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WAT IS PSYCHOSOFIA?

WIJSHEID VAN GEEST
Onafhankelijke spirituele
humanitaire stroming
geheel gebaseerd op de verbinding
van de eigen Geest
in het menselijke bewustzijn
Geen hiërarchische structuur
geen lidmaatschap, regels, dogma's
verboden of geboden

WISDOM OF SPIRIT ®
(WOS)
A new spiritual independent
human religion
A new spiritual independent movement
based on its own freedom of spirit
No hierarchical structure
no membership, rules, dogmas, prohibitions
or commandments
Zohra Noach

HET LOGO VAN PSYCHOSOFIA
Betekenis:
De zandloper geeft het beginsel aan van:
'Zo boven, zo beneden'.
De zeven cirkels onderscheiden de zeven kosmische gebieden die in de mens vertegenwoordigd zijn.
Om de buitenste cirkel is de kosmos, de oneindigheid.
De bovenzijde van de 'zandloper':
Indalend licht, Geest.
Het middengebied:
Integratie van Geest in ziel en materie
uitstralend als de menselijke persoonlijkheid.
De twaalfbladige lotus:
Het hartchakra, bewogenheid van het hart.
De zevenpuntige ster:
De mens in al zijn kosmische straling
in daadwerkelijke realisatie vanuit het hart, de liefde.
De vleugels:
De vrije wil van de mens
'Vleugelslag van de heilige Geest'.
De handen:
Symbool voor daadkracht in eigen verantwoordelijkheid.
Onderzijde 'zandloper':
Realisering in materie van licht, van Geest.
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HANDVEST VAN PSYCHOSOFIA
Psychosofia is een nieuwe innerlijk religieuze levensbeschouwing binnen de kosmische orde voor universele eenheid, vanuit de hoogste spirituele sferen aangereikt via Zohra
Noach.
In Psychosofia is geen macht of gezag, geen lidmaatschap of
dwang, geen dogma of onvrijheid.
De aangereikte diepere achtergronden van Psychosofia hebben als basis:
Eerbied voor de essentie van alle spirituele waarden vanaf
het begin der mensheid gegeven.
De essentie van alle spirituele waarden aan de mensheid
gegeven behelst dat er is:
Eén Geest van waarheid en liefde, één Bron waaruit alle religies en godsdiensten zijn ontsproten.
Deze Bron is het hoogste zijn, door de mens onder andere
vertaald in het woord God of de Vader.
De mens bepaalt zelf, naar gelang van cultuurhistorische en
sociaal maatschappelijke achtergronden, op welke wijze de
ontvangen spirituele essentie vorm zal krijgen.
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Psychosofia reikt aan:

I De ene Bron van waarheid en liefde is de oorsprong
en bestemming van al het geschapene.
Deze ene Bron van waarheid en liefde heeft een oneindige
uitstraling van lichtende energieën.
In de oude religies werd dit gegeven door het menselijke bewustzijn vertaald als zijnde goden en godinnen.
De monotheïstische godsdiensten vertaalden hetzelfde gegeven van de oneindige uitstraling van lichtende energieën
als aartsengelen, engelen, hooggeëvolueerde wezens en
heiligen, de machten en krachten rond de troon van God.
De mens is het hoogst geëvolueerde bewustzijn op de planeet Aarde.
Hij is de drager van de goddelijke natuur en de realisatie
daarvan in de stoffelijke menselijke natuur.
De hoogste macht van de mens is zijn eigen vrije wil in de
verantwoordelijkheid daarvan.
De mens is in zijn goddelijke natuur onvernietigbaar.
In zijn stoffelijke menselijke realisatie is de mens gebonden
aan de dood.
Zo zal de goddelijke natuur van de mens zich steeds weer
opnieuw, daar zij onvernietigbaar is, in een stoffelijke menselijke incarnatie realiseren.
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Het evolutieproces van het bewustzijn der mensheid op de
planeet Aarde zal uiteindelijk bekroond worden door de werkelijke integratie leidend tot eenheid van de goddelijke natuur
in de stoffelijke menselijke natuur.
Dan zal er zijn werkelijke gelijkwaardigheid van alle mensen
in alle volkeren, gelijkwaardige verdeling van het voedsel der
aarde, zonder overheersing door macht en gezag van persoonlijke belangen.
Zo zal de mensheid door haar eigen inzicht, individuele en
collectieve verantwoordelijkheid, komen tot waarachtige
broederschap in waarheid en liefde.

