
 

     INTRODUCTIEDAG VAN DE UNIVERSELE WITTE BROEDERSCHAP   

                                                                                                                                                                                                          
HERSTEL VAN DE BALANS TUSSEN HET MANNELIJKE EN HET VROUWELIJKE 

‘Wat heeft mannen doen geloven dat vrouwen zoveel minder dan zijzelf 

zouden zijn? Dat komt eenvoudig  door een onjuist begrip van de Godheid. 

Verbaast u dit? Ook in het christendom heeft men in de mens een 

vertegenwoordiger gezien van de ene God, die zij als uitsluitend mannelijk 

beschouwden. Dit kosmische Wezen dat we God noemen, is echter een 

entiteit die zowel mannelijk als vrouwelijk is, beide principes zijn erin 

besloten. Het feit dat de naam van God: Yod Hé Vau Hé zowel twee mannelijke als twee vrouwelijke 

letters bevat, geeft wel aan dat voor de Kabbalisten de beide principes gelijkwaardig zijn.’     

                                                                                           Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Beste mensen, 

Op zaterdag 4 maart wordt opnieuw een introductiedag georganiseerd voor wie belangstelling heeft 

voor de activiteiten van de Universele Witte Broederschap (UWB).                                                                                      

In deze levensfilosofie zijn bijen een treffend beeld voor het herstel van de balans tussen het 

mannelijke en het vrouwelijke in de mens. Zij zijn als enige insecten in staat honing te maken en voor 

Omraam Mikhaël Aïvanhov het symbool van de Ingewijde. De bij laat de bloemen ongemoeid. Zo 

vindt ook de Ingewijde in elke menselijke ziel goddelijke elementen waarvan hij ‘honing’ maakt:  

liefde, wijsheid, gerechtigheid, goedheid, waarheid.                                                                                                                                                   

Ieder van ons is voorbestemd om die kwintessens, die honing, in eerste instantie in zichzelf te vinden 

als middel tot transformatie. Met behulp van gedachten versterken we ons meest verheven Ideaal, 

met behulp van het gevoel versterken we onze verbeeldingskracht en met de wil versterken we onze 

concentratie en daadkracht. Door te worden als de bijen, leren we hoe we onszelf in balans kunnen 

brengen, hoe we de ander kunnen bijstaan in droefheid, maar ook om te kunnen verlichten. Als dat 

geen ware alchemie is!  

 

                                 



                                                     

 
Op deze introductiedag zal er aandacht zijn voor de magische samenwerking tussen het mannelijke 

en het vrouwelijke.  Om als een ‘menselijke bij’ deze krachten met elkaar in balans te brengen. Het 

belang  te zien dat je deze krachten goed moet kunnen onderscheiden…  zonder hun polariteit mist 

het leven haar intensiteit. Ook wordt een zinvolle uitwisseling tussen deze krachten dan moeilijk, 

zowel in ons zelf als in relatie tot de ander; thema’s die u wellicht kent uit uw eigen leven…  

 

Naast het thema zal informatie worden gegeven over de activiteiten van de UWB Nederland 

en over de internationale beweging. Uiteraard zal er genoeg gelegenheid zijn voor het 

stellen van vragen!   

                                            CONFERENTIECENTRUM “SAMAYA”   
                                   Hollendewagenweg 20   3985 SG Werkhoven       
 

 
Kosten voor zaterdag 4 maart 2017 € 37,50 : incl. koffie, thee, vegetarische lunch  
Het is mogelijk om aansluitend aan deze introductiedag deel te nemen aan de bijeenkomst op de 
zondag (5 maart). Deze dag is te vergelijken met een reguliere bijeenkomst van de Universele 

Witte broederschap Nederland, welke maandelijks gehouden wordt. 
Kosten voor de twee dagen samen € 65. (excl. diner zaterdag, overnachting en ontbijt op zondag)  
 
Attentie, op de zondag is de aanvang van het programma 10.00 uur. Op zaterdag is de aanvang om 
10.30 uur.  Op beide dagen eindigt het programma omstreeks 16.00 uur. Het gehele programma 
ontvang je na inschrijving, enige tijd vooraf aan het weekend. 
 
Er is een beperkt aantal overnachtingsmogelijkheden voor mensen die van ver komen. Daarvoor 
worden extra kosten berekend. Voor informatie wat betreft de overnachting kun je contact opnemen 
met het secretariaat van de UWB.  
Ook voor andere vragen: E-mail adres: secr.uwb@omraam.nl; Tel.: 035 888 19 47.  

Voel je je aangesproken, schrijf je dan in en betaal vóór 19 februari 2017  op de volgende manier:  

    •    Stuur een mail met jouw naam en adres naar secr.uwb@omraam.nl, of 

    •    Stuur een brief naar ‘Vereniging UWB, postbus 476, 1270 AL, Huizen’. 

    •    Maak je betaling over naar IBAN NL37 INGB 0001 854382 t.n.v. UWB Amersfoort, met  

          vermelding “introductiedag  4 maart 2017”. 

    •    Je inschrijving is van kracht nadat jouw betaling is ontvangen.  

Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Je ontvangt van ons daarvan een bevestiging.  

 

                                                                 


