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Een ingezonden brief van Zohra Noach  
aan de grote landelijke dagbladen 

 
Is er een brug tussen wetenschap, religie en paranormale elementen? 
 
Geachte lezer, 
 
Hoe kunnen wij mensen wetenschap en godsdiensten verbinden met de paranormale 
elementen die overal ter wereld nu zo duidelijk herkend worden? 
Ons menselijk bewustzijn is gebaseerd op onze referentiekaders van maatschappelijke 
vormgeving en de daarop volgende ontwikkelingsmogelijkheden. 
Onze godsdiensten en religies hebben de mens tot beeldvorming gebracht, waar nu 
vanuit kosmisch perspectief een vernieuwend zicht op kan komen. 
Wetenschap is vrijwel overal ter wereld op zoek naar het ontstaan van leven. 
Zoals Einstein al vermoedde dat er meerdere dimensies bestaan, zo is door wetenschap 
en technologie de vierde dimensie van ruimte nu in ons bewustzijn geaccepteerd.  
Dit grote gegeven impliceert dat ook in onze innerlijke beeldvorming grotere ruimte en 
nieuwe inzichten ontwikkeld kunnen worden. 
Zo kunnen wij onze innerlijke dimensies verbreden en in vrijheid van geest tot geheel 
nieuwe perspectieven komen.  
In mijn visie is leven oneindig van energie in welke vormgeving dan ook. 
Een ‘divine construction’ en een‘intelligent design’ zou daar een gevolg van kunnen 
zijn.  
Misschien is het mogelijk om onze verschillen in beeldvorming te overbruggen door een 
nieuwe spirituele humanitaire ethiek. 
 
In mijn eerstvolgende lezing en dialoog op 15 april a.s. zal ik hier verder over spreken. 
© Zohra Noach 
 
 Alle ingezonden brieven van Zohra Noach zijn terug te vinden op www.zohranoach.nl 

 
Data en onderwerp 
15 april:      Godsdienst en Religie in kosmisch perspectief  
Tijd:            13.00 tot ca 17.30 uur 
Plaats:         Kontakt der Kontinenten; Amersfoortsestraat 20, 3769 AS SOESTERBERG 
De bushalte is voor de deur: vanaf Amersfoort CS lijn 52 en 56; vanaf Utrecht CS lijn 52. 
Door de huidige locatie zijn wij helaas genoodzaakt de bijdrage in de kosten te verhogen:  
€ 30.– incl. koffie/thee.  
Verplicht vooraf opgeven: via e-mail, postbus of per telefoon. Zie pagina 3. 
 
De vierde bijeenkomst is 13 mei.  
Het onderwerp is: Wetenschap in kosmisch perspectief. 
Eveneens te houden in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. 
 
Lees verder op pagina 2. 

  

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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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 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. 
 
28 maart: ‘Mededogen’ met Hadewych Werner en Marlin Plantema 

‘Wanneer wij, zoals wij gewend zijn, in de onwaardigheid van ons zijn  
blijven hangen, daardoor onszelf steeds in onze schaduwkanten plaatsen,  
dan kunnen wij nimmer de kracht opbrengen - het mededogen naar  
onszelf - om ook het licht te laten schijnen op onze lichtkanten, op de  
vreugden, de schoonheid, de liefde in onszelf’.  
Dan zullen wij nooit tot deze werkelijke transformatie kunnen komen.’* 
* © Zohra Noach. ‘Mededogen’ uit ‘Zeven Kernkwaliteiten van de mens’ 

 

Aan de hand van citaten uit het boek komen we tot een uitwisseling  

met elkaar en sluiten af met een visualisatie. 
 
Tijd:         14.00 tot ca 16.30 uur 
Plaats:      In het gebouw van de ‘Woudkapel’ 
                 Beethovenlaan 21, hoek Sweelincklaan, 3723 JJ  Bilthoven 
Entree:     € 12,50 per middag, incl. koffie of thee 
25 april:   ‘Bescheidenheid’ met Joyce Bos en Anna Hofkamp 
 
Opgave wordt op prijs gesteld 

‘Spirituele humanitaire ethiek’ 
De stimulerende, helende energieёn in de mens 

Vier studiemiddagen met Zohra Noach 
 

15 april:      Godsdienst en Religie in kosmisch perspectief  
 

Na de eerste middag over maatschappelijk/algemene 
gezondheidszorg en de tweede middag over paranormale 
fenomenen in kosmisch perspectief, zal de derde 
studiemiddag gericht zijn op:  
‘Godsdienst en Religie in kosmisch perspectief’.  
 
De bijeenkomsten zijn speciaal gericht op mensen die in de 
maatschappij vanuit een spirituele visie werkzaam zijn of 
willen zijn. Dit kan op ieder werkgebied: wetenschappelijk 
of maatschappelijk gericht. 
 
De bijeenkomsten zijn een vervolg op ‘Mens en 
kwantumsprong in kosmisch perspectief, naar wetenschap, 
religie en maatschappij’, gehouden in 2008 en 2009. 
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http://www.zohranoach.nl/webshop/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage_new&product_id=6&category_id=2&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
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1 april:   Kringviering ‘Waterwijding’ 
20 mei:  Kringviering ‘Vuurwijding’  
Tijd:      14.30 uur tot circa 16.30 uur 
Plaats:   In het gebouw van de Woudkapel  
              Beethovenlaan 21, 3723 JJ Bilthoven 
Entree:  € 7,50.- inclusief koffie/ thee 
Opgave wordt op prijs gesteld. 
 
Joyce Bos zal deze viering voorgaan. 

Tempelorde voor Universele Eenheid 

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 

 

Zie op de webshop voor ‘uitverkoop’ boeken 
 
                Goede boeken waarvan een enkele met lichte vochtschade.                          € 15.- 
 
 
 
 
 

€ 10.-                         € 10.-                      Andere boeken zijn oudere uitgaven,  
terwijl de inhoud  nagenoeg gelijk gebleven is. 

Alle boeken van Zohra Noach zijn opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek 

UITGEVERIJ ‘HET GEVLEUGELDE WOORD’ 

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

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 de Zohra Noach Foundation: 1145.25.250.  
Onder vermelding van ‘donatie’. 
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‘De Tempelorde is niet verbonden met enige religie, 
stroming of groepering anders dan met Psychosofia. 
Alle inspiratie die in deze stroming Psychosofia is 
gegeven, is een wegwijzer voor de individuele spirituele 
ontplooiing van de mens tot acceptatie van de eigen 
lichtkracht.  
In de vieringen van de Tempelorde voor Universele 
Eenheid wordt deze lichtkracht geaccentueerd en 
vormgegeven om tot herkenning te komen in een 
liturgie van verbinding met elkaar. 
De vieringen bevatten elementen van eeuwen her uit 
allerlei religies en godsdiensten. De vormgevingen zijn 
veranderd, maar de waarden van deze elementen zijn 
blijven bestaan’.* 
 
*© Zohra Noach. Uit: ‘Een eigentijdse liturgie voor een 
spirituele persoonlijkheidsontplooiing’. 
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