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‘Datgene wat ieder van U
kan geven of zijn,
hoe onbelangrijk ook,
is absoluut onmisbaar
voor het geheel’

© Zohra Noach - Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: Het gevleugelde Woord; Brieven van Morya, pagina 37, 3e herziene druk 2006
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Nieuwe aarde
“Alles wat u doet in de stof, is in de geest al geweten.
Uw geestelijke groei bepaalt uw realisatie van de
zaken die in uw onderbewustzijn liggen te wachten
op die realisatie.
Wij mogen u stimuleren en inspireren,
maar u zult het moeten realiseren.
Het doel dat de Meesters nastreven is, om door de
mensheid in deze beklagenswaardige wereld, door het
geestelijk bewustzijnsproces van de nieuwe mens,
een nieuwe aarde in de nieuwe tijd te creëren.
Veel mensen, vooral jongeren, worden geboren met
het gevoel iets te moeten doen om de wereld te redden.
De toekomst van de wereld ligt in uw handen.
Met agressie zal de wereld ten onder gaan, alleen
liefde kan haar redden. Liefde is het herkennen van
uzelf in de ander en alleen daardoor kunt u die ander
begrijpen. Door begrip wordt vooroordeel onmogelijk,
zodat er uitwisseling van gedachten kan komen.
Beheersing van het ego houdt het meesterschap over
zichzelf in.”
©Zohra Noach - Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: Het gevleugelde Woord; Brieven van Morya, pagina 35, 3e herziene druk 2006

“Vanuit de leringen die ik mag brengen zal het zo zijn dat vanuit
het mededogen van het hart, het erbarmen van het hart, de
liefde zodanig in de mens gaat werken, dat deze dit niet alleen
als een weten zal hebben – al is dat wel een eerste vereiste –
maar dit vooral in zichzelf tot een reële wijze van bestaan kan
brengen.”
© Zohra Noach - Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: Zeven Kernkwaliteiten van de mens, pagina 43, herziene druk 2013
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Wij dragen ‘verborgen schatten van hoop’ in ons.
“De dankbaarheid voor het leven. Ik hoor u denken: ‘Nou, nou, dankbaarheid voor het leven,
met alles wat ik daarin heb meegemaakt!’
Ja, daar wil ik juist op ingaan.
Wij dragen ‘verborgen schatten van hoop’ in ons.
Dankbaarheid voor het leven betekent dat door de herkenning in onszelf via de zuivering, de
liefde en het zelfrespect, via het mededogen, de bescheidenheid en de onwankelbaarheid, dat
daardoor die ‘verborgen schatten van hoop’ in ons duidelijk realiseerbaar gaan worden.
Hoop alleen is niet voldoende.
Je moet iets gaan doen met de
perspectieven die hoop jou aanreikt.
En daarin zit de dankbaarheid voor
het leven. In elk probleem, alles wat
wij naar ons toe krijgen, zit de
verborgen schat van hoop: in de
pijn, eenzaamheid, wanhoop, het
sterven van je kind of je geliefde, of
men erkent je niet. Wat wil het je
zeggen? Niet dat je bij de pakken
moet neerzitten en het maar laten
gebeuren. Maar dat er iets in je
wakker wordt wat vraagt: ‘Waarom
ben ik op aarde, wat heb ik hier te
zoeken, waarom wordt dit nu naar
mij toegebracht? Wat moet ik
ermee?’ Dáár zit de kiem in, de punt
van vernieuwing.”

©Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation.
Uit: Zeven Kernkwaliteiten van de mens, pagina 88-89, herziene druk 2013

Samenstelling Maria Boekholt-Werner
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Tempelorde voor Universele Eenheid
Kringviering ‘Aardewijding’

“De aarde is de materie waarin en waarop wij leven en het is ontzaglijk belangrijk
wanneer die materie ‘doorgeest’ wordt van wat uit onszelf kan komen aan licht, aan
liefde, aan respect en waardigheid. Dit is niet alleen belangrijk voor onszelf, maar ook
voor de ander en het andere.”
© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: Tempelorde voor Universele eenheid; Een eigentijdse liturgie voor een spirituele persoonlijkheidsontplooiing,
pagina 47

De viering wordt voorgegaan door Wim Boekholt
Datum
Tijd
Locatie
Bijdrage
Aanmelden

