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“Ik mens ben een lichtdrager
en ik draag het eeuwige licht in mij
als zijnde mijn lichtende energieveld.
Hoe kom ik mens in dit, mijn leven,
tot een zo groot begrip hiervan
dat ik mijzelf durf en kan en mag plaatsen
in de eenheid van dit universele weten?
Wat is dan dit universele weten?
Is dit wat u God noemt?
Wat u God noemt is niet een persoonlijkheid
met de menselijke vormgeving ergens in de hemel,
doch dat punt van ontstaan dat wij noemen het Zijn.
De kracht hiervan is zodanig op de Liefde geënt
dat er bevruchting kon plaats vinden
en lichtdeeltjes zich vrij konden maken
opdat het grote verdichtingsveld van het Al
zich kon gaan realiseren”
© Zohra Noach - Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: Doorgeving Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief, pagina 21
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Vraag: — Je zei net als de mens met de eigen wil bereid is om zich open te stellen voor de lichtende
energie die al in de mens is. Dat is een proces. Als de mens dan zover is, gaat het dan alleen om het
bewustzijn van wat die mens al in zich draagt, of krijgt bij de kwantumsprong van de individuele mens, de
mens ook vanuit de kosmos, vanuit het goddelijke, nieuwe energie in zijn lichaam, in de materie?
Z: — Ja. 'Klopt en u zal worden opengedaan, vraag en u zal worden geschonken'.
De woorden die deze grootmeester sprak zijn woorden geweest die door de eeuwen heen, twintig eeuwen
lang, werden ingebakend in een bepaalde vormgeving. Deze woorden hebben een ontzaglijke grote en
wijde betekenis die veel verder gaat dan wij vanuit onze achtergronden, godsdienst of wat dan ook
weten.
Het betekent dat wanneer de mens deze energieën in zichzelf, met zijn wil en verlangen, gekoppeld aan
het in geest willen zijn - dus niet voor eigen gewin of macht - er dan vanuit de hemelen, vanuit de hogere,
lichtende dimensies, de lichtkrachten komen om jou daarin verder te helpen. Want die lichtkrachten zijn
niet alleen daar, zijn niet alleen hier, maar zijn in een doorlopende polariteit, doorlopend, altijd weer.
Dit houdt in dat wanneer er in ons mensheid dit besef gaat komen, er in de mens verandering kan gaan
komen. Als het tenminste niet alleen in je denken blijft van: 'Ach wat ben je toch lief en ik zal lief over je
denken', dat is niet voldoende. Het is de vrije wil in je mate van reageren als mens op deze aarde. Dus in
jouw eigen kleine omgeving en in je eigen context.
Niet iedereen is een wereldverbeteraar, maar dat wordt ook niet gevraagd.

Maar de energie die wij dan uitstralen is van een zo grote importantie, wordt er gezegd, dat ze niet alleen
gaat naar datgene waar je naartoe straalt, maar dat het wereldwijd, universeel zijn weg zoekt. Dan wordt
het steeds groter.
Lees verder op pagina 3
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Klinkt allemaal abstract. Hoe doe je dat nou gewoon in je dagelijkse leven?
Je komt mevrouw X tegen.
'He, wat een vervelend mens, ik mag haar helemaal niet'. Zwarte energie.
Je komt mevrouw X tegen.
'Nou ja, ik heb niet zo'n affiniteit met je, maar je bent ook een geest Gods. Ik accepteer je zoals je bent'.
Echt een wereld van verschil in de uitstraling die daarvan komt.
© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: 'Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief', pagina 267

Wat brengt je dat dan? Het is een energie die zich langzaam, helaas langzaam als het ware door het oude
denken heen probeert te realiseren. Het komt langzaam aan in ons hele zenuwstelsel, in ons
gevoelscentrum, onze gevoelsgebieden. Dan gebeurt er iets: er komt ruimte vrij in die gevoelsgebieden,
in de emoties die eerst te zwaar waren en ons dreigden te overmeesteren. Er komen als het ware kleine
openingetjes.
En het denken: 'Ik ben in het licht, ik heb de kracht in mijzelf', voedt het. De kleine openingetjes worden
groter en groter. Op een gegeven moment - en ik weet niet hoe lang dat duurt, bij eenieder is dat
verschillend - neemt ook het gevoelsgebied dat over. Dan krijg je een samenspel van het denken 'ik ben in
het licht, ik heb de kracht' en de emoties.
In ons gevoelsgebied, de zonnevlecht, ontstaat dan
een samenspel van:
'Ik heb deze kracht in mijzelf
Ik heb dit licht in mijzelf
Ik heb dus de liefde in mijzelf'.
De ruimte die daardoor ontstaat geeft de mens de mogelijkheid om op een nieuwe wijze - want het opent
nieuwe perspectieven - naar de eigen situatie te kunnen kijken en ook te doorleven en op een nieuwe
lichtende positieve wijze te beleven.
© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: 'Zeven kernkwaliteiten van de mens', pagina 76, herziene druk 2013

