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Laten wij in de geest een hand reiken
“Laten wij in de geest een hand reiken
aan allen die wij kennen
aan allen die wij nog niet kennen
aan allen, die wij liefhebben
maar juist ook aan allen die wij nog níet kunnen liefhebben.
Dat wij met deze handreiking al die kloven
willen overbruggen
die onze geschillen en verschillen uitmaken
van volk tot volk
van kleur tot kleur
van religie tot religie.
Dat er dan zal komen
door onze handreiking in de geest
over de hele wereld
een zo grote energie van liefde en acceptatie
van ieders eigen unieke zijn
van hart tot hart
van ziel tot ziel
van geest tot Geest.”
© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: ‘Tempelorde voor Universele eenheid - Een liturgie van verbinding’
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Vuur van de geest
Z: Wat ik nu heb begrepen is wat ik met een lelijk woord ‘het vrijheidsvirus’ noem, dat over de
wereld gaat. Dit betekent dat in het bewustzijn van ieder mens een verlangen, een drang is om
tot de eigen geestelijke vrijheid te kunnen komen. Dit verlangen, deze drang naar geestelijke
vrijheid mocht ik noemen: Het vuur van de geest, het ontsluieren van de eigen heilige geest in
alles wat is, in gradaties van niveaus van bewustzijn.*
Z: Nu is de tijd om deze energie, datgene wat ik zonet heb aangeduid met ‘het vrijheidsvirus’
vast te houden. Om deze energie in jezelf tot werking en tot vernieuwing te brengen. Opdat dat
Koninkrijk Gods in onszelf ook werkelijk deze ethiek, die gevraagd werd, overal over de wereld
tot stand kan komen. Het is niet alleen in Nederland waar dit plaatsvindt, maar overal over de
wereld, in een enorme diversiteit van vormgeving.
Vraag: U zegt dat dat vrijheidsvirus overal in de wereld zich nu manifesteert. Is dat terug te zien
op het ogenblik in wat er in het Midden-Oosten aan de gang is?
Z: Ja. Het heeft die vormgevingen die juist nu daar in dat Midden-Oosten van belang zijn. Wie
oordeelt daarover? Wij niet. Het zijn kosmische energieën die het tot stand brengen. Die
absoluut ook karmisch - het betekent datgene transformerend wat ooit in andere levens is
gebeurd - nu plaats moet vinden. Dat is van een grootheid en diepte die wij nu misschien nog
niet helemaal kunnen begrijpen.
Vraag: In de aarde zelf, daar gebeurt ook heel erg veel. Met die tsunami’s, bevingen, de hele
klimaatsveranderingen. Is dat ook zo te zien?
Z: Ja. Alles bestaat uit energieën. Honderd jaar geleden heeft meneer Einstein dat al naar
voren gebracht. Alles bestaat uit energieën. Datgene wat de mens, die het hoogste bewust-zijn
heeft, de aarde en de kosmos aandoet, vraagt om transformatie, om vernieuwing. Want het
leidt tot een zodanige grote destructieve energie, dat onze wereld kapot kan gaan.**
© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: Vuur van de Geest, *Lezing, pagina 11, ** Dialoog, pagina 23
www.zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/vuur-van-de-geest/

