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Academie Psychosofia 

 
 

Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van 
spirituele energieën. 
 
Onderzoek naar de elementaire basisprincipes van spirituele energieën, 
zoals o.a. in de nieuwe onafhankelijke spirituele stroming Psychosofia is 
aangereikt. 
 
Onderzoek naar voornoemde elementaire basisprincipes van spirituele 
energieën, kan een brug vormen naar wetenschap, religie en maatschappij.  
Kan het bewustzijn van subtiele dimensies een platform worden voor nieuwe 
perspectieven? 
Onderzoek en een ‘open mind’ kan hier een stimulans voor zijn.  
 
Zohra Noach 
 
Zeist, 20-01-2013 
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‘Ik wil beginnen u allen welkom te heten en gelukkig Nieuwjaar te wensen, dat 
kan nog hè, op 6 januari.  
6 januari werd er goud, wierook en mirre geofferd, aangeboden. Het goud is 
hetgene waar wij vanuit de subtiele gebieden zal ik het zo maar noemen, de 
dimensies waar Einstein al het vermoeden van had dat ze bestonden, nu in ons 
materiële zijn als mens mee kunnen gaan werken. Dat is een groot gegeven.  
 
De wierook is onze inspiratie, van ieder van u, de eigen inspiratie, alles wat je 
zelf hebt verworven in dit leven, je kennis, je expertise, je hele menselijkheid, 
dat stuur je omhoog.  
 
Ja, en de mirre dat is toch het negatieve aspect wat in ons leven altijd 
plaatsvindt. En wat is negatief? Het negatieve leidt vaak tot iets heel groots en 
iets heel positiefs. Maar dat ligt wel aan de vrijheid van Geest van de mens. 
Vrijheid van Geest, zonder overheersing van geboden, verboden, hiërarchische 
structuren of wat dan ook. Eigen vrijheid van Geest.’ 
 
Zohra Noach 2013-01-06 

Op 6 januari j.l. heeft Zohra Noach de Academie Psychosofia opgericht.  
Hoe symbolisch kan het zijn op Driekoningen. Drie koningen die goud, wierook 
en mirre brachten, nu vertaald naar deze tijd. 
 
De Academie Psychosofia in oprichting is gebaseerd op een eigentijds 
mensbeeld, vanuit de spirituele energieën door Psychosofia gegeven, opdat de 
mensheid met de eigen spiritualiteit, een vernieuwd bewustzijn, hiermee kan 
werken. 
 
Dit eigentijdse mensbeeld wordt belicht door o.a. de werking van spirituele 
energieën in de Academie Psychosofia. Er zal gewerkt worden met 
kennisoverdracht en beleving middels cursussen in diverse clusters op gebied 
van sociaal maatschappelijk, veranderend bewustzijn van de mens naar 
godsbeeld, religie en godsdienst. 
 
De Academie Psychosofia richt zich ook op wetenschappelijk onderzoek  naar 
o.a. de werking van de elementaire basisprincipes van spirituele energieën in 
wetenschap en godsdienst. 
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Schepping 

© Zohra Noach, ongepubliceerd materiaal Psychosofia. 
 
‘Ik zei vanmorgen tot een kleine groep waar ik mee sprak, dat de lichtcellen in onszelf pas 
tot de werkelijke directe ontvankelijkheid opengesteld kunnen worden wanneer de mens 
durft - durft, want daar is moed voor nodig - het liefdesoffer te brengen om zich vrij te 
maken van de zwaarten van de materie die in hem is. ‘Dit liefdesoffer’, zegt iemand tegen 
mij, ‘ja, liefde dat is toch geen offer?’  

Nee, het liefdesoffer betekent dat je op het altaar van de 
liefde  juist datgene legt wat jou in je persoonlijkheid 
afhoudt van die liefde.  
Hoe dan afhoudt van die liefde?  
Wanneer datgene wat met jou is - je angsten en alles wat 
je daar hebt als mens - zo zwaar op je wegen, dan is die 
ontvankelijkheid van de lichtcellen, ik wijs op mijn hart, in 
jezelf klein, minimaal, waardoor het de regenererende 
werking mist die het zou kunnen hebben in onszelf.  