II De goddelijke natuur van de mens is de onsterfelijke ziel van de stoffelijke menselijke persoonlijkheid.
De ziel bestaat uit twee componenten.
De ene component van de ziel is de eenheid met de goddelijke natuur.
De andere component van de ziel is gericht op de stoffelijke
lichamelijke persoonlijkheid van de mens.
In deze op de stoffelijke lichamelijke persoonlijkheid van de
mens gerichte component van de onsterfelijke ziel, liggen alle
herinneringsenergieën opgeslagen uit de ontelbare levens op
Aarde.
Over het algemeen zijn deze herinneringsenergieën onbewust in het stoffelijk denken van de mens.
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Nu het bewustzijn van de wedergeboorte of reïncarnatie een
grotere verbreiding krijgt, opent zich het bewustzijn van de
mens hiervoor.
Veel mensen beleven hun eigen ervaringen hierin.
Iedere emotie, iedere gedachte, iedere handeling heeft een
grote energetische kracht in het bewustzijn van de mens.
Zo ook in de wijze van realisatie ervan.
Alle emoties, gedachten en handelingen hebben hun basis in
het onderbewustzijn van de mens.
Het onderbewustzijn van de mens is in eenheid met die component van de ziel, welke is gericht op de stoffelijke persoonlijkheid van de mens.
Deze component van de ziel is het reservoir waar de mens in
ieder leven op Aarde zijn eigen menselijke persoonlijkheid
door kleurt.
De biologische aspecten zullen altijd inherent zijn aan die
aspecten van de ziel die om transformatie vragen.

III Een levensbeschouwing, een weg van lering om
vernieuwde inzichten in het leven te kunnen realiseren.
Vrij van oude afhankelijkheid aan een persoonlijke God die
straft of beloont.
Eenheid met de goddelijke natuur door de eigen vrije wil vanuit de eigen verantwoordelijkheid.
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Psychosofia, een innerlijk religieuze weg, niet gebonden aan
een uiterlijke religie of godsdienst, kan leiden tot een vernieuwd Christusbewustzijn.
Hiertoe werden drie sleutels gegeven:
1. Innerlijke zuivering van de schaduwkanten van het eigen denken en de eigen emoties.
2. Innerlijke onthechting van de overheersing van de eigen begeerten en dwangmatigheden.
3. Innerlijke eenheid met de eigen goddelijke natuur.
De avatar (=gezondene) Boeddha bracht het bewustzijn van
de kringloop van levens.
Transformatie van negatieve aspecten van het karma leidt tot
verlossing.
Verlossing wil zeggen, komen tot innerlijke vrijheid door inschakeling van de vrije wil vanuit de eenheid met de eigen
goddelijke natuur.
De avatar Jezus de Christus bracht de realisatie van de goddelijke natuur in de mens, door zijn voorbeeld.
Hij bracht de mensheid tot het punt van verlossing van het
karma door zijn realisatie als mens vanuit de goddelijke natuur, door zijn acceptatie en overgave, door waarheid en liefde in werkelijke vergeving.
El Morya

11

BASISLERINGEN VAN PSYCHOSOFIA
1.

Geest en ziel, onvernietigbaar energieveld in de continuïteit van leven in de persoonlijkheid van de mens.

2.

Geest, ziel en persoonlijkheid zijn de drie basiselementen van de mens.

3.

De leer van de nog onbewuste interactie van de drie basiselementen van de mens, in de mens.

4.

Herkenning en erkenning, werken met het onvernietigbare energieveld van geest en ziel in de persoonlijkheid
van de mens, door de mens zelf.

5.

Leer der energieën ten aanzien van de drie basiselementen van de mens met:
• Herkenning en erkenning van de eigen continuïteit
van leven.
• Herkenning en acceptatie van onbewuste bepalende
schaduwkanten van latent aanwezige energieën in
het onderbewustzijn, vanuit vorige incarnaties.
• Bewuste hantering van de eigen innerlijke kracht, tot
transformatie en harmonie van de menselijke persoonlijkheid.

6.

Geen enkele macht of kracht van buiten af, hoeft sterker
te zijn dan de eigen innerlijke kracht.

7.

De verantwoordelijkheid van ieder mens ten aanzien van
de eigen uitstraling in gedachte, woord en handeling,
bepaalt de resonantietrillingen die de mens oproept.
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TWAALF ELEMENTEN VAN PSYCHOSOFIA
1.

