Deel I. Filosofie
Beschrijft de wegen van het denken waaruit vormen van liefde
zich kunnen ontwikkelen door offerkracht. Van gedachtegangen
en idealen naar deugdgebaren, ziele- en geestelijke kwaliteiten,
zielelandschappen. Van warmte tot bewuste warmte; liefde, de
quintessence.

Deel II. Filofonie
Geeft klanken en ritmen aan als groeipotenties in geest, ziel en
leven, en om vanuit idealen in deze werelden sturend de weg te
leren vinden. Met praktisch aanwendbare composities.

Deel III. Filognomie
Geeft in oefeningen de vormen en gebaren aan van waaruit de
liefdessubstantie, de quintessence door ons ontwikkeld kan
worden. De krachten en werkingen van het Woord als
intentionele gebaren.
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