Regenererend, dus vernieuwend, regulerend, veranderend, beter makend, transformerend, 
totale verandering aanbrengend. 
En wat dan zo werd aangereikt hoe het DNA op zich niet kan veranderen maar wel de 
consequenties daarvan doordat die mens in zichzelf in die grootse ontvankelijkheid kan 
komen van Gods aanschijn, van liefde, waardoor de lichtcellen in hemzelf dat licht wat daar 
indaalt, reflecteren. Hoe er dan in de consequenties van dat DNA vernieuwing aangebracht 
kan worden: regenererend, regulerend, transformerend en uiteindelijk zelfs transmuterend, 
dus totale verandering. Wat dan inhoudt dat het hele kosmische bestel, zoals wij dat hier 
hebben, waar wij in zitten, wat wij ook zelf zijn, op een vernieuwd niveau van schepping 
gebracht kan worden.’  
 
 
Eigen beleving  

Anna Maria van der Weerdt 
 
Een vriendin van mij zat tegen een burn-out aan. Alles was haar teveel en steeds vaker kreeg 
ze de gedachte dat ze alles verkeerd deed. Diep in haar hart wist ze eigenlijk wel dat ze 
zichzelf aan het overbelasten was. Toen ze bij een bijeenkomst Zohra Noach ontmoette, zei 
deze tegen haar: ‘Je moet wat afstoten, anders word je ziek’. ‘Maar wat dan?’, vroeg mijn 
vriendin. ‘Dat kan ik je natuurlijk niet zeggen’, was het antwoord, ‘dat is aan jou, maar je 
moet een besluit nemen’. Dat laatste knoopte mijn vriendin in haar oren. Op een ochtend 
toen ze uitgeput wakker werd, dacht ze daar aan. Een besluit nemen. Innerlijk wist ze wel 
om welk besluit het ging. Ze nam haar besluit. Toen gebeurde er iets merkwaardigs.  
Ze voelde hoe ze contact kreeg met haar lichaam. Dat was een aangename gewaarwording. 
Toen ze opstond voelde ze zich fris en levendig en ineens drong tot haar door dat haar burn-
out gevoelens weg waren. Ze voelde zich vol vertrouwen en als herboren.  
 
Later vertelde mijn vriendin mij dat de beslissing om nee te zeggen tegen datgene wat teveel 
was in haar leven, de cruciale stap was. Daarmee doorbrak ze een patroon en kwam er 
ruimte voor iets nieuws. Een nieuwe innerlijke ruimtelijke ordening, zoals in het 
‘Verzoeningsoffensief’ staat, deed zich voor. Er was ineens meer ruimte, omdat ze gezien 
had dat ze ook niet alles kon en daarmee verzoende ze zich met haar beperking.  
En de levendigheid en de vitaliteit die ze sindsdien ervoer, voelde als nieuwe 
scheppingsenergie. 
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Lichtpunten 

energetische zelfrealisatie naar rust en acceptatie 
 
1. ‘Want Ik ken u bij uw naam’ 
2. ‘Zeven kernkwaliteiten’ 
3. ‘Eigen innerlijk Verzoeningsoffensief’ en ‘Platvorm van vijf innerlijke Elementen’ 
 
Deze drie kaarten zijn te verkrijgen door het overmaken van € 6,00 (per drie en inclusief verzend- 
en administratiekosten) op bankrekening 114525250 ten name van Stichting Zohra Noach 
Foundation onder vermelding van ‘kaarten Lichtpunten’. 

Zohra Noach en alle medewerkers  
willen u graag bedanken 
voor al uw lieve wensen 

voor 2013. 

Het bestuur van de  
Zohra Noach Foundation wil graag allen 

hartelijk bedanken 
voor hun donaties. 
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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 
Website:            www.zohranoach.nl en www.zohranoach.nl/webshop 

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

Tempelorde voor Universele Eenheid 

 

©Zohra Noach 

‘Aanroep van de Liefde’  

  
“Laten wij vanuit een stille, belangeloze liefde 
een straal van warmte daarheen zenden  
waar deze straal opgevangen kan worden  
en herkend kan worden in ieders eigen vrijheid. 
 
Dat het licht van de Geest  
de liefde in de ziel  
en de kracht van de menselijke persoonlijkheid 
de verbinding moge leggen  
over de gehele wereld  
van hart tot hart  
van ziel tot ziel  
van Geest tot Geest 
opdat zal komen de nieuwe aarde  
in de nieuwe hemel”  
 
© Zohra Noach Uit: ‘Een eigentijdse liturgie’ 
 

Kringvieringen 
24 maart: Kringviering ‘Waterwijding’  
26 mei: Kringviering ‘Vuurwijding’  
Tijd: Van 14.30 uur tot circa 16.30 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  

mailto:znf.psychosofia@gmail.com
http://www.zohranoach.nl
http://www.zohranoach.nl/webshop
http://www.zohranoach.nl/webshop/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage_new&product_id=133&category_id=26&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26

