijk zijn is de 
supernature die in de mens is. In het ‘Handvest van Psychosofia’ kun je lezen dat de ziel van de 
mens bestaat uit twee componenten. De ene component is de goddelijke natuur, is gericht naar 
geest, naar God.  
God moet je dan heel breed zien. Het is een heel grote liefdesbron, liefdeskracht. Het is moeilijk 
voor een mens om zich dat te realiseren. De mens heeft vroeger in zijn bewustzijn God vertaald 
in een menselijke figuur, een menselijke vormgeving.  
De andere component is gericht naar de materie, de persoonlijkheid van de mens.  
Het teken van het vissentijdperk zijn twee boogjes die met hun rug naar elkaar staan en geen 
verbinding hebben met elkaar.  
In het tijdperk wat nu komt gaan die twee componenten naar  
elkaar toe.  
 
In het logo van Psychosofia vind je dat naar elkaar toegaan terug.  
Het is een zandloper, boven open en in het midden is de ziel  
van de mens; de twaalfbladige lotus, het hartchakra;  
de zevenpuntige ster, de menselijke persoonlijkheid in al zijn  
zeven gebieden. De vleugels, dat is de vleugelslag van de  
Heilige Geest, de vrije wil van de mens; de handen staan  
niet alleen ontvangend, maar ontvangend en gevend, het werk  
doende.  
Goed, dit is even om het uit te leggen.  
 
Dan nu verder wat je vraagt: je hebt moeite met het goddelijk zijn. Ik denk dat het moeilijk is 
omdat wij mensen vanuit onze christelijke origine te vast zitten aan de vormen, aan de 
verhardingen van onze denkvormen, die ons een bepaald patroon hebben geleerd en gegeven. 
Vroeger was het zo dat Lucifer het kwaad was, de duivel, de hoogmoed.  
Lucifer had de hoge moed om geest in materie te brengen.  

De mystiek van het vernieuwde christusbewustzijn houdt in:  
 

'Het koninkrijk Gods is onder u 
 dat koninkrijk Gods is in u’  

 
Maak dat vrij, opdat er geen enkele onvrijheid in jezelf zal zijn  
waardoor je niet kunt functioneren vanuit je eigenheid. 
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Mystiek van het vernieuwde christusbewustzijn 

vervolg 
 
Dus materie niet gelijk aan God te maken, maar wel in een bepaalde verbinding met het goddelijke 
te brengen. In de mens is dat aanwezig. De mens is in wezen een Lucifer, een lichtdrager. De mens 
heeft de kracht om dit goddelijke in zichzelf tot realisatie te brengen. Niet meer van buitenaf 
gedwongen door bepaalde geboden en verboden, door een bepaalde mate van gehoorzaamheid en 
een leergezag.  
De mens heeft nu de kracht in zich, de ontwikkeling in zich om te kunnen begrijpen dat hij dat 
vanuit zijn eigen vrijheid, zijn eigen verantwoordelijkheid tot stand moet brengen.  
 
Wat is het werkelijke spirituele? Wat is de werkelijke spiritualiteit, het nieuwe christusbewustzijn in 
deze nieuwe tijd voor de mens van nu? 
Dat is: het weten dat ieder mens een goddelijke natuur in zichzelf is.  
Dit in tegenstelling met wat in bepaalde godsdiensten naar voren komt, dat de mens van nature 
slecht is. Nee, de mens is van nature: goddelijk! 
 

Dat houdt niet in dat je ego goddelijk is, je persoon-
lijkheidje, of zoals je reilt en zeilt. Nee, het houdt in dat er 
in jouzelf een onaantastbaar iets, een onaantastbare 
zuiverheid en puurheid is die je moet bewaren, waar je 
verantwoordelijk voor bent, waar je van moet houden!  
Die werkelijk alles is in jouw zijn!  
Méér dan je geliefde, méér dan je ouders of wat dan ook! 
Méér dan jezelf nog, dan je persoonlijkheid! 
In ieder mens is de behoefte aan affectie, de support van de 
ander, om gezien, erkend, geliefd te worden, erg groot.  
Het is een onderdeel in de persoonlijkheid en maakt een 
mens afhankelijk.  

