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‘Onverklaarbaar gegeven’
Bilthoven – 26 november 2013. Zohra Noach, 85 jaar oud, is tot onverklaarbaar gegeven
verklaard, door de artsen in het ziekenhuis.
Mevrouw Zohra Noach, spiritueel boodschapper van de nieuwe onafhankelijke geestelijke
stroming Psychosofia, had gedurende langere tijd een wond aan haar been.
De wond wilde echter niet helen en zorgde voor complicaties. Na intensieve
wondverzorging raadde haar huisarts haar aan een kleine operatie te ondergaan.
De operatie was geslaagd en de wond genas goed. Zohra Noach was thuis, maar na een paar
dagen ontstond een nieuwe complicatie die acute ziekenhuisopname tot gevolg had. Dit
keer had de complicatie niet met haar been te maken.
Zohra werd naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat zij een longembolie had.
De artsen maakten zich aanvankelijk zorgen, maar het herstel verliep sneller dan verwacht
en na een paar dagen mocht ze weer naar huis.
Iedereen verwachtte dat het herstel zich thuis zou voortzetten, maar er deed zich een
nieuwe complicatie voor en er volgde opnieuw een ziekenhuis opname.
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‘Onverklaarbaar gegeven’
De bloeddruk van Zohra Noach was inmiddels gedaald tot
50 om 25, een onderdruk waarbij de vitale levensfuncties
het beginnen op te geven. De artsen brachten de familie
op de hoogte van de zeer ernstige situatie. In hun optiek
was het een kwestie van uren voordat Zohra Noach zou
komen te overlijden.
Zohra Noach herinnert zich: “Mijn dochter vertelde me
later dat ik om vier uur ’s nachts overeind kwam en
krachtig zei: ‘Doorgaan’. Ik had in mezelf heel duidelijk
gehoord: ‘Wat is uw beslissing?’. Ik antwoordde:
‘Doorgaan’. Ik deed mijn ogen open en zag mijn hele
familie rondom mijn bed staan. De volgende ochtend werd
ik wakker alsof er niets aan de hand was.”
Daarna begon de ommekeer. Hoewel de eerste dagen nog
kritiek waren, zette de genezing door.
Voor de specialisten een ‘onverklaarbaar gegeven’.

Graag wil Zohra Noach iedereen bedanken voor de lieve kaarten en mails die zij in deze
periode heeft mogen ontvangen.
De liefde in de woorden werkt helend.

Zohra Noach heeft na haar ingrijpende ziekte een herstelperiode nodig.
Zij kan voorlopig niet ingaan op aan haar gestelde persoonlijke vragen.
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“Zo vraag Ik u: ‘Wat is verlichting?’
Verlichting bestaat dan hieruit, dat vanuit uw innerlijke kracht - en die kracht ligt
daarin dat u steeds en steeds opnieuw weet te zijn wat Ik mag noemen een ‘drager des
Lichtes’- en vanuit dit weten, dat vrij staat van al hetgeen u in duizenden jaren van
godsdienst en godsdienstige vormen, nu tot uw uiterste en diepste begrippen zult
kunnen brengen, u nu de kracht ontvangt om datgene niet alleen te dragen in passiviteit,
doch dat heel bewust en heel actief te transformeren tot werkelijke verzoening en
daardoor tot krachtdadige vernieuwing”. (1)
Vraag: Is dat reeds in ons en moeten we het zoeken, of komt
het van buiten?
Z: ... Het kan niet alleen geschieden vanuit het denken, de
ratio. Het kan alleen als het totaal in de mens werkelijk
beklijft, dat is de poort tot vernieuwing. Wat is er dan
precies? Daar moeten we met elkaar achter komen, dat kan
ik niet alleen zo invullen, dat is niet gevraagd. Ik moet dit
samen met de mensen doen. Want het gaat erom dat het een
heel groot gebied over de wereld zal bestrijken.
En niet dat bepaalde mediums, of intuïtieve mensen, of wat dan ook dat allemaal
vertellen.
Nee, het gaat erom dat het in ieder mens duidelijk wordt. In de diversiteit en de uniciteit
die wij mensen hebben, zal dat overal verschillend zijn, maar de eenheid daarvan is het
allerbelangrijkste: Geest. Aan u. (2)
Onwankelbaarheid
“Dat vraagt wel bepaalde verantwoordelijkheden. Dat vraagt ook een bepaalde
zuiverheid.
Dat vraagt liefde, compassie om daartoe te kunnen komen. En het vraagt vooral een
bepaalde onwankelbaarheid. Dat betekent dat je, wetend te zijn die jij werkelijk bent,
met alles wat je bent en hebt, je schaduwkanten, je lichtkanten, je pijn en je vreugde,
dat je die mens die je bent in jouzelf, moet gaan plaatsen in de eenheid Gods. Steeds
weer opnieuw vanuit het grote weten een lichtdrager te zijn, moet, moét gaan plaatsen,
steeds weer opnieuw, in de eenheid Gods.
Dat kan niet zomaar. Dat gebeurt ook niet zomaar een, twee, drie. Dat is een weg van
inwijding. Wat is inwijding? Dat is dat de mens meer en meer bewust gaat worden dat hij
deze eenheid Gods is. Dat hij het in zijn eigen innerlijke macht heeft om deze eenheid
Gods tot realisatie te brengen. Gewoon in het dagelijkse leven en nergens anders.
Het toont zich in de manier waarop je met jezelf omgaat. In de manier waarop je
daardoor uitstraalt naar de ander. In de manier waarop je de ander in de eigen
waardigheid kunt laten en je jezelf in je eigen waardigheid kunt laten.
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Deze onwankelbaarheid hebben wij in deze ontzettend hectische tijden waarin wij leven erg
hard nodig. Het is tevens onze innerlijke weerbaarheid. Onwankelbaarheid is in ons de kracht
die ons als het ware vasthoudt in het zijn van het licht in ons.” (3)
Samenstelling: Hadewych Werner
(1)
(2)
(3)

