
‘Het is mogelijk voor de mens om het mysterie van het leven te benaderen, maar op 

voorwaarde dat hij zijn onderzoek naar boven richt, in de spirituele gebieden. Wanneer hij 

zal proberen zich te verheffen naar de sublieme regionen vanwaar het leven komt, ja, dan 

zal de mens ontdekken wat het leven werkelijk is en hoe hij het intenser, machtiger kan 

maken, in zichzelf en rondom hem.’                               ( Omraam Mikhaël Aïvanhov) 

                                                                                                                                               

         

                                                            UITNODIGING:          

                 

                         

 

 

Beste mensen, 

Inmiddels zijn velen van u ermee vertrouwd dat de Universele Witte Broederschap Nederland u om deze tijd 

uitnodigt deel te nemen aan de najaars – introductiedag. Sommigen hebben al een of meerdere keren aan een 

introductiedag deelgenomen of zelfs aan onze maandelijkse bijeenkomst. 

Dit najaar zal de introductiedag echter het karakter hebben van een studiemiddag, die in nauwe samenwerking 

zal worden georganiseerd met uitgeverij Stichting Prosveta Nederland.                             

Deze studiemiddag is ter gelegenheid van de presentatie van het derde en laatste deel van de SYNOPSIS van 

Omraam Mikhaël Aïvanhov, getiteld: 

 

                                       ‘HET LEVEN, MEESTERWERK VAN DE GEEST ‘                                                                                            
                                             (waarin een voorwoord van Prof. em. dr. Hans Gerding)  

 

Deze nieuwe uitgave (gebonden in harde kaft, plm. 600 pagina’s, winkelprijs € 39,95) zal deze middag met 

een flinke korting verkrijgbaar zijn.  

DATUM: ZATERDAGMIDDAG 11 NOVEMBER A.S. 

PLAATS: CONFERENTIECENTRUM SAMAYA TE WERKHOVEN,                                         

Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven  (richting Wijk bij Duurstede)  

U BENT WELKOM VANAF 13.00 uur. AANVANG VAN HET PROGRAMMA 13.30 uur. 

AFSLUITING uiterlijk 17.00 uur.  



Sprekers:  

Ivo Valkenburg (consultant, auteur van boeken over economie, geld en spiritualiteit).                                      

Hij kenschetst het werk van Omraam Mikhaël Aïvanhov als revolutionair. “Elk mens die daarvoor open staat, 

wordt door Aïvanhov uitgenodigd om zijn of haar goddelijke oorsprong te erkennen, om zelf 100% 

verantwoordelijkheid te nemen voor het activeren van zijn of haar hogere natuur en met hoofd, handen en 

voeten een praktische transformatie te realiseren  in de samenleving.” 

Lorenzo Pisani (Life coach, oprichter van Spiritual Network Luxembourg)                                                            

Hij beschrijft waarom de levensfilosofie van Omraam Mikhael Aivanhov zo bruikbaar is voor de jeugd. Lorenzo 

zal (in het Engels) vertellen hoe hij daarover in Luxemburg succesvol met de ‘millennial’ generatie in gesprek is.  

 

Klaas Laan (Prosveta, eindredacteur van het Synopsis Project).                                                                                   

Hij spreekt over de unieke wijze waarop in de 3 delen van de Synopsis een integrale spirituele filosofie en 

pedagogie wordt gepresenteerd en over de betekenis hiervan in deze tijd:  

1. Het leren kennen van wie je in wezen bent.  

2. Het leren je te verbinden en samen te werken met de natuur, de medemens en de  

    onzichtbare wereld. 

3. De inwijding, leren door te dringen in de mysteriën van het leven en het universum.  

Er zal gelegenheid zijn voor het stellen van vragen aan de sprekers. 

In afwisseling met de sprekers worden mystieke liederen gezongen van de Bulgaarse mysticus Peter Deunov. 

Ook zal via een scherm uniek beeldmateriaal worden getoond. 

Kosten voor deelname: 10 Euro inclusief koffie, thee.                                                                                                    

Ten behoeve van een afgestemde organisatie vragen wij of u zich uiterlijk 19 oktober a.s. via                

                                               secr.uwb@omraam.nl  in wilt schrijven.   

U kunt € 10,- overmaken op rekening nr. NL37 INGB 0001854382 t.n.v. UWB Amersfoort 

Uit veiligheidsoverwegingen zijn we aan een maximum van 125 stoelen gebonden.  

                                                                  

               U BENT VAN HARTE WELKOM! 

Indien u naast de studiemiddag deel zou willen nemen aan de reguliere bijeenkomst van de UWB op zondag 12 

november (en eventueel in Samaya zou willen overnachten), wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen 

met ons secretariaat, secr.uwb@omraam.nl 

‘Omraam Mikhaël Aïvanhov brengt u in contact met eeuwenoude spirituele inzichten en met spiritualiteit in 

hedendaagse verworvenheden in kunst, wetenschap en filosofie. Daardoor verschijnt uw spirituele leven in 

een veelomvattend perspectief. Dat bevordert het verder ontvouwen van uw eigen spiritualiteit, voert naar 

een meer vervullend leven en draagt tegelijkertijd bij aan het bevorderen van de mensheid als 

broederschap.’ 

(uit het voorwoord van Prof. em. dr. Hans Gerding, Universiteit Leiden, Parapsychologisch Instituut Utrecht)   
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