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‘Ik ben een godsvonk
ik ben geest
ik ben ziel en ik ben mens
en ik ben deze eenheid
waardoor ik mens in vreugde
in dankbaarheid en in genade wil leven.
Lijden komt naar mij toe
wanneer ikzelf daar opening voor geef.
Ik wil nu vanaf heden mijn licht
mijn schoonheid en mijn vreugde
in mijzelf zodanig laten zinderen
dat zij zal zijn voor mij een kracht
om dit mijn leven te leven.’
© Zohra Noach - Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: Opstandingsviering; Lezing van Zohra Noach, 1 april 1988
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Wanneer de warmte in ons hart, in onze ziel, opstijgt naar
ons ware Zelf zonder belang, zonder verwachting, in een
stil verlangen dat deze warmte over de hele wereld mag
gaan, van hart tot hart, van ziel tot ziel en van geest tot
geest, dan gebeurt dat als antwoord vanuit geest. Als gave
van de geest.
Ik moet denken aan de uitdrukkingen ‘ergens warm voor
lopen’ en voor iets of iemand ‘in vuur en vlam staan’. In
zo’n situatie is het net of we meer energie hebben. Ons
enthousiasme geeft ons een bepaalde gedrevenheid,
daadkracht. Het bruist in ons. Meestal betreft dit een
situatie waarin wij gefocust zijn op iets in ons uiterlijke
leven. Dat in vuur en vlam staan gaat gewoon weer over en
de vreugde die het geeft heel vaak ook. Het is tijdelijk.
Maar hoe zal het zijn als we ‘in vuur en vlam staan ‘voor onze godsvonk? Of eerst misschien daar
‘warm voor lopen’? Warmte heeft de eigenschap omhoog te stijgen en de warmte in ons hart zal
opstijgen naar onze hogere gevoelens die hun inspiratie ontvangen van God. Dan zal ons
verlangen naar het licht van onze godsvonk ons brengen tot acceptatie en vergeving van onszelf
en de ander. We zullen leren kijken met ogen van liefde. We zullen op onze eigen manier
Schoonheid gaan zien in het leven zoals dat naar ons toekomt. Dat brengt vreugde. En er zal iets
heel bijzonders gebeuren… onze gevoelens zullen ons een nieuw enthousiasme bezorgen, het
vuur van onze goddelijkheid. We zullen God vinden in onze gevoelens. We zullen ons steeds
meer bewust worden van de eenheid met ons ware Zelf. Wanneer we onze intenties (die van
onze ziele-persoonlijkheid) afstemmen op de intenties van ons ware Zelf, dan komt er een hele
nieuwe wereld. Dan zullen we echt Pinksteren vieren.
Marlin Plantema

Op die prachtige, afgelopen Pinksterochtend moest ik denken aan een uitspraak van Franciscus
van Assisi: 'waarnaar je kijkt, is dat wat kijkt'. En meteen kwam ook de associatie met de tekst
van de Lichtpuntkaart van Zohra Noach: 'Want Ik ken u bij uw naam', (© Zohra Noach – Stichting
Zohra Noach Foundation) bij me op. In deze tekst was me al eerder opgevallen dat ik met een
hoofdletter geschreven werd. Het ligt misschien voor de hand
om te denken dat 'ik U ken', maar nee, 'Ik ken u', zegt de tekst.
Wat grappig, de omkering in deze beide uitspraken. Ze zijn van
een hoog mystiek gehalte. Mystiek kun je niet uitleggen, want
wat eerst mystiek was wordt dan een gedachteconstructie.
Mystiek is een gevoelde ervaring. Het vuur van Pinksteren is het
feest van de vurige tongen vanuit de hemelen, vertelt de
overlevering. Misschien kun je hier ook een omkering toepassen
en de vurige tongen zien als het vuur, wat zich vanuit de
diepten van de aarde omhoog dringt vanuit het verlangen zich
te verenigen met de subtiele, geestelijke, hemelse krachten.
Vuur is licht. Het licht van de aarde wil zich verenigen met het
licht van de zon, van de hemel. De kracht van de vereniging is
de kracht van de Heilige Geest.
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De kracht van verlangen naar eenheid. In ons is die kracht werkzaam als wij, ondanks de
verschillen die wij tegenkomen in onze omgang met onze medemens, verdraagzaamheid en
liefde laten prevaleren. Dan verstaan wij elkaar en dan verstaan wij ook onszelf. Dit begrip dat
het verstand te boven gaat, omdat het ingegeven is door het hart, geeft een gevoel van
mededogen en nederigheid en tegelijk een gevoel van kracht en onafhankelijkheid. De
schoonheid van de structuur van de schepping wordt langzaamaan zichtbaar.
Joyce Bos

Tempelorde voor Universele Eenheid
Kringviering ‘Vuurwijding’

“Laat het vuur van Pinksteren,
laat het vuur van de inspiratie van datgene wat in u is,
tot een diepgevoelde, reële werkelijkheid in uzelf worden.” *
“De inwijding van het vuur geeft u zichzelf.
Wat wij hier doen is een symbolische vormgeving
van datgene wat u zelf hebt veroverd.” **

© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation
* Uit: Zie de leliën, pagina 181
** Uit: Tempelorde voor Universele eenheid; Een eigentijdse liturgie voor een spirituele
persoonlijkheidsontplooiing, pagina 39
De viering wordt voorgegaan door Wim Boekholt
Datum
Tijd
Locatie
Bijdrage
Aanmelden

Zondag 7 juni 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)
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Vakantie
Van 1 juli tot 1 september 2015 is het secretariaat telefonisch niet bereikbaar.
U kunt ons in deze periode wel per mail of per post bereiken.
Na een tijd van verwerking en bezinning, rust en ruimte, zullen wij met vernieuwde kracht en
energie de werkzaamheden voor Stichting Zohra Noach Foundation 1 september 2015 weer
hervatten en bij u onder de aandacht brengen.
Namens het bestuur en de medewerkers wensen wij u een zonnige en ontspannen zomertijd 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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