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Beleidsplan 2015-2019 van de Stichting Academie Pansophia  
 
1. Missie: De stichting wil een platform zijn voor het bijeenbrengen van kennis 
en ervaring over matriarchaat en eenheidsbewustzijn voor hedendaagse 
cultuur en mensbeeld, en dit benutten om actuele waarden en normen van  
vrouwen en mannen te beïnvloeden.  
 
2. Doelstelling:  

2.1. - het herontdekken van de vrouwelijke kant van God, de vrouwelijke 
waarden en de bijdragen van vrouwen in oude en hedendaagse culturen; 
 
2.2. - het overdragen van kennis, inzichten en vaardigheden, die kunnen 
bijdragen tot het samengaan van vrouwelijke en mannelijke waarden in 
een nieuw, geïntegreerd mensbeeld. 
 
3. Algemene activiteiten: 
3.1. -het methodisch ontwikkelen van nieuwe kennis en ervaringen ten einde 
vergeten vrouwelijke en androgyne aspecten uit het collectieve verleden, die zich 
voortzetten in eigentijdse vrouwelijke en man-vrouwelijke bewegingen in de cultuur, 
te ontdekken en in het bewustzijn te integreren.. 
 
3.2. -het ontwikkelen van een nieuwe interdisciplinaire  geïntegreerde wetenschap 
waarin onder andere archeologie, antropologie, symboolkunde, mythologie, 
psychologie, filosofie en theologie samengebracht worden, aan de hand waarvan 
oude en eigentijdse moederculturen mondiaal bestudeerd worden; 
 
3.3. -het kennis verwerven over oude en eigentijdse matriarchaten en het 
bijbehorend begrippenapparaat en aan de hand daarvan de overgang van 
matriarchaat naar patriarchaat in kaart te brengen;  
 
3.4. -het ontwikkelen van een nieuwe waardevrije terminologie aan de hand waarvan 
mythen, symbolen en de nieuw opgegraven kunst m.b.t. vruchtbaarheid uit oude en 
eigentijdse culturen op onbevooroordeelde wijze geanalyseerd en overgeleverd 
kunnen worden. 
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4, Activiteiten op het gebied van onderzoek: 
4.1. -het doen van onderzoek ten einde vergeten vrouwelijke en androgyne aspecten 
uit het collectieve verleden, die zich voortzetten in eigentijdse vrouwelijke en 
androgyne cultuurbewegingen, te ontdekken en in het bewustzijn te integreren. 
 
4.2. -het stimuleren van onderzoek naar matriarchale overblijfselen, zoals tempels, 
heilige bergen, grotten, bronnen, bomen, stenen en plaatsen waar Maria vereerd 
wordt in Nederland, Vlaanderen en grensgebieden; 
 
4.3. -het organiseren van dagexcursies naar krachtplaatsen in het Nederlandse 
taalgebied en grensgebieden; 
 
4.4. -het herschrijven van de vaderlandse prehistorische en Romeinse 
religiegeschiedenis vanuit waardevrij perspectief met oog voor de zeer oude wortels 
van de voor-vaderlandse en ‘ heidense’ godinnenverering; 
 
4.5. -het ontwikkelen van een jaarwiel waarin het ritme van de natuur en de loop van 
maan-zon en sterren in zowel in heidense als verchristelijkte jaarfeesten wordt 
uitgedrukt; 
 
4.6. -het inventariseren van locale en regionale mythes, sprookjes, sages en 
legendes die verbonden zijn aan heilige plaatsen; 
 
4.7. -het ontwikkelen van een databank waarin gegevens en literatuur over specifieke 
cultuurgebieden teruggevonden kunnen worden; 
 
4.8. -inventariseren van onlangs herontdekte mondiale vruchtbaarheidskunst welke 
op een website gepresenteerd wordt.  
 
4.9. -het samenstellen van een lijst van kunstenaars die zich toeleggen op 
vrouwelijke en androgyne kunst; 
 
4.10.- kennisoverdracht naar aanleiding van verricht onderzoek, onder meer in de 
vorm van boeken die worden uitgegeven door de uitgever van Academie PanSophia. 
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5. Activiteiten op het gebied van onderwijs en educatie 
5.1. -het geven van onderwijs ten einde vergeten vrouwelijke en androgyne aspecten 
uit het collectieve verleden, die zich voortzetten in eigentijdse vrouwelijke en 
androgyne cultuur bewegingen, te ontdekken en in het bewustzijn te integreren: 
 
5.2. -het ontwikkelen van kennis van en contact met het landschap om natuurlijke 
kracht plekken aan den lijve te kunnen ervaren en hun onderlinge verbondenheid 
met andere kracht plekken in het landschap waarmee ze een soort 
landschapstempel vormen, te herontdekken; 
 
5.3. -het ontwikkelen van kennis en verbondenheid met hemellichamen als onderdeel 
van een levende kosmos; 
 
5.4. -het organiseren van reizen naar buitenlandse godinnen heiligdommen en kracht 
plaatsen; 
 
