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teksten in ongewijzigde vorm mogen worden overgenomen. Tevens dient daarbij zowel de bron als de naam 

van de auteur te worden vermeld. De copyrightregels gelden voor alle artikelen in de Nieuwsbrief.   

J A A R G A N G  4  N R  3  

O K T O B E R  2 0 1 3  

P S Y C H O S O F I A   

E E N  N I E U W E  O N A F H A N K E L I J K E  G E E S T E L I J K E  S T R O M I N G  

N I E U W S B R I E F  

Vanaf heden zullen er korte citaten van Zohra Noach 
geplaatst worden uit eerdere publicaties vanaf 2008. 
In deze volgorde: 
 
 De vier transmissies, de eerste vier 

hoofdstukken, uit ‘Mens en Kwantumsprong in 
kosmisch perspectief’  

 De dialogen uit het bovenstaande boek 
 ‘Zeven Kernkwaliteiten van de mens’ als 

verbindende schakel in de transmissies en 
dialogen. Zij zijn de eigentijdse vertaling in 
liefdevolle verbinding met de waarden en 
aspecten van de ‘Bergrede’ 

 
Onze missie is om steeds meer de lijn uit te zoeken  
en weer te geven. 
        Redactie van de Nieuwsbrief 

U allen bent ontstaan uit het ene Zijn 
 
‘Dit ene Zijn kon uitdijen en zichzelf vergroten totdat zij met alle mogelijkheden van 
levensvormen in zich, zich kon verdichten in het Al. 
Het Zijn, het totale Zijn, kon zich gaan ontwikkelen en zich gaan verdichten vanuit een 
energie die zo groot was dat zij tot explosie en exploratie moest gaan komen. In dit grote 
energieveld, zich vorm zoekend in het Al, waarin alles aanwezig is dat er uit voortkomt en dat 
er weer in terugkeert, zo zeg ik u, in dit grote energieveld, zijn alle bewustzijnsniveaus 
verenigd.  
 
In de verdichting van dit grote energieveld, leidend tot vormgeving, tot uw immens grote 
diversiteit van vormgevingen, zijn alle bewustzijnsniveaus op materieel niveau, van het gehele 
zonnestelsel ontstaan. 
Zo zal dit energieveld ooit en eens uiteindelijk terugkeren naar het Al. De weg daartoe, die 
noem ik het passe-partout, is voor ieder mens in iedere incarnatie een weg van lering, zeer 
vaak van lijden, hetgeen nu, met behulp van uw nieuwe bewustzijnsniveaus, in een zodanige 
vorm kan geraken dat zij niet ten dele of totaal zal worden vernietigd.’ 
 
Transmissie uit: ‘Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief’ 
© Zohra Noach 
Uitgezocht door Joyce Bos 
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Door zelfrealisatie en stabilisatie  
naar de wezenskern 

http://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/mens-en-kwantumsprong-in-kosmisch-perspectief/
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Door zelfrealisatie en stabilisatie  
naar de wezenskern 

vervolg 
 
 
Begeertelichaam  

 
‘Het begeertelichaam van de mens behoort tot de astrale lichamen 
en is datgene wat de mens meent te moeten zijn of te moeten doen 
om zichzelf te kunnen bewijzen, te bevestigen als het ego wat hij 
is.  
Dit is ten dele waar, niet helemaal.  
 
Onze nieuwe evolutie kan dit totaal veranderen en duidelijk maken 
dat juist de begeerte tot macht in wezen de begeerte is om gelijk 
te willen zijn aan wat wij denken dat een God is.  
Wanneer het bewustzijn van de mens heel duidelijk gaat zien, gaat 
begrijpen dat er geen godheid is die alles tot zich heeft, dan zal de 
begeerte om daaraan gelijk te zijn afnemen.  
 
Dan gaat hij begrijpen dat hij tot een grote eenheid behoort, die 
wij dan kunnen benoemen als goddelijk.’ 
 
Uit: ‘Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief’ 
© Zohra Noach 
Uitgezocht door Anna Hofkamp 

'The eye of light  

and the light of darkness 

are hidden  

into an eternal 

commitment’ 

© Zohra Noach 
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Door zelfrealisatie en stabilisatie  
naar de wezenskern 

vervolg 
 
 
Bescheidenheid 
 
‘Bescheidenheid heeft een diepere ondergrond.  
Wij willen allemaal in onze persoonlijkheid duidelijk realiseren 
wie wij zijn.  Dat is ook de opdracht van de mens als hij 
incarneert.  
Hij heeft dan de opdracht om zichzelf als de persoonlijkheid die 
hij is, ook werkelijk in de materie te realiseren. Wat houdt 
bescheidenheid dan in? Het is bijna een contradictie. Je moet je 
wel bevestigen als de mens die je bent vanuit je eigen 
waardigheid en je zelfrespect.  
 