Samenstelling Joyce Bos
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Tempelorde voor Universele Eenheid
Tempelviering ‘Lichtwijding’

“De Tempelviering ‘Lichtwijding’ is analoog aan alle oude religies, waar de terugkeer van het licht en de
zonnewende werd herdacht. In de Christelijke traditie de geboorte van de Christus. Nu in deze
vormgeving: de bewustwording en herkenning van het eigen licht.” *1
“Het kan zijn, juist in deze tijden van herkenning van de wedergeboorte van het licht, dat in onszelf deze
wedergeboorte heel bewust gaat plaatsvinden.
Toen deze Avatar, dat is gezondene, 2000 jaar geleden kwam, bracht Hij een groot licht mee, een
kosmisch Licht. Los van alles wat daaromheen is geweven en los van alle mythen, legenden, verhalen en
ideeën, blijft bestaan dat er een grote gezondene kwam die een voorbeeld moest zijn voor de mensheid.
Dit kan in de mens, op de eigen plek, in ons eigen zijn, gezien worden en in vreugde gevolgd worden.
Moeten we dan de hele dag maar liefjes doen tegen elkaar zoals vroeger met de flowerpower en zo?
Allemaal onzin.” *2
© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: Tempelorde voor Universele eenheid; Een eigentijdse liturgie voor een spirituele persoonlijkheidsontplooiing,
*1: pagina 47, *2: pagina 63

De viering wordt voorgegaan door Hadewych Werner
Datum
Tijd
Locatie
Bijdrage
Aanmelden

Zondag 20 december 2015
Aanvang 14.30 uur (ruimte open vanaf 14.00 uur)
In de ruimte van de Woudkapel
Beethovenlaan 21 | 3723 JJ Bilthoven
€ 12,50 per persoon inclusief koffie/thee
Uw aanmelding wordt op prijs gesteld. U kunt dit doen via het secretariaat (zie onderaan
deze nieuwsbrief)

Kerstwens
In dankbaarheid zien wij terug op een bewogen jaar.
Vanuit een diepe verbinding van hart tot hart wensen wij een ieder een
lichtend Kerstfeest.
Dat 2016 voor ieder een waardevol, verbindend jaar mag zijn met vreugde
en vrede in ieders hart.
Bestuur en medewerkers van Stichting Zohra Noach Foundation
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Mededelingen vanuit het bestuur
Tot het bestuur van de Stichting zijn officieel toegetreden:
mevrouw Marlin Plantema en de heer Arend Kattenberg.
Het secretariaat van Stichting Zohra Noach Foundation zal in de kerstperiode tussen 21 december 2015 en
3 januari 2016 gesloten zijn. Vanaf 4 januari 2016 zijn wij per e-mail weer bereikbaar en vanaf dinsdag 5
januari 2016 ook telefonisch.

Werken met de inspiratie zoals door Zohra Noach is nagelaten
De inspiratie van Zohra raakt velen in het hart en is hen tot steun in
het begrip van allerlei levensomstandigheden en bewustwordingsprocessen. De taal waarin zij sprak was vaak eenvoudig en
begrijpelijk, en werd geïllustreerd met allerlei voorbeelden uit de
praktijk. Daarom zijn er steeds opnieuw mensen die vanuit deze
teksten willen citeren en die, vaak op hun eigen manier, de
zeggingskracht daarvan willen hanteren in hun eigen verwoording.
De laatste tijd komt ons nog wel eens ter ore dat er nog
onduidelijkheid is over het juiste gebruik van de inspiratie van Zohra
en daarom willen wij de volgende afspraken rond het gebruik van
haar inspiratie nogmaals onder uw aandacht brengen.
Er wordt van harte ingestemd haar inspiratie te gebruiken en het is te allen tijde toegestaan als:
∞ een aanhaling in een zin
∞ of als gedeelten uit een tekst van haar, ter ondersteuning van uw eigen verhaal
∞ of om uw eigen studie te maken naar aanleiding van iets wat zij heeft gezegd of geschreven.
De enige verplichting die hieraan gesteld wordt is dat u:
∞ de tekst in zijn originele staat overneemt
∞ vermeldt waar u de tekst vandaan heeft
∞ en voorziet van copyright: © Zohra Noach - Stichting Zohra Noach Foundation

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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