uit ‘Mens en Kwantumsprong in kosmisch perspectief’, doorgeving 3, El Morya.
uit ‘Mens en Kwantumsprong in kosmisch perspectief’, studiebijeenkomst medisch, neurologisch,
psychisch.
uit de herziene versie van ‘de Zeven Kernkwaliteiten van de mens’, ‘Onwankelbaarheid’.

© Zohra Noach

Tempelorde voor Universele Eenheid
Lichtwijding
‘Verzoeningsoffensief’
De Wijdingsvieringen vanuit de Tempelorde zijn analoog aan de Christelijke feestdagen.

“Dat deze Lichtwijding een ‘Verzoeningsoffensief’ kan zijn. Dat juist nu naar de
Lichtwijding de mens kan komen tot een eigen innerlijk ‘Verzoeningsoffensief’,
waardoor het uitstraalt en een veld van Licht kan vormen met anderen.”
©Zohra Noach
De viering wordt voorgegaan door Maria Boekholt.
Datum: 22 december 2013
Tijd:
van 14.30 uur tot circa 16.30 uur
In het gebouw van de Woudkapel
Beethovenlaan 21, 3723 JJ Bilthoven
Bijdrage in de kosten: € 12,50 inclusief koffie/thee
Graag opgave vooraf.
Een uitgebreide boekentafel is aanwezig.
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Uitgeverij ‘Het Gevleugelde Woord’
Nieuwe uitgave die een bijzondere aandacht verdient
‘Een compilatie van dialogen in kosmisch perspectief’
van Zohra Noach met wetenschappers op diverse
wetenschappelijke werkvelden.
Ondermeer op de gebieden van:
Algemene wetenschap
Psychiatrie
Psychologie
Medisch
Neurologisch
Kwantumfysica
Theologie
ISBN/EAN: 978-90-79551-20-0; 67 pagina’s
€ 12,95

Van Zohra Noach en de medewerkers:

Een warme kerstgroet
en een energiek
2014
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Bericht van de Spirituele Academie Psychosofia in oprichting
De drie werkcolleges vanuit de Spirituele Academie Psychosofia in oprichting van eind 2013
kenmerkten zich vooral door de open interactie tussen de deelnemers en de docenten.
Deze interactie had een zo vanzelfsprekend karakter, dat de deelnemers in staat waren zeer
wezenlijke en persoonlijke dingen te delen. Tijdens de nabespreking van een oefening, sprak een
deelneemster een gedicht uit wat zij al jaren geleden geschreven had.
Wij zijn haar erkentelijk voor de toestemming tot publicatie.
Joyce Bos
Nu wil ik zijn
die ik ten diepste ben
met alle pijn en vreugde
vol en leeg
met flinterdunne manestralen
gefilterd door een gouden zon
ik wil zitten, rusten
bij mijn eigen bron
Adria

Secretariaat Psychosofia - Zohra Noach Foundation
Voor informatie over de activiteiten van Zohra Noach, de stroming Psychosofia, de Tempelorde
voor Universele Eenheid, de uitgeverij ‘Het Gevleugelde Woord’, Spirituele Academie Psychosofia
in oprichting en de Nieuwsbrief.
Bereikbaarheid:
06 - 111 37 188 (dinsdag en donderdag van 11.00 -13.00 uur)
Telefonisch:
info@zohranoachfoundation.nl
Via e-mail:
Postbus 301, 3720 AH, Bilthoven
Schriftelijk:
www.zohranoachfoundation.nl; www.zohranoachfoundation.nl/webshop en
Websites:
www.psychosofia.nl
Nieuwsbrief ISSN: 2214-3874

Het secretariaat is telefonisch niet bereikbaar van 20 december 2013 t/m 12 januari 2014.

Het is voor ons een vreugde u op de hoogte te kunnen houden van - of kennis te laten maken met het werk van Zohra Noach en Psychosofia, die voor ons - als 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.

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