Het respect en de waardigheid te weten te zijn die hoge 
Goddelijke kern in jezelf, die door al de lagen heen uiteindelijk 
in de mens is ingedaald. 
 
Daarnaast bescheidenheid. Dit houdt in dat de mens, juist vanuit 
het besef dat hij deze hoogste waardigheid in zichzelf is, 
zelfrespect als consequentie daarvan hoog houdt en zich met 
bescheidenheid richt naar datgene wat hem of haar in de 
persoonlijkheid overkomt, wat hij zelf wil, uitstraalt en vraagt.’  
 
 
 
 
 
 
 
 
‘In wat zojuist gegeven is, is het van het hoogste belang dat de 
bescheidenheid ook gericht wordt naar – wat wij vinden – het 
positieve in onszelf: de vreugde, de kennis, hetgeen we 
verworven hebben in het leven.  
Want alles wat zich in onze persoonlijkheid vasthaakt, heeft de 
neiging ons weg te trekken van ons innerlijk zijn. Vaak is het zo 
dat wat wij dènken dat geluk is voor ons, ons in wezen niet de 
werkelijke vrede brengt.  
Dit zijn dus twee kanten van hetzelfde gegeven.’ 
 
Uit: ‘Zeven Kernkwaliteiten van de mens’  
© Zohra Noach 
Uitgezocht door Joyce Bos en Anna Hofkamp 

‘Straal als de ster die je bent’ 
© Zohra Noach 

http://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-categorie/boeken-van-zohra-noach/
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35 jaar Psychosofia 
 
Deze maand is het 35 jaar geleden dat de eerste publicaties van mevrouw Zohra Noach verschenen. 
In de afgelopen jaren zijn daar nog vele publicaties bijgekomen. Al deze publicaties zijn verslagen 
van lezingen en andere bijeenkomsten die mevrouw Zohra Noach gehouden heeft als Openbaring, 
welke bekend is onder de naam ‘Psychosofia, een nieuwe onafhankelijke geestelijke stroming’.  
Zij heeft zich alle jaren belangeloos en vrijwillig ingezet voor deze Openbaring, vanuit Geest 
aangereikt. Naast deze lezingen en bijeenkomsten heeft zij ook gesprekken gevoerd met vele 
mensen en energetische handelingen gegeven voor dieper inzicht in het wezen mens en diens 
heelwording. Tevens heeft zij de Orde voor Universele Eenheid geïnitieerd met diverse 
tempelvieringen. En is de Uitgeverij “Het Gevleugelde Woord” tot stand gekomen. Ook de Spirituele 
Academie Psychosofia in oprichting is begin dit jaar nieuw leven in geblazen. 
Dit alles is samengebracht in Stichting Zohra Noach Foundation, met als taak het erfgoed te 
behoeden, behouden en te verbreiden. Deze stichting heeft ook de zorg voor het archief. 
Onlangs is het hele archief verhuisd (zie pagina 6). 
 
Wij zijn Zohra intens dankbaar voor alles wat zij ons en velen met ons in de afgelopen 35 jaar heeft  
aangereikt. 
Wij spreken hierbij de wens uit ons steentje te mogen bijdragen aan de verdere verbreiding hiervan. 
 
Namens het bestuur en medewerkers 
van Stichting Zohra Noach Foundation 
Wim Boekholt 
(vicevoorzitter-penningmeester) 

Kringviering ‘Aardewijding’  

©Zohra Noach 

De Wijdingsvieringen vanuit de Tempelorde zijn analoog aan de Christelijke feestdagen. 

 
‘Zo’n viering als vandaag, waar dient het voor? Het nut is dat wanneer wij vanuit de goodwill, de 
intentie in onszelf ons verbinden en openstellen voor het Licht in onszelf, maar ook in respect en 
waardigheid voor dat van de ander, er energetisch een totale verandering kan gaan komen.’ 
© Zohra Noach: Tempelorde voor Universele Eenheid ‘Een eigentijdse liturgie voor een 

   spirituele persoonlijkheidsontplooiing. 

De viering wordt voorgegaan door Joyce Bos. 
 
 
 
 
 
Bijdrage in de kosten: € 10,- inclusief koffie/thee  
Opgave wordt op prijs gesteld.  
 
