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Verbeelding en bewustzijn
 
Verbeelden, imagineren, is de kernfunctie van de psyche. Elke actie, 
elke nieuwe ontwikkeling wordt aangestuurd door het beeld ervan.
De innerlijke beeldenwereld is de centrale arena van wie we zijn en 
van onze mogelijkheden.

“Heb je iets in de thee gedaan?”, zegt Sylvia verbaasd. Ze is zojuist in 
haar verbeelding in een prachtige tuin geweest en voelt zich euforisch. 
Ik had echter niets bijzonders in haar thee gedaan, had haar alleen 
maar geholpen zich open te stellen voor haar innerlijke wereld en haar 
daar geconcentreerd contact mee laten maken.
 Dagen later voelt Sylvia nog steeds de lichamelijke effecten ervan. 
Zo sterk kan imaginatie1 zijn, het brengt ons in een andere dimensie, 
waar ongekende krachten vertoeven, een dimensie voorbij tijd en 
ruimte. Maar het is ook een dimensie met valkuilen, als we niet sterk 
genoeg zijn om de onmetelijke krachten die er heersen aan te kunnen.
 Kenmerkend voor imaginatie is het dat het de persoon in een 
diepere bewustzijnsstaat kan brengen. Naarmate hij meer betrokken 
raakt bij zijn beelden ontstaat een soort van natuurlijke trance, net als 
wat kan gebeuren bij een meeslepende film, boek of muziek, je gaat 
op in het verhaal, je wordt erdoor begeesterd en vergeet de tijd. Carl 
Jung zei er over: als je contact maakt met een beeld dan wordt het 
zwanger. Het ‘beeld’ ontvouwt zich en openbaart de energie die het 
in zich heeft, als een window dat zich op je computerscherm opent als 
je er op klikt.
 Tijd en ruimte vertegenwoordigen voor het ‘gewone’ bewustzijn 
de vertrouwde vier dimensies. In imaginatie is er sprake van een vijfde 
dimensie, waar tijd en ruimte betrekkelijke gegevens blijken te zijn, 
het is een dimensie waar in principe alles mogelijk is. Hier is het waar 
de mens volledig vrij kan zijn en waar hij zijn werkelijkheid kan creeëren.
 
De kenmerken van de vijfde dimensie zijn:
– intens bewustzijn; 
– trance-achtig; alsof je droomt (dagdromen); visioenen;
– ervaring van tijdloosheid en ook in ruimtelijk opzicht lijken er 
 geen grenzen te zijn; 
– beelden geladen met symbolische, psychische energie;
– ervaring van een energie- of subtiel-lichaam;
– contact met vitale, vernieuwende krachten ontstaat, maar hetzelfde 
 geldt voor het contact met onverwerkte psychische delen.

Krachtig psychologisch middel

Mensen spreken, denken en voelen in beelden en handelen vanuit hun 
beelden. Wat mensen werkelijk zijn is dan ook te vinden in hun  
bewuste en onbewuste innerlijke beelden. Verbeelden is waarschijn-
lijk het krachtigste psychologische middel dat er bestaat. Het is het 

 1. Imaginatie is de term die ik gebruik 
voor het bewust gebruiken van de 
verbeelding. Imaginatie wordt ook wel 
visualisatie, geleide verbeelding, dagdroom 
of symbooldrama genoemd en wordt in 
vele therapieën en coachingsmethoden 
toegepast, bijvoorbeeld in hypnotherapie, 
EMDR, mindfulness en gedragstherapie, 
zij het meestal op een beperkte wijze.  
Er zijn vele verschillende imaginatie-tech-
nieken en meerdere wijzen waarop een 
imaginatie begeleid kan worden. Imaginatie 
kan met de ogen dicht, met de ogen open, 
in stilte, actief, sprekend, bewegend of 
expressief. Steeds zijn er zo veel mogelijk 
‘innerlijke zintuigen’ in betrokken, visueel, 
auditief, tactiel, gevoel, etcetera.
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terrein waarop psyche, lichaam en concreet gedrag het meest beïn-
vloed (kunnen) worden. Volksmenners, politici en reclamecampagnes 
maken dan ook uitbundig gebruik van de verbeelding.
 Assagioli noemt imaginatie een kernfunctie van de psyche. Imagi-
natie is een noodzakelijke fase om te komen tot handelen.2 
 Neuroloog Ramachandran zegt het zo: beeldvorming behoort tot 
het meest eigene wat de mens bezit. Het kleurt en vormt de beleving 
van zichzelf en van de wereld.3 