 
Die affectie kan bestaan vanuit personen maar ook vanuit andere achtergronden. Dus dat je erkend 
wordt in je werk of dat je gezien wordt in de publiciteit is ook begeerte naar affectie. De mens van 
nu, de mens die nu langzaamaan rechtop gaat staan vanuit het weten gelijkwaardig te zijn aan dat 
goddelijke in zichzelf, die mens krijgt dus nú de kans om dit in zichzelf te gaan herkennen en zich 
vrij te gaan maken van de dwangmatigheid daarvan.  
De dwangmatigheid dus van liefde, warmte te krijgen, erkenning, support. Dat maakt een mens 
afhankelijk en onvrij. 
 
De mystiek van het vernieuwde christusbewustzijn houdt in: 'het koninkrijk Gods is onder u, dat 
koninkrijk Gods is in u’. Maak dat vrij, opdat er geen enkele onvrijheid in jezelf zal zijn waardoor je 
niet kunt functioneren vanuit je eigenheid. 
 
Die behoefte aan affectie maakt dus dat de mens onvrij is, zich soms heel verkeerd bindt.  
Dat de mens dwangmatig eigenlijk wordt bepaald door alles wat naar hem toe komt, door alles wat 
in hemzelf zit om te kunnen voldoen aan die affectie.   
De consequentie van die afhankelijkheid is onvrijheid.  
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Op weg naar leven vanuit een vernieuwd Christusbewustzijn 
Marie-José Burgers 

 
Een voordeel van ouder worden is, vind ik, dat ik steeds duidelijker kan zien dat en hoe het leven me 
geestelijk heeft doen groeien. En dát is iets waar ik gelukkig van word. De aanleidingen hiervoor waren 
doorgaans niet erg welkom. Maar fijn vind ik vooral dat ik nu heb geleerd hoe ik ze veel meer vanuit de 
verbinding met mijn Hoger Zelf aan kan gaan. Terwijl ik er vroeger helemaal doorheen moest gaan, enkel 
vanuit mijn emoties. Nu heb ik Jezus' woorden begrepen en ervaren als hij zegt: “Neemt mijn juk op uw 
schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, 
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mt. 11: 29-30, Willibrord vertaling). En, zoals ik Zohra Noach 
het in haar lezingen jaren geleden al hoorde uitdrukken: “Lijden hoeft niet meer”. Dat heb ik toen goed in 
mijn oren geknoopt. 
 

Maar laat ik bij het begin beginnen.  
Als kind ben ik in de tijd van het Rijke Roomse leven goed katholiek 
opgegroeid. Mijn hele schooltijd zat ik op scholen waar nonnen de 
scepter zwaaiden. Daar heb ik goede herinneringen aan. De R.K. 
opvoeding en kerkgang waren vanzelfsprekend. Ik had er ook geen 
hekel aan, sterker nog, de Gregoriaanse gezangen vond ik mooi.  
Ik zong ze automatisch mee zonder te begrijpen wat ik zong.  
Maar dat heb ik nooit als een probleem ervaren. De Litanie van 
Allerheiligen op 1 november had iets magisch voor mij. Nu besef ik 
dat het het meditatieve er in was wat mij aantrok.  

 
Tijdens mijn middelbare schooltijd begon de omslag naar Nederlandstalige liederen in de kerk.  
Daarmee was de magie er voor mij af. Ik 'moest' nu teksten zingen die ik niet begreep, en dat terwijl ze in 
gewoon Nederlands waren geschreven. Het was alsof mijn gevoel werd uitgeschakeld. Vanaf die tijd ben ik 
me er ook langzamerhand bewust van gaan worden dat ik grote woorden waar in de kerk over werd 
gesproken: liefde, etc., helemaal niet overeen zag komen met wat ik in de dagelijkse praktijk om mij heen 
zag gebeuren. Omdat ik dat vreemd vond, ging ik rond mijn 20e jaar de kerk uit. Met het idee: ik ga het 
ánders doen. Ik wil de woorden en daden wél overeen laten komen. 
    