De volgende viering is op 22 december 2013: Tempelviering ’Lichtwijding’ 

Tempelorde voor Universele Eenheid 

‘Mijn hartewarmte  
schenkt mij nieuwe kracht’ 

© Zohra Noach 

Datum: 
Tijd: 
Plaats: 

13 oktober 2013 
van 14.30 uur tot circa 16.30 uur  
In het gebouw van de Woudkapel  
Beethovenlaan 21, 3723 JJ Bilthoven  
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Bericht van ‘Uitgeverij Het Gevleugelde Woord’ 

Herziene uitgave 
‘Zeven Kernkwaliteiten van de mens’  

Zohra Noach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben de originele teksten van de lezingen, die Zohra destijds over dit onderwerp heeft 
gegeven, gaan lezen en begreep waarom ik in het bestaande boekje over de ‘Zeven 
Kernkwaliteiten van de mens’ een en ander miste. Al lezende werd ik meer en meer enthousiast 
om ontbrekende stukken van de lezingen in de juiste volgorde toe te voegen. 
Ik hoop dat het mag bijdragen aan de behoefte om met deze kernkwaliteiten te gaan werken, 
op weg naar het Licht in onszelf, om uiteindelijk te komen tot zoals Zohra het zegt: 

‘Dat elk mens zich in de geest zal verbinden in dit Licht 
opdat er eens zal zijn liefde en vrede in onze wereld.’ 

Marlin Plantema 
 
‘Zeven Kernkwaliteiten van de mens’, Zohra Noach 
148 pagina’s; €  18,50 

ISBN/EAN: 978-90-79551-21-7 
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Licht op creatieve zelfrealisatie en stabilisatie  
op weg naar de eigen wezenskern 

Drie bijeenkomsten  
 

Een uitnodiging tot een verdiepend inzicht in het belang van integratie van de geestesenergie in 
onze persoonlijkheid. 
Het doel van de werkcolleges is de innerlijke weg naar de eigen wezenskern bewust te beleven. 
Vanuit een creatieve zelfrealisatie kunnen we ons bewustzijn verder ontplooien tot een diepere 
vreugde, rust en acceptatie in en van onze innerlijke kracht. Van daaruit uitstralend naar anderen. 
Tijdens de werkcolleges is het de bedoeling dat we de bewuste en de verborgen energetische 
drijfveren steeds duidelijker gaan herkennen. Als we deze herkennen kunnen we er bewust mee 
gaan werken. De werkwijze tijdens de bijeenkomsten is interactief, de nadruk ligt op de eigen 
beleving. Huiswerk-opdrachten vormen een onderdeel van de werkcolleges. 
Belangrijk studiemateriaal tijdens deze drie bijeenkomsten zijn de ‘Zeven Kernkwaliteiten van de 
mens’. Zoals benoemd in het bovenstaande boek en in de eerdere uitgave. 
Klik hier voor meer informatie op onze website. 
 
 
 
 
De werkcolleges worden gegeven vanuit het perspectief van Psychosofia. Een nieuwe onafhankelijke 
spirituele stroming, gebracht door mevrouw Zohra Noach. 

De herziene uitgave van het boekje ‘Zeven Kernkwaliteiten van de mens’ 
door Zohra Noach is klaar. Als een van de medewerkers die hieraan gewerkt 
heeft ben ik reuze blij en dankbaar dat wij het u kunnen aanbieden.  
De zeven kernkwaliteiten van de mens die wij allemaal als potentie in ons 
dragen en die vragen om ontdekking en ontwikkeling binnen in onszelf, 
liggen mij na aan het hart. Waarom? 
Omdat ze ons kunnen leiden naar onze Wezenskern, het Licht in onszelf. 
En ook omdat er een herkenning is van aspecten van de Bergrede, waarden 
die de Christus ons heeft gegeven en die in mijn beleving universeel zijn. 

Data: 
Begeleiders:  
Informatie en aanmelden: 

1 november, 22 november, 13 december 2013 
Joyce Bos en Anna Hofkamp  
joyce.bos@zohranoachfoundation.nl of via de website 

http://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/zeven-kernkwaliteiten-van-de-mens-herziene-uitgave-2013
http://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-categorie/boeken-van-zohra-noach/
http://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-categorie/boeken-van-zohra-noach/
http://zohranoachfoundation.nl/activiteiten/activiteiten-spirituele-academie-psychosofia/
http://zohranoachfoundation.nl/activiteiten/activiteiten-spirituele-academie-psychosofia/
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Met veel plezier presenteren wij onze nieuwe websites 
 
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan twee nieuwe websites voor Stichting Zohra Noach Foundation 
en stroming Psychosofia. Graag leggen we uit wat u kunt vinden op de verschillende websites. De 
websites zullen in de toekomst blijven meebewegen met de ontwikkelingen op het gebied van 
overdracht en uitwisseling van informatie.  