Voortgekomen uit de inspiratie van de Meesters van
Liefde en Wijsheid.

2.

Voortgestuwd door de wil en intelligentie.

3.

Voortbrengend de lering der kennis van de eigen ziel, de
zoon Gods, in ieder mens aanwezig.

4.

Erkenning van het eigen diepere Zelf, de ziel, door acceptatie van het goddelijke aspect in ieder mens.

5.

Herkenning van de eigen goddelijke immanentie, opdat
er herkenning van deze goddelijke immanentie in ieder
mens kan plaats vinden.

6.

Erkenning van de vrije wil van de mens.

7.

Het ontwikkelen van de vrije wil door zelfkennis en begrip
van het eigen wezen, opdat er geestelijke groei kan
plaats vinden.

8.

Begrip dat geestelijke groei zal leiden tot integratie van
de ziel, de immanente God, in de menselijke persoonlijkheid.

9.

Bewustwording dat door acceptatie van de macht van de
eigen vrije wil transformatie van de menselijke persoonlijkheid kan plaats vinden.
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10. Veredeling van de menselijke persoonlijkheid, door het
richten van de vrije wil op transformatie van de eigen beperkingen.
11. Veredeling van de menselijke persoonlijkheid, plaatsvindend in gradaties van niveaus tot integratie van de ziel in
de menselijke persoonlijkheid.
12. Integratie van de ziel, in gradaties van niveau, in de
menselijke persoonlijkheid, bepaalt ook in gradaties van
niveaus de herkenning van de immanentie Gods in de
menselijke persoonlijkheid.
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TIEN WENKEN VOOR DE ZIEL
IN DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID
1.

Heb eerbied voor de immanentie Gods in uzelf.

2.

Heb eerbied
naaste.

3.

Onderken in uzelf uw mogelijkheden en beperkingen.

4.

Accepteer in uzelf uw mogelijkheden en beperkingen.

5.

Richt uw vrije wil in liefde op uw mogelijkheden en beperkingen.

6.

Accepteer in liefde de mogelijkheden en beperkingen
van uw naaste.

7.

Laat het licht van het bewustzijn der immanentie Gods u
voeren tot de liefde van de Christus in uzelf.

8.

Laat het vuur der persoonlijkheid, uw begeerte, u niet
vernietigen.

9.

Laat het water der maanfasen uw onderbewustzijn niet
overspoelen.

voor

de

immanentie

Gods

in

uw

10. Laat de Christus geboren worden uit de vereniging van
Michaël, uw ziel en Lucifer, het vuur van de menselijke
persoonlijkheid. Weeg het kind op uw linkerhand, hoed
en bescherm het.
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Laat hem u voeren door de gebieden van de Geest ter
verlossing van de menselijke persoonlijkheid, van leven
tot leven opdat eens de mensheid zal worden een piramide van licht waarvan de top zal reiken tot in de sferen.
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ZEVEN BASISELEMENTEN
VOOR HET LICHTWEZEN DE MENS
1.

Het begeren in de Geest voert u door de verdichting van
de stof tot begeerte.

2.

Begeerte, gedragen door het vuur van de persoonlijkheid, leidt de mens tot concretisering van deze begeerte
in de materie.

3.

Begeerte kan niet voortkomen uit de liefde, waardoor zij
zal leiden tot negatieve gedachten en daden.

4.

Indien de begeerte wordt onderkend als manifestatie van
liefdeloosheid ten opzichte van de medemens kan zij
door de vrije wil gereguleerd worden.

5.

De vrije wil kan door regulering der begeerte, het niet
onderkennen van de immanentie Gods in de medemens,
de mate van liefdeloosheid oplossen.

6.

Het oplossen van de mate van liefdeloosheid ten opzichte van de medemens leidt tot herstel van de eenheid
Gods in de schepping.

7.

Het herstel van de eenheid Gods in de schepping leidt
tot eenwording van Geest en stof, de liefde.
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VIJF WENKEN
VOOR DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID
1.

Wees uzelf, doch erken het recht van de ander zichzelf
te zijn.

2.

Het wezen van ieder mens behoeft juist dat niveau hetgeen hij zelf kan belichten.

3.

Richt uw straling niet sterker op de ander dan hij zelf
behoeft.

4.

Beschaam uw medemens niet door uw overtuiging van
uw grotere straling.