  Heel idealistisch natuurlijk, maar ik zát ook vol met idealen. Gelijke behandeling van rassen en seksen 
was er één van en voor mij vanzelfsprekend. Ik zag de méns achter de verschillende rassen, seksen en 
culturen.  
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Zohra Noach en alle medewerkers 
wensen u  

lichtende kerstdagen en 
een inspirerend 2013 

Lichtpunten 
 

energetische zelfrealisatie 
naar rust en acceptatie 

 
* ‘Want Ik ken u bij uw naam’ 
* ‘Zeven kernkwaliteiten’ 
* ‘Eigen innerlijk  
   Verzoeningsoffensief’ en 
  ‘Platvorm van vijf innerlijke 
    Elementen’ 
 
Eigen bijdrage. Verkrijgbaar 
op de boekentafel.   

http://www.zohranoach.nl/webshop/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage_new&product_id=99&category_id=2&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26


N I E U W S B R I E F  

P S Y C H O S O F I A   

J A A R G A N G  3  N R  6  

D E C E M B E R  2 0 1 2  

4 

 Ik was mij 'ergens' bewust van de eenheid in alles en iedereen, maar kon dat niet goed onder woorden 
brengen. Dit prille eenheidsbewustzijn werd niet echt in de positieve zin gevoed. Vrij gangbaar in die 
periode, ik neem het dus ook niemand meer kwalijk. 
 
'Eigenwijs' als ik was, besloot ik mijn eigen gang te gaan en mijn idealen serieus te nemen. Ze sneuvelden 
echter in de loop der jaren één voor één. De crisis in de 80-iger jaren en het feit dat ik maar niet de juiste 
partner tegen kwam met wie ik ze kon uitvoeren, gooiden roet in het eten. Mijn opleiding Culturele 
Antropologie leek voor niets te zijn geweest.  
 
Teleurgesteld door deze in rook opgegane idealen besloot ik heel bewust: zolang ik geen onderzoekswerk 
heb, ga ik me zelf maar onderzoeken, want ik ben er altijd. En dat deed ik. Met  toen beschikbare middelen 
als meditatie, massage, droomonderzoek, dagboek, astrologie- e.a. cursussen kwam ik meer over me zelf te 
weten. Op psychologisch en op spiritueel vlak.  Het werd een grote wending in mijn leven. Door mijn 
interesse in andere culturen had ik tijdens mijn studietijd veel gereisd, maar dat stond nu op een lager pitje. 
Tot in 1986 Israël mij 'trok'.  

Een land waar ik nooit echt naar toe had gewild. Ik liet me 'trekken' en dat 
was maar goed ook want in Nazareth werd ik 'opgetild' naar een ander 
bewustzijnsniveau. Ik weet nog dat er door mij heen ging: 'nu ben ik waar ik 
altijd al naar heb gezocht, naar heb verlangd, maar dat ik nergens kon 
vinden'. Ik ging er vanuit dat ik 'daar' ook zou blijven, maar helaas was ik de 
volgende dag weer 'gewoon'.  
Ik begreep helemaal niet wat er was gebeurd, wist alleen dát het was 
gebeurd. Later, terug in Nederland, vertelde ik het aan vriendinnen, maar ik 
kon niet overbrengen wat ik had ervaren. Het voelde verdrietig en als 'paarlen 
voor de zwijnen werpen'.  
Frappant was dat deze ervaring mij 'overkwam' toen ik in de moeilijkste 
periode van mijn leven was: geen werk, geen gezin, geen partner, geen 
kinderen. En geen ideaal dat stand gehouden had. 
 

De ervaring in Nazareth bleek echter een geschenk uit de hemel te zijn. In de eerste plaats omdat ik me ging 
realiseren dat ik 'Het', de vanzelfsprekende eenheid en liefde uit de mooie woorden van de kerk van mijn 
jeugd, niet meer buiten mij maar in mij moest zoeken. 'Het' gebeurde in Nazareth immers in mij, dus was 
'Het' in mij aanwezig. In de tweede plaats omdat ik haar sindsdien als een richtingaanwijzer heb leren zien. 
Ja, in de moeilijke jaren die nog volgden is zij als een baken geweest, een vuurtoren die mij richting 
verschafte. Zij loodste mij overal doorheen. De woorden: “want mijn juk is zacht en mijn last is licht” 
werden een concrete realiteit.  
 