 
 
 

 
Website Stichting Zohra Noach Foundation  

www.zohranoachfoundation.nl 
 
Alle informatie die tot op heden en in de toekomst door Zohra Noach gebracht is en nog gebracht 
zal worden is te vinden op de website van Stichting Zohra Noach Foundation.  
Deze stichting is opgericht om de stroming Psychosofia te behoeden, te behouden en te 
verbreiden. U vindt op deze website informatie over de volgende onderwerpen: Een Nieuwe 
Geestelijke Onafhankelijke Stroming Psychosofia, Transmissies die Zohra geeft vanuit het College 
van Hogere Bewustzijns, Foundation en archief, Tempelorde voor Universele Eenheid, Uitgeverij 
het Gevleugelde Woord (Webshop), activiteiten van Zohra Noach, de Tempelorde en de Spirituele 
Academie Psychosofia in oprichting, het team achter Zohra Noach, contactgegevens en donaties.  

 
 
 
 
 
 
 

Website Stroming Psychosofia www.psychosofia.nl 
 
Voor stroming Psychosofia is een aparte website ontwikkeld waarop mensen die zijn opgeleid 
vanuit Psychosofia – Wijsheid van Geest – hun inspiratie delen met de wereld. De bedoeling van 
deze website is te fungeren als platform voor het delen van kennis, ervaringen en ideeën van 
stroming Psychosofia.  U vindt hier informatie over: Zohra Noach, Stichting Zohra Noach 
Foundation, blogs met ervaringen, contactinformatie, links naar organisaties en mensen die werken 
vanuit Psychosofia. De teksten van Zohra Noach zijn voorzien van ©, teneinde het copyright te 
waarborgen. Reageren op een tekst kan, indien de originele tekst eerst genoemd wordt, altijd mét 
bronvermelding en daarna het eigen commentaar. Zohra Noach is verantwoordelijk voor haar eigen 
teksten. De eigen inspiratie die mensen via haar teksten willen geven, valt onder de 
verantwoordelijkheid van die mensen zelf. Noch Zohra Noach, noch de Stichting Zohra Noach 
Foundation zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor teksten of inspiratie van derden. 
Het bestuur behoudt zich het recht om inzendingen van derden al dan niet te plaatsen. 
Wij zijn benieuwd naar uw reactie op beide websites. Deze kunt u mailen naar 
info@zohranoachfoundation.nl. Deelt u de links naar deze websites gerust via de (sociale) media. 
  
Jorinde Boekholt 

http://zohranoachfoundation.nl
http://psychosofia.nl/
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Het is voor ons een vreugde u steeds op de hoogte te kunnen houden van - of kennis te laten maken 
met - het werk van Zohra Noach en Psychosofia, die ook voor ons - de medewerkers - een niet 
aflatende bron van inspiratie vormen. Alle werkzaamheden worden op basis van vrijwilligheid 
gedaan. Draagt u het werk een warm hart toe? Steun ons dan en wordt donateur. Uw gift is voor ons 
van grote waarde. Rekeningnummer: NL91RABO0114525250 t.n.v. Stichting Zohra Noach Foundation 
te Bilthoven.  

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: 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief ISSN: 2214-3874 

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

Verhuizing van het archief van de Stichting Zohra Noach Foundation 
 
Enkele enthousiaste medewerkers hebben het archief van de stroming Psychosofia met alle 
lezingen, video’s en ander materiaal van de afgelopen 35 jaar verhuisd. Daarbij is tegelijkertijd een 
deel van het historische materiaal gecatalogiseerd. Een overgroot deel moet nog gedaan worden. 
Met name de titels van de lezingen die op de vele CD’s staan, zijn nog niet op de computer in een 
overzicht gezet.  Wilt u daar uw bijdrage aan leveren? U wordt van harte uitgenodigd om contact op 
te nemen met het secretariaat Psychosofia-Zohra Noach Foundation. Zie voor contactgegevens 
hieronder. 

Telefonisch:  
Via e-mail: 
Schriftelijk: 
Websites:       

06 - 111 37 188 (dinsdag en donderdag van 11.00 -13.00 uur)  
info@zohranoachfoundation.nl 
Postbus 301, 3720 AH, Bilthoven 
www.zohranoachfoundation.nl, www.zohranoachfoundation.nl/webshop en 
www.psychosofia.nl 