5.

Bescherm het bewustzijn van ieder wezen opdat hij juist
die belichting zal verwerven die hij zelf behoeft.
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DE ZEVEN STRALEN VAN DE NIEUWE TIJD
Zoals de bloem van de lotus haar bladen openvouwt
voor het stralende licht van de opgaande zon
zo zal de persoonlijkheid belicht worden
door het licht van de Geest.
Zoals de zon de aarde hernieuwde levensenergie geeft
door de kracht van haar straling
zo zal deze straling opgenomen worden
in de geest van de mens.
Zoals de verbinding met het eigen innerlijk
de bron is van het werkelijke Zijn
zo zal de mens in de meditatie
zich open kunnen stellen voor deze verbinding.
Zoals de verbinding van Geest en stof
de weg is die de mens moet gaan
om tot de ontbinding van de dualiteit te kunnen komen
zo zal deze weg belicht worden
door het licht van het eigen innerlijk
het hoger Zelf.
Zoals het eigen innerlijk, het hoger Zelf
het stralende spiegelbeeld is
van het goddelijke Zijn
zo zal de mens leven in dit goddelijke Zijn.
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Zoals een lichtstraal wordt weerkaatst door een spiegel
zo zal de straal van licht die de mensheid vormt
weerkaatst worden door het goddelijke Zijn
zo zal de mens trachten de lege spiegel te zijn.
Zoals dit goddelijk Zijn
de mens tot volmaaktheid zal voeren
door het licht van de Geest
de zonnegloed van de liefde
in de macht van de persoonlijkheid
zo zal de mensheid een straal van licht vormen.
Eens zal deze straal van licht
de hele mensheid omvatten
dan zal zij zijn een piramide van licht
waarvan de top zal reiken tot in de sferen.
Zo zal de mens werken aan het herstel
van het plan op aarde
door het licht, de liefde en de macht
van de menselijke persoonlijkheid.
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MANIFEST VAN UNIVERSELE BROEDERSCHAP
1.

Ontstaan vanuit de oudste waarheid in de menselijke
geest, de aanwezigheid Gods in al het geschapene.

2.

De aanwezigheid Gods in al het geschapene manifesteert in niveaus van bewustzijn de eenheid der gehele
schepping.

3.

De eenheid der gehele schepping kan slechts door het
hoogste niveau van bewustzijn, de menselijke geest gerealiseerd worden.

4.

De realisatie van het bewustzijn der aanwezigheid Gods
in de schepping, zal de mens leiden tot de liefde der
broederschap.

5.

De liefde der broederschap zal de mens, door het werkelijke begrip der aanwezigheid Gods in de eenheid der
schepping, leiden tot het gezamenlijk willen delen van de
stof.

6.

In vrijheid van geest, niet overheerst door de macht van
begeerte, zal de mens zijn naaste liefhebben gelijk zichzelf.

7.

Naastenliefde zonder overheersing door begeerte naar
geestelijke of stoffelijke macht brengt de mens tot de ware vrije en gelijkwaardige realisatie van de broederschap.
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HUMANITAIRE REALISATIE
VAN GODSBEWUSTZIJN
Wij geloven vanuit ons diepste godsbewustzijn dat er is:
• één geest van waarheid en liefde
• één goddelijke aanwezigheid in ieder mens ongeacht
ras, religie of cultuur
• één goddelijke aanwezigheid in niveaus van bewustzijn in alle natuurrijken.
Wij geloven vanuit ons diepste godsbewustzijn:
In het recht van alle mensen
te mogen leven in absolute gelijkwaardigheid
met ieder mens vanuit de eigen identiteit en vormgeving.
Wij geloven vanuit ons diepste godsbewustzijn:
Dat geen enkele godsdienst, religie of groepering
zich boven een andere godsdienst, religie of groepering kan
stellen.
Wij geloven vanuit ons diepste godsbewustzijn:
Dat de goddelijke aanwezigheid in ieder mens
zich door de eigen identiteit en vormgeving realiseert.
Wij geloven vanuit ons diepste godsbewustzijn
dat er uiteindelijk zal zijn:
Eén eenheid van wereldreligie
in verscheidenheid van vormgeving.
Moge de goddelijke aanwezigheid in ieder mens
ons leiden tot werkelijke liefde en broederschap.
22