Samenstelling Hadewych Werner
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Nieuw project
Zohra Noach heeft ons laten weten "dat er het in nieuwe seizoen een project gaat komen, waar
we allemaal aan mee gaan doen: het stimuleren van een eigen innerlijke weerbaarheid … en
daarmee wordt geen kungfu bedoeld". De drie Lichtpuntkaarten zijn hiervoor het uitgangspunt.
Deze kaarten zijn een eigentijdse vertaling van de waarden van aspecten van de Bergrede,
zonder beeldvorming of hiërarchische structuur. Een geheel nieuw perspectief van de diepten
van wat de Christus heeft gegeven.
De drie lichtpuntkaarten zijn:
! 'Want Ik ken u bij uw naam'. Deze kaart vormt de sleutel om jezelf tot in diepte te leren
kennen.
! 'De zeven kernkwaliteiten'. Deze kaart vormt de sleutel om erachter te komen wat er aan
- tot nu toe - verborgen inzichten in je leeft.
! 'Het eigen innerlijk verzoeningsoffensief en het platform van de vijf innerlijke
elementen'. Deze kaart vormt de sleutel om vernieuwende energieën in je wakker te
laten worden, teneinde jezelf neer te zetten als de persoonlijkheid die je wilt zijn in de
maatschappij waar je een werkzaam onderdeel van bent.
Innerlijk weerbaar zijn wil zeggen dat je je innerlijk zo vrij voelt, dat je van daaruit de - voor
jou - juiste keuzes kunt maken, waarbij je trouw blijft aan je eigen unieke zijn en de
verantwoordelijkheid voor het grote geheel waar je deel van uitmaakt niet uit het oog verliest.
Het lijkt erop dat veel mensen momenteel de weg kwijt zijn. Zich eenzaam en verloren voelen
en geen houvast ervaren. Hoe ga je om met deze mensen? Is het de bedoeling dat jij ze iets
geeft? Dat je iets voor hen doet? Of is het jouw taak vooral om vanuit je medemenselijkheid een
sfeer te scheppen waarin deze mens het aandurft naar zichzelf te kijken. Zijn leegte te voelen
en er vanuit zichzelf achter te komen wat die leegte hem of haar te zeggen heeft. Zonder
invulling van jouw kant. Dan ben je gezamenlijk op reis. Dan kun je gezamenlijk gaan exploreren
wat het gegeven van de drie kaarten inhoudt, in de ontmoeting.
© Zohra Noach - Stichting Zohra Noach Foundation
Samenstelling Joyce Bos
De Lichtpuntkaarten zijn te bestellen via het secretariaat of te downloaden in de webshop van Stichting Zohra Noach
Foundation: www.zohranoachfoundation.nl/webshop/product-categorie/kaarten/.
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Kringviering ‘Aardewijding’
Tempelorde voor Universele Eenheid

“Wanneer wij de aarde kunnen zien als een moeder waar wij allen van houden en waar wij van
leven, dan kan er een grote energetische verandering komen. Het schijnt, hoewel ik geen
doemprofeet ben, dat alle ellende die er nu is, nog maar een deel is van alle ellende die er nog
kan komen. Schrik niet. Maar het is wel zo dat het bewustzijn van de mens, de energie die de
mens kan uitstralen, deze ellende in zekere mate kan terugdringen, veranderen en
transformeren.
Daarvoor zijn deze Tempelvieringen gegeven. Het is niet iets wat moet gebeuren, wat je moet
doen, niet iets waar je je aan vast moet houden met regels en dogma´s. Het is helemaal vrij. U
kunt zichzelf daar misschien een beetje in herkennen.“
© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation
*Uit: Tempelorde voor Universele eenheid; een eigentijdse liturgie voor een spirituele
persoonlijkheidsontplooiing pag.56

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

Zondag 26 oktober 2014
Aanvang 14.30 uur (ruimte open vanaf 14.00 uur)
In de ruimte van de Woudkapel
Beethovenlaan 21
3723 JJ Bilthoven
€ 10,- per persoon inclusief koffie/thee
Uw aanmelding wordt op prijs gesteld u kunt dit doen via het secretariaat
(zie onderaan deze nieuwsbrief).
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In Memoriam
Anna Hofkamp
Op 25 mei 2014 hebben wij in een herdenkingsviering Anna Hofkamp herdacht. Als een
aandenken aan onze zeer gewaardeerde, geliefde medewerker is een ‘In Memoriam kaart’
gemaakt met een dankwoord van Zohra Noach aan Anna en het gedicht ‘Afscheid’ uit het boek
‘De Witte Lotus’.
Van deze kaarten zijn een aantal over. Ieder die de kaart nog graag zou willen ontvangen, kan
een berichtje sturen aan het secretariaat.
Pim van Monsjou
Op 18 juni 2014 hebben wij afscheid genomen van Pim van Monsjou in crematorium Den en Rust
te Bilthoven, samen met zijn familie en vrienden. In haar afscheidswoordje heeft Zohra Noach
Pim heel hartelijk bedankt voor alle jaren van zijn grote betrokkenheid bij en bijdrage aan
Psychosofia. Maar wat Zohra vooral dierbaar was waren zijn vriendschap en zijn warmte die zij
in al die jaren dat zij elkaar kenden, heeft ervaren.
Dag Anna
Dag Pim
Wees in vreugde en vertrouwen
Tot wederziens
Medewerkers van Stichting Zohra Noach Foundation