Latere ervaringen waren nooit meer van dezelfde diepte en intensiteit. In de loop van de jaren leerde ik 
stapje voor stapje de verbinding in mij zelf te vinden, waarbij ik terug kon vallen op deze ervaring.  
Steeds meer leerde ik dat dát mijn bestemming is maar dat ik voor deze weg moet kiezen. Het geheim, de 
magie, het verlangen van mijn kinderjaren had zich in mij getoond. Ik was mij er een stukje bewuster door 
geworden van wie ik in wezen ben.  Toch wilde ik dit alles ook graag begrijpen, er meer over te weten 
komen. Vele lezingen van Zohra Noach, alsmede de opleidingen Reïncarnatietherapie en Spirituele Genezing 
hebben mij in dit opzicht verder geholpen. De later nog ondernomen studie theologie heeft me eveneens 
inzicht gegeven. 
 
Al deze opleidingen verschaften mij, ieder op hun eigen manier, ondersteuning en een mentaal kader voor 
mijn ervaringen zodat mijn gevoel en verstand steeds meer tot een eenheid konden komen. Mystiek en de 
spirituele weg, gezien vanuit christelijk, boeddhistisch en spiritueel-psychologisch standpunt, werden dan 
ook de rode draad in mijn eindscriptie theologie.  
 
Dat is nu 8 jaar geleden. Inmiddels heb ik steeds meer leren vertrouwen op de verbinding met de Bron, (ook) 
in mij aanwezig. De inhoud van mijn scriptie is steeds meer werkelijke ervaring aan het worden. Ik heb de 
'parel in de akker' eenmaal héél duidelijk opgegraven en ervaren. In me zelf. Zo duidelijk, dat ik er nooit 
meer omheen kan. Maar: “één zwaluw maakt nog geen zomer”. Het is aan mij om de weg verder te gaan.  
Ondanks alle tegenslagen en teleurstellingen in mijn leven kijk ik er nu met dankbaarheid op terug en ben ik 
me er van bewust dat het leven een geschenk is en de weg mijn bestemming. 
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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 Zohra Noach 
Foundation. Bankrekeningnummer van de Stichting Zohra Noach 
Foundation: 1145.25.250, onder vermelding van ‘donatie’. 

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 

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

U kunt Psychosofia  
op facebook vinden  
onder de naam:  
Zohra Noach. 

Tempelorde voor Universele Eenheid 

 
De Lichtwijding gericht op het  
‘Wereld Verzoeningsoffensief’  

in Licht en Liefde 

©Zohra Noach 

Kunnen wij, ondanks de economische crisis en al het geweld in de landen om ons heen, in 
deze Lichtwijding toch met elkaar komen tot een wereld verzoeningsoffensief? 
 
Datum: 23 december 
De viering wordt voorgegaan door Hadewych Werner 
Tijd: 14.30 uur tot circa 16.30 uur; De ruimte is open vanaf 14.00 uur 
Plaats: In het gebouw van de Woudkapel; Beethovenlaan 21, 3723 JJ Bilthoven 

Bijdrage: € 12,50 inclusief koffie/thee 
Opgave wordt op prijs gesteld. 
 
Lichtwijding 
“In deze Lichtwijding moest ik spreken over licht wat in ons is, licht wat wij uitstralen, 
velden van licht die wij kunnen vormen op deze wereld die, ik zou haast zeggen, van 
duisternis aan elkaar hangt. Het zijn de kleine dingen die het doen. Het zijn kleine 
lichtstraaltjes. En ieder lichtstraaltje van een vriendelijk woord, een vriendelijk gebaar, een 
vriendelijke gedachte conformeert en resoneert met alle andere lichtstraaltjes die er ook 
zijn. Hierdoor ontstaan er velden van licht die hopelijk ooit de velden van duisternis zodanig 
kunnen belichten dat het werkelijk licht zal worden.” 
 
© Zohra Noach: Tempelorde voor Universele Eenheid ‘Een eigentijdse liturgie voor een 

spirituele persoonlijkheidsontplooiing.’ Lezing Tempelviering ‘Lichtwijding’ 2006. 

Een uitgebreide boekentafel is aanwezig. 
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