SAMENVATTING
Psychosofia is een nieuwe spirituele ideologie zonder hiërarchische structuur; geen lidmaatschap, regels, dogma's, verboden of geboden.
Dit houdt in een totale omwenteling in het menselijk bewustzijn, gebaseerd op de eigen vrijheid van de mens.
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UIT HET BOEK: "1001 vragen en antwoorden"
ISBN: 90-808807-1

AARDE EN MENSHEID
Evolutie van de mensheid
Vraag: Hoe is de ontwikkeling van de mens geweest sinds de
komst van de Christus op aarde?
Z: Vanuit de sferen is mij aangereikt wat Hij, deze Avatar van
Licht, die tweeduizend jaar geleden opriep tot liefde en vergeving beoogde. Zijn boodschap was:
‘mensen heb elkaar lief
vertrouw elkaar
wees één met elkaar
wees één met Mij
zo zult u de Vader
de Bron van Licht en de Liefde
in uzelf herkennen’
Het gevolg was dat de afgelopen tweeduizend jaar de mensen elkaar bevochten vanuit de gedachte:
‘wij weten het en de anderen weten het niet.’
De rol van kerken en het fundamentalisme
Vraag: Hoe kunnen kerken dienstbaar zijn aan de
evolutie?
Z: De kerken kunnen dienstbaar zijn aan de evolutie, als zij
zich niet meer verheffen op dat deel van de waarheid dat zij
menen te beheersen.

24

Daarnaast zullen zij de alleenheerschappij over de ziel van
de mens, gezien vanuit de visie van het christendom, los
moeten laten.
Als Jezus zegt:
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’
dan is dat een lering die Hij niet vanuit zijn persoonlijkheid
doorgaf.
De christelijke kerken hebben deze uitspraak als persoonsverheerlijking opgevat en dat overal te vuur en te zwaard
gebracht.
Die persoonsverheerlijking van Jezus moet nu worden losgelaten.

ENERGIEËN
De werking van energieën in de mens
Vraag: De energie die je uitstraalt, wordt door de ander op
hetzelfde niveau ontvangen. Hoe verloopt de communicatie
als het niveauverschil te laag of te hoog is?
Z: Ik zou mij niet vastpinnen op de termen laag en hoog.
Denk meer in termen van begrip voor de kleuring van je
schaduwkanten zoals angst, onzekerheid, miskenning,
schuldgevoelens, macht of onmacht. Die kleuring in onze
energie-uitzending resoneert precies met dezelfde kleuring in
de energie-uitzending van de ander.
Deze kleuringen vermengen zich en worden één geheel.
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De werking van energieën tussen mensen
Vraag: Zijn er consequenties van mijn uitstraling naar de ander?
Z: Ja, dat brengt mij op het thema:
‘spirituele milieuhygiëne.’
De mens, die door inzicht heel consciëntieus en vanuit de
liefde in zichzelf aan het werk gaat, maakt in zichzelf ruimte
om te leven vanuit zijn werkelijke bron.
Wanneer je leeft vanuit je werkelijke bron ─ in allerlei gradaties van niveaus natuurlijk ─ krijg je een andere uitstraling.
Deze andere uitstraling mag je nooit bewust richten op iemand anders, want dan wil je je ego daarin bevestigen. Wanneer je je uitstraling ongewild en onbewust laat zijn, kan dat
bij de ander, die nog in zijn schaduwkanten zit en het moeilijk
heeft, iets aanraken.
Je uitstraling raakt dan niet alleen iets aan bij de ander, maar
vermengt zich ook met soortgelijke energieën van die ander.
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HELEND HANDELEN NAAR JEZELF
Ga ontspannen zitten en open jezelf om die energieën in jezelf te kunnen vrijmaken, die je in moeilijke momenten een
bepaalde hulp kunnen bieden.
Plaats je linkerhand op je hart en leg je rechterhand een moment open in je schoot. Leg hem dan op je zonnevlecht, even
boven de maag. Dat is het centrum waar al de emoties zich
samenballen en bundelen. Maar door de kracht van de liefde
die je in je persoonlijkheid als mens hebt, kun je, door je linkerhand op je hart te leggen, de kracht van de emoties ─ die
je soms dreigen gevangen te houden en te overmeesteren ─
in jezelf tot vernieuwing, tot verlossing brengen. Draai even
met je rechterhand over je maag en laat het dan afvloeien.
Concentreer je terwijl je dit doet op het licht in jezelf. Vraag
dan hulp in jezelf:
'Ik vonk van licht, vraag aan U, groot Licht
om in mijzelf mijn kracht wakker te maken
zodat ik mijzelf kan verlossen
van het donkere wat in mij is
van mijn lijden en mijn pijn.
Laat mij zijn, Licht van mijn licht
één met U in mijn zijn'
Blijf even zo zitten en voel dat er vrede en rust in jezelf komt.
Sta dat toe en laat je gedachten zich bezighouden met vormen van schoonheid.
Zie het licht in jezelf en weet van je kracht. Weet van je
macht in jezelf om je vrij te maken van datgene wat je zo bedrukt. Wees dankbaar en in vrede.
27