Aurora Borealis in Nederland 12 september 2014

Foto: FotoFanatic
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Zaadjes voor Vrede
Een activiteit door medewerkers
Op zondagavond 28 september 2014 liep een kleine groep medewerkers van Psychosofia het interculturele eetcafé ‘Bij de Tijd’ in De Bilt binnen. Een gezellige ontmoetingsplek midden in een
woonwijk. Het was een mooie, stille avond en we verheugden ons op de vredesmaaltijd van het
eetcafé met de vreedzame saus, die er bij geserveerd zou worden door de vredes-ambassade,
afdeling De Bilt. Dit als afsluiting van de landelijke vredesweek.
Psychosofia maakte deel uit van de saus van innerlijke
vrede, die via gedichten en muziek tussen de driegangen
van de Indonesische maaltijd door, geserveerd zou
worden. De aanwezige bezoekers waren voor een deel
alleen voor de maaltijd gekomen en voor een deel ook
voor de voordrachten tussen de gangen door. Zodoende
was er een gezellige, wat rumoerige sfeer. Op een tafeltje
stond een grote vredestak waaraan briefjes met een
vredeswens of –gedachte opgehangen konden worden. Ook
lag er informatie over activiteiten die met vrede te maken
hadden. De opbrengst van de maaltijd van het eetcafé zou
naar Warchild gaan. De bijdragen in de vorm van een
vredeslied, uit het hart gezongen, waren ontroerend.
Na het toetje, vroeg Maria Boekholt aandacht voor de
tekst waarmee deze nieuwsbrief opent: ‘Laten wij in de
geest een hand reiken’. En… er ontstond een stille
aandacht.
De tekst was op mooie kaarten gedrukt om eventueel door bezoekers meegenomen te kunnen
worden. Een aantal mensen was zichtbaar aangeraakt. Er zijn met deze tekst zeker zaadjes voor
vrede rondgestrooid voor ieder hart dat ze wil ontvangen. De vredesambassade de Bilt was blij
met onze bijdrage en hoopt contact te houden.
Marlin Plantema

“When the power of love overcomes the love of power,
the world will know peace“

-Jimi Hendrix
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Nieuw in de webshop: Ons behoort het leven door René Bertrand
Dit boek is samengesteld uit meditatielezingen die door René
Bertrand zijn gehouden in de periode van 1977 tot en met 1989. De
lezingen werden in eerste instantie gehouden voor een vaste groep
‘betrokkenen’ die zich later zouden verenigen in: Vereniging “De
Open Lotus”. Vanaf die tijd werden de bijeenkomsten, waar René
Bertrand zijn lezingen hield voor een breder publiek toegankelijk.
De vrouw van René Bertrand, E.W. Bertrand-Noach, Zohra, is de
initiator van Vereniging “De Open Lotus”. Dit initiatief is in 35 jaar
door haar voortgezet en uitgegroeid tot “Psychosofia, een nieuwe
onafhankelijke geestelijke stroming”.
René Bertrand is geboren op 19-01-1935 in Herstal bij Luik. Hij is
overleden op 05-03-1989 te Enschede.
U kunt het boek bestellen via de webshop:
www.zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/onsbehoort-het-leven-2/

Copyright
De leringen van stroming Psychosofia zijn te vinden in de teksten van mevrouw Zohra Noach.
Deze teksten mogen gebruikt worden in originele vorm onder vermelding van bron en copyright.
Daarnaast mag/kan iedereen die dit voelt zijn/haar eigen vertaling geven van de originele
teksten van mevrouw Zohra Noach (eigen inspiratie). Zo kan de inspiratie een wijder bereik
krijgen.
Namens het bestuur van Stichting Zohra Noach Foundation
Wim Boekholt

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 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
Nieuwsbrief 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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