	
  

JAARGANG 7
MAART

NR 1
2016

“Het vernieuwen in uw bewustzijn betekent
dat daar in uzelve vertrouwen moet gaan komen,
acceptatie van datgene wat met u is.
En vanuit deze acceptatie de kracht krijgen
tot vernieuwing, vertrouwen in uzelve.
Dat datgene wat u verbindt met de geest,
uiteindelijk in de materie zich zal realiseren.
Maar daarvoor is nodig dat in u, mens
de wil daartoe zo duidelijk zal zijn
dat zij onze regionen kan bereiken.
Verbindt u met ons, wees met ons.
Wat nu van het kosmisch collectief
van hogere bewustzijns aan u wordt aangereikt
is de brug die geslagen kan worden
vanuit uw menselijk zijn,
uw kennis, uw wetenschap, al hetgeen er van u is
in verbinding en eenheid met ons
die zijn in de geest.
In de afgelopen eeuwen is het zo geweest
dat de geest was hoog en oppermachtig
en de mens was schuldig en het niet waardig.
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In dat wat nu gaat komen
zal dit bewustzijn veranderen.
Werk daar aan mee!
Juist in u mens, is alles aanwezig
om tot deze vernieuwing te kunnen geraken.

Schroom dan niet, wees niet bang,
verbindt u met ons
en laten wij deze brug slaan
van gelijkwaardige uitwisseling
van geest naar materie,
materie naar geest
en zie wat er dan zal zijn.
Dan heeft u een ster ontvangen
en moogt dat delen met hen
die daar vanuit de vrije wil toegankelijk voor zijn.
Deze ster van licht en liefde.
Zo deel haar met de ander
en richt haar juist dan ook naar uzelve.
Ik sprak tot u, uw broeder El Morya.”

© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: doorgeving Mens en Kwantumsprong in Kosmisch Perspectief, pagina 202 en 203.
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Het effect van een gebed om hulp
Vraag: Wat kan het effect van een gebed zijn om hulp vanuit de kosmische gebieden als je zo in die angst
zit van: ‘Ik weet het niet ‘ of ‘ Ik kan die opening niet vinden’. Heeft het gebed daar zin in?
Zohra: Ja, een mooie vraag. Ik heb vaker verteld dat ik als kind in de kerk zat en iets heel bijzonders zag.
Ik zag vlinders omhoog komen, lelijke dikke vlinders met van die dikke lijfjes, die vielen allemaal plat op
de grond. Er waren andere vlinders, wat anders gevormd, zij hadden een andere kleur en stegen op. Deze
kwamen tot aan het altaar en dan vielen ze weer neer.
En er was nog een derde soort vlinders waar ik als kind stomverbaasd naar keek.
Die waren bijna doorzichtig, met prachtige zacht-groen-blauwpaarse kleur en deze vlogen weg, dwars
door de gebrandschilderde ramen van die kerk heen.
Ik heb toen nooit begrepen wat ik daar zag. Pas veel later toen ik volwassen was en met dit alles begon,
heb ik gehoord wat dit betekende.
Die dikke vlinders, die lelijk gevormd waren en best wel griezelig, waren de gebeden van mensen: ‘Heer
geef me dit, Heer geef me dat, Heer maak dat ik zus of zo‘, dus willen hebben, hebzucht, een willen zijn.
De vlinders die een andere kleur hadden en lichter waren, dat waren gebeden van mensen die in liefde
naar anderen en met anderen bezig waren, dat was een hele krachtige energie.
De vlinders die door de ramen heen vlogen, waren de gebeden van de mensen van dankbaarheid,
schoonheid, acceptatie en van vertrouwen.
Wat is de les hieruit?
Wanneer hij bidt tot het oneindige, hij is zelf een deel van dit oneindige, en hij doet dat in een mate van
onzelfzuchtigheid, acceptatie en vertrouwen, dan komen er krachten vrij waardoor hij in zijn leven met
dat vertrouwen kan gaan werken.
Begrijpt u deze vicieuze cirkel?
© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: Mens en Kwantumsprong in Kosmisch Perspectief, pagina 224 en 225.

Zohra: Ik heb weleens naar de begeleiding gevraagd: ‘Hoe
lang nog moet de mens lijden, kunnen wij niet vanuit de
vreugde leven?’ Er werd geantwoord:
‘U zult lijden zo lang en zo diep
totdat het zijn in Mij – dus in het goddelijke –
in uzelve al het andere zal overstemmen.’
Dat is heel veel. Wie haalt dat? Allemaal maar een klein
beetje, misschien net genoeg om in je leven onwankelbaar
te staan. Om in een mate van vertrouwen te kunnen staan
in datgene wat naar je toekomt en wat je zo graag anders
had gewild.
Lees verder op pagina 4.
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Vertrouwen. Wanneer in ons, door het weten van het zijn in Licht, het denken dat over gaat nemen – en
dat duurt een poosje – dan worden onze emotiegebieden daarin meegenomen. We komen dan in een
spiraal omhoog en komt er vertrouwen. Wanneer wij in dat vertrouwen zijn, dan gebeurt er een wonder.
De kracht in onszelf is dan zo groot dat wij, vanuit een positief, lichtend en direct zijn, in een mate van
stille en bewuste acceptatie kunnen zijn van datgene wat in ons en met ons is.

Dit zijn in het Licht, de kracht die daardoor in de mens kan komen, het vertrouwen dat hierdoor ontstaat,
dat is de basis waarop de mens in de jaren tweeduizend zal moeten staan. Alles wat over ons heen komt
aan natuurrampen, geweld, criminaliteit, dat zal toenemen totdat er een heel groot morfogenetisch veld –
‘morfo’ is vorm en ‘genetisch’ is bepalend – vormbepalend energieveld over de wereld van het
collectieve, lichtende zijn van de mensheid komt.
Dat begint bij elk mensje hier op de stoel, gewoon op zijn eigen plek. Dat collectieve zijn in het Licht, dat
is het einddoel. Ik weet niet hoelang dat duurt, maar dat is werkelijk de basis waarop de mensheid kan
overleven, waarop deze planeet kan overleven. Wij hebben dat in ons. Wij hebben het misschien nooit
geleerd, maar we hebben het in ons.
© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: ‘Zeven Kernkwaliteiten van de mens’ pagina 78 en 79, herziene druk 2013

Samenstelling Marlin Plantema
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Tempelorde voor Universele Eenheid
Kringviering ‘Waterwijding’

‘Het is de bedoeling, van datgene wat de geestelijke begeleiding mij heeft aangereikt, dat er een
samengaan gaat komen, vooral in de westerse mens van nu, om met begrip de waarden van datgene wat
de Christus heeft gegeven - liefde, vergeving, vertrouwen, onvoorwaardelijke overgave, mededogen en
barmhartigheid - te behouden. Dat het niet noodzakelijk is om deze waarden in bepaalde vormgevingen te
gieten, die ons misschien niet meer zo kunnen boeien. Vormgevingen kunnen in de loop van de eeuwen
slijten. En dit kan maken dat wij, de westerse mensheid, onze eigen cultuur en religiositeit zullen kunnen
behouden en behoeden, zonder ons vast te blijven houden aan al het oude wat ons door de eeuwen heen
is opgelegd.’
© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation
Uit: Tempelorde voor Universele eenheid; Een eigentijdse liturgie voor een spirituele persoonlijkheidsontplooiing,
pagina 70 en 71.

Datum
Tijd
Locatie
Bijdrage
Aanmelden

Zondag 3 april 2016
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)

Datum volgende viering: zondag 29 mei 2016. Dit is een Kringviering ‘Vuurwijding’

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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