Dit is een zuiverende, helende energieoefening, die je met
jezelf kunt doen, wanneer je maar voelt dat dit goed voor je
is, in momenten dat je het nodig vindt, dat je het nodig hebt
misschien.
Je zult merken dat er daardoor rust en een mate van vrede in
jezelf komt.
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ZOHRA NOACH FOUNDATION
In 2006 is door Zohra Noach opgericht de Stichting Zohra
Noach Foundation (ZNF).
Erfgoed
De Stichting Zohra Noach Foundation heeft tot doel het erfgoed van alles wat door Zohra Noach vanuit de hogere spirituele dimensies is ontvangen, in zijn oorspronkelijkheid (zowel in spirituele als in materiële zin) te behouden, te behoeden en te verbreiden.
Tot dat erfgoed behoren alle originele door Zohra gesproken
en geschreven woorden, zoals vastgelegd op diverse informatiedragers:
Audiocassettes en CD's, videobanden en DVD's, bestanden
op computer en harddisk, handgeschreven en uitgetypte teksten enzovoort.
Eveneens alle publicaties zoals interviews, radio en tv opnamen en dergelijke.
Archief
Dit alles is opgeslagen in een omvangrijk archief.
De Zohra Noach Foundation beheert dit archief met als doel
om het erfgoed in haar volledige oorspronkelijkheid te bewaren.
De Zohra Noach Foundation is daarom statutair zodanig ingericht dat de oorspronkelijkheid van hetgeen door Zohra
Noach is ontvangen en doorgegeven gewaarborgd is.
Deze waarborg dient onafhankelijk te zijn van wisselende
besturen. De bron zal oorspronkelijk en ongewijzigd blijven
voor de generaties na ons.
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TEMPELORDE VOOR UNIVERSELE EENHEID
De oprichting van de Tempelorde voor Universele Eenheid in
de beginjaren ‘80 en gerealiseerd in een stichtingsvorm, is
mij vanuit geestelijke dimensies aangereikt. De beleving van
de ceremonie kan de herkenning van het eigen zijn verduidelijken.
In deze Tempelorde is geen macht of gezag, geen lidmaatschap en geen hiërarchische structuur aanwezig. Dogma’s,
geboden, verboden of regels hebben geen macht om de
eenheid van de mens met de eigen Geest en lichtkracht te
bepalen.
Dit grote essentiële gegeven is vanuit zeer vele invalshoeken
belicht in al mijn lezingen, studiebijeenkomsten en leringen
vanuit de hogere spirituele begeleiding van de innerlijke religieuze spirituele stroming Psychosofia.
Wisselende functionarissen vieren met de aanwezigen in een
gezamenlijke ceremonie de innerlijke beleving van het eigen
zijn door een nieuwe liturgie van verbinding, in de vrijheid van
de eigen geest van de mens.
Zowel in het maatschappelijk aspect van Psychosofia als wel
in het innerlijk religieuze aspect van de Orde voor Universele
Eenheid, ligt het accent op de verbinding met de ander in de
herkenning van de eigen diepste autonomie.
Is niet de mens de creator van de heilige Geest?
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Realisatie
De Tempelorde is niet verbonden met enige religie, stroming
of groepering anders dan met Psychosofia.
Alle inspiratie die in deze stroming Psychosofia is gegeven, is
een wegwijzer voor de individuele spirituele ontplooiing van
de mens tot acceptatie van de eigen lichtkracht. In de vieringen van de Tempelorde voor Universele Eenheid wordt deze
lichtkracht geaccentueerd en vormgegeven om tot herkenning te komen in een liturgie van verbinding met elkaar.
De essentie is de eenheid van het Zijn, van al het geschapene, het bewustzijn vanuit de eigen vrijheid van geest, in verbinding en respect voor al wat is, door de liefdeskracht van
de mens. Deze essentie wordt gesymboliseerd in het aansteken van de drie kaarsen met de daarbij behorende teksten.
De energetische handelingen, teksten en symbolen van de
