
Inhoud 
 
Inleiding 

1. De prehistorie in vogelvlucht 
2. Het bijbelse verhaal van de boom in het midden van de tuin 
3. Hoe dit boek te lezen?  
4. De vrouwelijke waarheid 

 
Hoofdstuk 1. De levensboom staat in het midden van de tuin 

1. Het zogenaamde ' zondevalverhaal' in de Bijbel 
2. Kerk en gnostiek 

 
Verdieping bij hoofdstuk 1: Een kwantumvisie op werkelijkheid 
1. Welkom in een wondere wereld 
2. Het 'waarmaken' van werkelijkheden 
3. Deeltjes of energie? 
4. Het kwantumtheoretische veld 

 
Hoofdstuk 2. Wat de godsdiensten bindt, dat is de eenheid 

1. De structuur van de werkelijkheid 
2. God is één ... of niet?  
3. Alle religies eenzelfde uitgangspunt?  

 
Verdieping bij hoofdstuk 2: De eenheid achter al-wat-is 
1. Mannelijke en vrouwelijke krachten bepalen de structuur van de werkelijkheid 
2. Een vrouwelijk perspectief op de eenheid 
3. Het principe van gelijkheid in verscheidenheid 

 
Hoofdstuk 3. De werkelijkheid waarin we leven 

1. De totstandkoming van werkelijkheid 
2. De totstandkoming van 'waarheid' 
3. Het zielsproces individueel en collectief 

 
Verdieping bij hoofdstuk 3: Hoe het ego werkelijkheidsvisies schept 
1. Het vouwen van werkelijkheidsvisies 
2. Introductie van de basisfiguren 
3. Beschrijving van de visies van vijf filosofen 
4. Het vouwen van visies van filosofen 

 
Hoofdstuk 4. Hoe de godin uit de heilige boeken is verdwenen 

1. Het moederland 
2. Religieuze verhalen 
3. De bedoelingen van de Bijbelschrijvers 
4. Het onderscheid tussen de historische, de symbolische en de ethische laag 

 
 
 
 



Verdieping bij hoofdstuk 4: Een mannelijke en vrouwelijke waarheid 
1. De vrouwelijke waarheid 
2. Perspectief en paradigma 
3. Een kwantumtheoretische 'lus' 
4. Verlangen als drijfveer van de mannelijke waarheid 

 
Hoofdstuk 5. De omkering van mannelijke en vrouwelijke waarden 

1. 'De zondeval' symboliseert een historische situatie 
2. Een mannelijk en een vrouwelijk perspectief 
3. Actuele implicaties van de keuze voor een zondeval 
4. Uitnodiging tot een andere houding ten opzichte van heilige boeken en geschriften 

 
Verdieping bij hoofdstuk 5: Een meerdimensionaal mensbeeld 
1. Een ego en een Ego perspectief op werkelijkheid 
2. Een zielsperspectief op werkelijkheid 
3. De waarheid vanuit het beperkte perspectief van het gesloten ego 
4. De waarheid vanuit het perspectief van de ziel of van de eenheid van al-wat-is 

 
Hoofdstuk 6. Leven in overeenstemming met ons hoogste potentieel 

1. Het lichtlichaam van de mens 
2. De vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke 

 
Verdieping bij hoofdstuk 6: De dynamiek van mannelijk en vrouwelijk 
1. Duidingen van ego en ziel als mannelijk en vrouwelijk 
2. Een andere duiding binnen een ander perspectief 
3. Het tot één maken van het mannelijke en het vrouwelijke 

 
Hoofdstuk 7. Wat is de ziel eigenlijk?  

1. Aspecten van de ziel 
2. Spirituele ontwikkeling 

 
Verdieping bij hoofdstuk 7: De dimensies van de ziel 
1. Ei des levens 
2. De goede weg en een perspectief van dwaling 
3. Ervaringen op dwaalwegen 
4. Het doorkruisen van de grote leegte 
5. Verankering in de dimensie van de eenheid 

 
Hoofdstuk 8. De vader: de eenheid van al-wat-is 

1. Gnosis 
2. De reis van de ziel in mythologische geschriften 
3. De strijd tussen kerkelijk en gnostisch christendom 

 
Verdieping bij hoofdstuk 8: De moeder: de eenheid wordt zichzelf bewust 
1. De ogdoade 
2. De reis van de ziel in acht stappen 

 
 



Hoofdstuk 9. De zoon: Jezus 
1. Drie testamenten 
2. De godsbeelden van de eerste, tweede en innerlijke tempel 
3. Jezus 
4. De verwerkelijking van het vierde testament in het heden 

 
Verdieping bij hoofdstuk 9: De dochter: Sophia 
1. De grote en de kleine Sophia 
2. De 'kennis' van Achamoth 
3. De dans van perspectieven 
4. De keuze voor gnosis 

 
Hoofdstuk 10. De heilige geest: Sophia inspireert 

1. Sophia in haar vier gedaanten 
2. De logica van de vrouwelijke waarheid 
3. De noordelijke route: Zarathoestra 
4. De zuidelijke route: de Semieten 
5.. De inspiratie van de godin 

 
Verdieping bij hoofdstuk 10: Christus: we zijn het zelf op wie we hebben gewacht 
1. Gnosis en dualiteit 
2. Een geïntegreerd lezen van apocriefe en canonieke boeken 
3. Eenheidsbewustzijn 
4. De wederkomst van christus 
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