Zondag 18 oktober 2015
Aanvang 14.30 uur (ruimte open vanaf 14.00 uur)
In de ruimte van de Woudkapel
Beethovenlaan 21 | 3723 JJ Bilthoven
€ 10,00 per persoon inclusief koffie/thee
Uw aanmelding wordt op prijs gesteld. U kunt dit doen via het secretariaat
(zie onderaan deze nieuwsbrief)

De volgende viering is Tempelviering 'Lichtwijding' op zondag 20 december 2015 om 14.30 uur in
de ruimte van de Woudkapel.
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Voortgang Stichting Zohra Noach Foundation
Geachte lezer/lezeres, lieve mensen,
Nu, ruim een half jaar na het overlijden van Zohra en nadat wij de tijd hebben gehad de
consequenties hiervan enigszins in perspectief te zien, willen wij u graag op de hoogte brengen
hoe wij als bestuur en medewerkers de voortgang van Stichting Zohra Noach Foundation voor de
toekomst willen waarborgen. Er bestaat voor ons geen enkele twijfel dat wij haar werk ‘in haar
geest’ willen voortzetten. Hiertoe willen wij enkele duidelijke stappen zetten naar de toekomst.
Om ervoor te zorgen dat voor deze en komende generaties het erfgoed van Zohra niet alleen
behouden blijft, maar ook bereikbaar en toegankelijk wordt, zoals het dat ook voor u en ons is
geweest, denken wij aan het opzetten van een studiecentrum.
Dit vraagt de nodige expertise en heeft financiële consequenties. Er is een ruimte nodig en het
omvangrijke archief zou gedigitaliseerd moeten worden. Ook het secretariaat heeft een eigen
herkenbare plaats nodig, die bereikbaar is en ruim genoeg voor de werkzaamheden en de opslag
van boeken. Daarnaast zou een stilte-en ontmoetingsruimte op zijn plaats zijn, waar tevens de
mogelijkheid is Kring- en Tempelvieringen te houden.
Wat betreft de financiën zijn wij bezig de ANBI status te verkrijgen. Tevens hebben we ons laten
informeren over het werven van Fondsen en onderzoeken wij wat dit voor ons kan betekenen.
De bestuursfuncties zijn gewijzigd en zijn nu als volgt:
Voorzitter: Hadewych Werner
Secretaris: Joyce Bos
Penningmeester: Wim Boekholt
Het bestuur zouden wij graag uitbreiden.
Mocht u op enigerlei wijze, vanuit uw betrokkenheid
bij Zohra Noach en haar werk menen iets te kunnen of
willen bijdragen middels uw expertise of door middel
van financiën dan komen we graag met u in contact.
Namens het bestuur en medewerkers van
Stichting Zohra Noach Foundation,
Hadewych Werner
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Zestien geluidsbanden van Zohra Noach op YouTube
Wij zijn verheugd u mee te delen dat u ‘meditaties en visualisaties’, ‘energetische
lichthealingen’ en lezingen uit ‘Mens en Kwantumsprong‘ van Zohra Noach kunt beluisteren op
YouTube.
U kunt alle meditaties en visualisaties vinden op www.zohranoachfoundation.nl en op Youtube.
Ook wanneer u op internet via Google ‘Zohra Noach YouTube’ intoetst, verschijnt er een link
naar al deze geluidsbestanden.
Wij wensen u een mooie luisterbeleving toe.

Secretariaat Psychosofia – Zohra Noach Foundation
U kunt hier terecht voor informatie over Zohra Noach, de stroming
Psychosofia, de Tempelorde voor Universele Eenheid, de uitgeverij
‘Het Gevleugelde Woord’ en de nieuwsbrief.
Telefoon: 06-11137188 (di en do van 11.00u-13.00u)
E-mail: info@zohranoachfoundation.nl
Post: Postbus 301 | 3720 AH | Bilthoven
Websites:
www.psychosofia.nl
www.zohranoachfoundation.nl
www.zohranoachfoundation.nl/webshop
ISSN: 2214–3874

Donaties
Het is voor ons een grote vreugde u steeds op de
hoogte te kunnen houden van - of kennis te
laten maken met - het werk van Zohra Noach en
Psychosofia, dat ook voor ons - de medewerkers
- een niet aflatende bron van inspiratie vormt.
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.
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