liturgie kunnen ook thuis en in de eigen omgeving gerealiseerd worden voor eigen gebruik. In de Tempelvieringen
worden deze energetische teksten, symbolen en handelingen met elkáár en met enkele functionarissen gerealiseerd.
De groep van functionarissen in de Tempelviering bestaat uit
een klein aantal vrijwilligers. Deze groep kan uitgebreid worden. Zo men wil kan hiervoor een korte opleiding gevolgd
worden tot verdieping van de nieuwe inzichten.
Zohra Noach
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DE NAAM 'ZOHRA'
De naam Zohra betekent licht, bewustzijn, bewustwording.
De naam Zohra mag niet gekoppeld worden aan de persoonlijkheid.
De naam Zohra mag alleen gebruikt worden vanuit de hogere
gebieden opdat het licht van het bewustzijn kan intreden.
De naam Zohra is gewaarborgd voor hernieuwing van bewustzijn, regulatie, transformatie.
Identificeer haar niet.
Richt u op het licht, het licht dat zich moest manifesteren in
deze naam, doch nooit gekoppeld mag worden aan de stof
die deze naam moet torsen.
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Boeken van Zohra Noach
• Wat is Psychosofia?
• Basiselementen van Psychosofia
• Psychosofia. Wijsheid van geest
• Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief
• Stofjes in een zonnestraal
• 1001 vragen en antwoorden
• Mystiek van het vernieuwde Christusbewustzijn
• Het gevleugelde woord
• Zeven kernkwaliteiten van de mens
• Omgaan met spirituele dimensies
• Intimidatie, herkennen en transformeren
• Opengaan, eenzaamheid, acceptatie
• Luchtbrug
• Zie de Leliën
• Meditaties en visualisaties
• Bloem van Liefde
• Dialoog met de innerlijke engel
• Lichtstraaltjes
• Tempelorde voor Universele Eenheid:
Een eigentijdse liturgie voor een spirituele
persoonlijkheidsontplooiing
• Tempelorde voor Universele Eenheid:
Ontsluiering van de heilige geest in de mens
Kaarten
• Met teksten en afbeeldingen
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Diverse CD's
Vier studiebijeenkomsten:
"Mens en Kwantumsprong in Kosmisch perspectief"
gericht naar Wetenschap, Religie en Maatschappij
• Eerste studiebijeenkomst:
Medisch, Neurologisch, Psychisch
• Tweede studiebijeenkomst:
Fysica, Metafysica, Religie
• Derde studiebijeenkomst:
Het leven na de dood in kosmisch perspectief
• Vierde studiebijeenkomst:
De psyche van de mens van leven tot leven
in kosmisch perspectief
Drie studiebijeenkomsten:
"Energetische Lichthealing"
• Vernieuwende vormgevingen
• Ontplooiing spiritueel bewustzijn
• De mens als Lichtwezen
Meditaties:
• Energetische Lichthealing
Tempelorde voor Universele Eenheid:
• Tempelvieringen Lichtwijding
Visualisaties en muziek:
• "Kleine Wonderen naar innerlijke vrijheid"
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'Presence of Light'

In your higher consciousness
I am the Light
In your sub-consciousness
I am the Existence
In your consciousness
I am the Presence
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Eind 1974 werd ik, Zohra Noach, in een indringende visuele
en auditieve ervaring vanuit spirituele dimensies, uitgenodigd
mijn medewerking te willen verlenen aan het oprichten van
een nieuwe spirituele en onafhankelijke stroming Psychosofia.
De spirituele stroming Psychosofia kent geen lidmaatschap,
dogma’s of onvrijheden en/of gebondenheden aan anderen
dan aan onszelf.
In de hedendaagse spiritualiteit, aangereikt vanuit de hogere
kosmische gebieden, kan de mens zichzelf herkennen en de
eigen plaats innemen. Kan ook wetenschap, religie en maatschappij zich verbinden met deze nieuwe inzichten?
Er kan een nieuw begrip komen van een dynamisch Godsbewustzijn. Geen God buiten de natuur en de mens, maar een
éénheid van Zijn in de gehele kosmos.
Eén aanwezigheid van geest in al het bestaande.