5.5. -het laten kennismaken van cursisten met een duizenden jaar oude mystieke 
traditie en met ervaringen van mystici in de fijn stoffelijke gebieden waarbij begrippen 
als kosmos, geest, ziel en lichaam worden geïntroduceerd; 
 
5.6. -het ontwikkelen van onderwijs waarin men de innerlijke wederhelft leert kennen 
en de samenwerking tussen de linker hersenhelft met mannelijke kwaliteiten als 
daadkracht, logica, analytisch vermogen, doelgerichtheid en de rechterhersenhelft 
met vrouwelijke kwaliteiten als ontvankelijkheid, intuïtie, het dromend bewustzijn en 
het totaaloverzicht, leert te activeren en in balans te brengen; 
 
5.7.-het in het onderwijsprogramma opnemen van kunst, poëzie, dans en muziek ten 
einde de linker en rechter hersenhelft te harmoniseren zodat er een zogenaamd 
gesynchroniseerd bewustzijn ontstaat; 
 
5.8. -het in het onderwijsprogramma stimuleren van fantasie en verbeelding 
waardoor de bezieling wordt teruggebracht en de creativiteit en het menselijk zelf 
oplossend vermogen worden geactiveerd als alternatief voor de ontzieling binnen het 
traditionele onderwijs dat gericht is op nuttigheid en snel effect;  
 
5.9.-het ontwikkelen van onderwijs dat zich via visualisatie, geleide meditatie, klank-
kleur- getal- voedingstechnieken en yoga ook richt op het innerlijk ervaren van 
vrouwelijke en mannelijke energieën om via integratie hiervan te komen tot innerlijke 
ontvankelijkheid, rust, stilte en eenheid in verbondenheid; 
 
5.10.-het opleiden van een nieuwe generatie vrouwen en mannen die deze kennis 
verder uitdraagt. 
 
5.11.-het uitgeven van boeken over onderwerpen uit het onderwijsprogramma bij de 
uitgever van Academie PanSophia 
 
5.12.-het ontwikkelen van een gestandaardiseerde basiscursus van 10 tot 12 
bijeenkomsten per jaar en een nog te ontwerpen masterclass van vier tot zes dagen 
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6. Activiteiten op het gebied van maatschappelijke voorlichting: 
6.1- het geven van maatschappelijke voorlichting ten einde vergeten vrouwelijke en 
androgyne aspecten uit het collectieve verleden, die zich voortzetten in eigentijdse 
vrouwelijke en androgyne bewegingen in de cultuur, te ontdekken en in het 
bewustzijn te integreren: 
 
6.2.-het geven van voorlichting over een natuurlijke geboorteregeling die zijn bedding 
vindt in een natuurlijk ritme; 
 
6.3.-het geven van seksuele voorlichting aan jongeren met aandacht voor de subtiele 
eigen sensualiteit, herwaardering voor het eigen lichaam, liefde voor zichzelf en de 
partner, partnerschap en verantwoord omgaan met de vruchtbaarheid van het eigen 
lichaam; 
 
6.4.- het geven van voorlichting over de balans in oude samenlevingen tussen mens, 
dier, plant en mineraal;  
 
6.5. - het geven van voorlichting over alternatieve samenlevingsvormen, 
economische- en ecosystemen; 
 
6.6.-over het ontmantelen van opgelegde vrouwbeelden; het activeren van een 
positiever zelfbeeld van vrouwen en aanreiken van oude en eigentijdse rolmodellen 
niet gericht op uiterlijke maar innerlijke emancipatie en zelfwaardering; 
 
6.7.-over het ontwikkelen van een systeem van burenhulp met als herkenningsteken 
het vignet ‘ De Wijze Mens’; deze biedt een luisterend oor en geeft ondersteuning 
aan mensen in nood als ouderen, verslaafden, zieken, tiener-, bijstandmoeders en 
eenoudergezinnen en verwijst door naar maatschappelijke instanties;  
 
6.8.-over sterven, dood, rouw en verwerkingsrituelen met daarnaast ook aandacht 
voor de psychische dood waarin begrippen als depressie, lethargie en psychose 
nieuwe waardering krijgen; 
 
6.9.-over gesprekscirkels waarbinnen opgedane ervaringen, nieuwe ontwikkelingen 
en literatuur uitgewisseld worden  
 
6.10.-over teambuilding op basis van beproefde organisatieprincipes uit oude en 
eigentijdse moederculturen 
 
7. Activiteiten op het gebied van algemene voorlichting: 
7.1 -het inrichten van een bibliotheek, mediatheek, artotheek en museum  ten einde 
het wereldcultuurgoed uit oude moederculturen, dat op dit moment in handen is van 
privéverzamelaars, bijeen te brengen, te conserveren, van onderwaardering en 
vooroordelen te ontdoen en op positieve wijze aan het nageslacht te presenteren en 
door te geven als waardevolle herinneringen uit een ' heidens' verleden; 
 
7.2 -het stimuleren van ouderen om hun kennis en ervaring in een boek/- paper- of 
op video/cd te presenteren en zo door te geven aan komende generaties; 
 
 


