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Zohra Noach in gesprek met wetenschappers 
Studiemiddag 7 april 2013  

 
Vraag: Zohra, je gebruikt heel vaak, zeg maar, de term wetenschap. Dat is een totaal 
term, die naar de mensen toekomt en ontvangen wordt op een intuïtieve manier. 
Daarmee gaan de individuele mensen aan de slag. Dat zijn de wetenschappers hè.  
Wij zitten hier bij elkaar als wetenschappers en ergens ontvangen wij, maar ieder op 
zijn eigen manier, een stukje van een grote kennis. Mijn vraag is hoe verbinden we dat 
met elkaar? 
 
Zohra: Hele goeie vraag. De uiteindelijke bedoeling van de  begeleiding, het College 
van Hogere Bewustzijns, is dat de mensheid zal komen tot de mate van een dusdanige 
- klinkt wat liefjes – liefde.  
Wat is liefde? Ontzettend veel gezichten, maar met liefde wordt bedoeld: respect en 
waardigheid. Werkelijk begrip en inzicht van Geest, van het hogere wat in alles 
aanwezig is en in de hoogste gradatie van bewustzijn in de mens.  
 
De verbinding hierin kan zijn dat de mensen hun geschillen en verschillen, de 
dwangmatigheid van deze beeldvorming van hun geschillen en verschillen, durven, 
dúrven los te laten. Want - en dat is me heel duidelijk aangereikt - de mens zal zich 
altijd onveilig voelen als hij zich verstoken ziet van datgene wat hem tot deze mens 
heeft gemaakt. Begrijpt u dat?  
 
Dat betekent dat de mensheid eigenlijk, en dat is wel grappig, weer teruggaat naar de 
allereerste mens die om zich te kunnen voordoen allerlei griezelige enge dingen - wat 
hij niet kon plaatsen – moest gaan ondernemen om zich te kunnen stabiliseren.  
Dit nu is hetzelfde wat nu gebeurt. De mensheid is met al haar wetenschap - alle 
kanten uit,  alles wat zij zich heeft verworven - zover gekomen dat zij als het ware, en 
luister goed, dwangmatig is bestemd om deze beeldvorming te volgen. Dit nu is niet 
waar! 
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Zohra Noach in gesprek met wetenschappers 
vervolg 

 
Dat is wat gaat komen. De mens heeft het vermogen om de 
beeldvorming zodanig zélf te kunnen veranderen dat hij zich 
daardoor in de eenheid van het Zijn kan gaan verbinden met zijn 
hoogste Zijn, Geest.   
Ook zelfs in de Bijbel zijn dingen aangereikt, het ontstaan van de 
Nefilim, daar zijn wij de nazaten van, de krachten van de Elohim 
en zo verder. Het is dus in de duizenden, de miljoenen jaren van de 
mensheid altijd door aangegeven dat de mens  was voorbestemd 
om de Geest in materie te realiseren.  
Dus ze richtten zich op die materie waardoor de materie zo groot 
werd dat hij meende dat hij daar niet meer buiten zou kunnen.  

Nu is er een teruggang, dan kom ik bij de vraag, in het algemene bewustzijn en wat Herman 
Wijffels tijdens een lezing van hem zei - dat trof mij –: is er een cultuuromslag gaande.  
Dat de mens begrijpt dat dit - wat ik zojuist allemaal zei - niet het enige is wat des mensen is, 
begrijp u dit? In alles wat u weet, in al uw kennis, al uw expertise daar ligt het in verborgen.  
 
Wat wij hier doen is maar misschien een armzalige poging om tot een dieper inzicht te komen. 
Het is aan u om datgene wat via mij wordt gegeven vanuit uw vertaling tot uw eigen realiteit 
te brengen. Daardoor een zodanige uitstraling te geven dat daardoor deze energie ook door de 
ander die dit niet weet wordt aangeraakt, wordt gevoeld, wordt ervaren.  
Dat is de leer van spirituele energieën, die ik in Psychosofia heb beschreven. 

 
Wetenschappers bevragen Zohra Noach 

Studiemiddag 7 april 2013  
 

Door Ruud Kristelijn 
Coördinator Themagroepen Wetenschap  

 
Zondagmiddag 7 april hebben wetenschappers vragen kunnen stellen aan Zohra Noach. Er waren 
circa twintig deelnemers, de meeste daarvan met een ‘exacte’ achtergrond. Dagvoorzitter was Ruud 
Kristelijn, Coördinator Themagroepen Wetenschap – tevens initiatiefdrager voor de Academie 
Psychosofia in oprichting.  
 
Als voorbereiding op deze bijeenkomst hebben de deelnemers een studiemap ontvangen met 
themagerichte uittreksels van voorgaande bijeenkomsten. Bedoeld om te voorkomen dat vragen in 
herhaling aan de orde komen. Dat lukte redelijk. Sommigen hadden vragen voorbereid en tijdens een 
break zijn in themagroepjes nog nieuwe vragen ontstaan.  
 
De beste vragen bleken stellende vragen te zijn, waarmee al een richting wordt aangeduid.  
Er ontstaat dan een interactie van woord en wederwoord. Het blijkt echter best moeilijk te zijn om 
tijdens een beantwoording door Zohra daarop verdiepend door te gaan.  
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Wetenschappers bevragen Zohra Noach 
vervolg 

 
De gesproken woorden moeten dan kennelijk nog indalen, alvorens hierop verder te kunnen 
reageren. 
De onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn: het kwantummechanische reductieproces, 
het reductieloos waarnemen, de verstrengeling als veld van universele liefde, het vrouwelijk 
aangezicht van God in de materialisatie van Geest, de circulerende beweging van Liefde om 
weer terug te komen naar de eigen Bron en tegenstelling tot de uiteendrijvende krachten die 
ons juist daarvan verwijderen, lichtdeeltjes die worden opgenomen door lichaamscellen en hoe 
deze per individu ‘gekleurd’ worden opgenomen door eigenschappen als genen en                      
karakterstructuur.  
 

Nou ja, genoeg om verder op 
door te gaan in een volgende 
bijeenkomst.  
We zijn er nog niet.  
We zitten nog teveel aan die 
materie-gerichtheid vast. 
Geestgerichtheid moet zich nog 
meer kunnen vestigen. 

 
Zoals ik als dagvoorzitter na afloop vernomen heb, zijn de deelnemers over het algemeen 
tevreden naar huis gegaan. Sommigen met een date voor een overleg in klein verband. 
 
Na de zomervakantie zal dit initiatief een vervolg krijgen. 
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‘Ik wil een ieder vanuit de grond van mijn hart bedanken voor uw hartverwarmende reacties 
voor mijn verjaardag. Van de donaties wordt een nieuw boekje gemaakt met de dialogen van 
de jaren 2008 tot en met 2012. Ik wil alle medewerkers bedanken voor de hartverwarmende 
saamhorigheid, de verrassingselementen die ze hebben ingebouwd, maar ook voor de vreugde 
van het met elkaar kunnen delen van dit grote project.’ 
 
Zohra Noach 

Zondag 28 april 2013 vierde Zohra Noach haar 85e verjaardag met haar Psychosofia vrienden en 
vriendinnen. Het was een hartverwarmende middag. Er waren heerlijke hapjes en drankjes en 
soep en pizza’s als avondeten. Ondanks haar hoge leeftijd is Zohra nog heel vitaal en is vol 
ideeën voor de komende tijd. Haar ogen glimmen nog steeds als zij over haar werk praat en 
haar enthousiasme is groots. Haar cadeautip was geld te doneren aan de Zohra Noach 
Foundation en dat typeert precies de Liefde voor haar levenswerk. Medewerkers van de Zohra 
Noach Foundation boden Zohra een boekje aan als herinnering aan haar overleden echtgenoot 
René Bertrand. Het boekje omvat een compilatie van lezingen die hij als functionaris binnen de 
Tempelvieringen van de Orde voor Universele Eenheid gehouden heeft. 
 
Het mooie van deze dag is dat we elkaar als Psychosofia vrienden kunnen ontmoeten en bij 
kunnen praten over waar we mee bezig zijn. Hot item voor deze dag was de nieuwe opzet van 
de Academie Psychosofia in oprichting. Maar het allerbelangrijkste is de Liefde die we voelen 
voor het werk dat wij allen mogen doen voor het verspreiden van de gedachtegangen van de 
stroming Psychosofia. 
 
Dank lieve en moedige Zohra 
Johanna van der Hoogt  
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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 Zohra Noach Foundation. Bankrekeningnummer van de Stichting 
Zohra Noach Foundation: 1145.25.250, onder vermelding van ‘donatie’. 

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 
Websites:       www.zohranoach.nl en www.zohranoach.nl/webshop 
 
Nieuwsbrief ISSN: 2214-3874 

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

Tempelorde voor Universele Eenheid 

 

©Zohra Noach 

26 mei: Kringviering ‘Vuurwijding’  
 

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

 
‘Waar wil dan zo’n Pinksterfeest, met het begrip van de ‘vurige tongen’ naartoe? 
Wat kunnen wij daar mee nu alles overal in de wereld zo op scherp staat?  
Wij zijn maar kleine mensen, in onze eigen kleine context.  
Wat kunnen wij daaraan doen? In de laatste doorgevingen die ik kreeg, werd me op 
een niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt, dat in elk mens een enorme 
potentiële kracht is, een power om tot vernieuwing in deze wereld te kunnen 
komen.’ 
 
©Zohra Noach Uit: Lezing tijdens Tempelviering ‘Vuurwijding’ 
 ‘Een eigentijdse liturgie voor een spirituele persoonlijkheidsontplooiing’ 

 
De viering wordt voorgegaan door Maria Boekholt. 
 

Tijd:     Van 14.30 uur tot circa 16.00 uur 
Plaats:   In het gebouw van de Woudkapel  
             Beethovenlaan 21, 3723 JJ Bilthoven   

Bijdrage in de kosten: € 10.- inclusief koffie/thee  

Opgave wordt op prijs gesteld.  

Tempelorde voor Universele Eenheid 
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