Hoe belangrijk beelden zijn blijkt uit het feit dat mensen voortdurend 
beelden gebruiken om situaties en hun beleving te beschrijven: ‘ik zit 
in de put’; ‘het was alsof ik vleugels kreeg’; ‘ik ging als een speer’, ‘die 
affaire stinkt’; ‘de zon schijnt weer’, ‘de concurrent is ons deel van 
de koek aan het oppeuzelen’, ‘hij sprak met een mierzoet stemmetje’, 
‘het was zuur’, enzovoorts. 
 De verbeelding behoort tot de invloedrijkste spontane functies van 
de psyche. Het geeft toegang tot het domein van de creativiteit, daar 
waar de mens het meest vrij is.

Zo oud als de mensheid

In zoverre het aan ons bekend is, heeft het beeld, het visioen, de dag-
droom, het verhaal, de mythe en het symbool in alle tijdperken en 
culturen een belangrijke rol vervult voor sociale, politieke en thera-
peutische doeleinden. Tot in de verre prehistorie en in alle werelddelen 
zijn afbeeldingen te vinden van symbolen in grotten en graven, op 
botten en potscherven, in beeldhouwwerken, in mythen en verhalen.4 
In alle werelddelen zijn fascinerende uitingen te vinden. In Europa 
zijn enkele van de mooiste hiervan te vinden in de grotten van Chauvet 
(35.000 jaar oud; illustratie 1) en Lascaux (17.000 jaar oud; illustratie 
2). Lang is gedacht dat scènes uit het dagelijkse leven (zoals de jacht) 
werden afgebeeld, maar die theorie is inmiddels wetenschappelijk 
onhoudbaar gebleken voor de meeste prehistorische kunst. De meeste 
archeologen zijn er nu van overtuigd dat de grotten in Spanje en 
Frankrijk ‘heiligdommen’ zijn, waar de kunst diende voor sociale  

Illustratie 1: Schildering in de grot Chauvet, 34.000 jaar oud

 2. Assagioli, R. (1965). Psychosynthese.
 3. Ramachandran, V.S. (2000). Mirror 
Neurons and Imitation Learning as the 
Driving Force behind “The Great Leap 
Forward” in Human Evolution. Edge, 69. 
 4. Eliade, M. (1952). Images et symboles; 
 Campbell, J. (1949). The hero with a 
thousand faces;
 Campbell, J. (1983). Historical atlas of 
world mythology, Vol. I: The way of the 
animal powers;
 Jung, C.G. (1961). De mens en  
zijn symbolen;
 Walsh, R. (2007). The World of  
Shamanism: New Views of an Ancient 
Tradition;
 Clottes, J. & Lewis-Williams, D. (1996). 
Les Chamanes de la Prehistoire.

 De drie stadia van imaginatie – Verbeelding en bewustzijn 3



en spirituele doeleinden en rituelen. Maar welke? De laatste twintig 
jaar heeft de ‘sjamanistische’ theorie steeds meer aanhangers in het 
wetenschappelijke forum gekregen. Volgens deze theorie trachtte de 
prehistorische mens middels de schilderingen in contact te komen 
met de ‘andere wereld’, de innerlijke wereld van de geest. De afgebeel-
de dieren zijn niet bedoeld om de ‘gewone’ werkelijkheid van tijd 
en ruimte weer te geven maar vertegenwoordigen het domein van de 
vijfde dimensie.

Mythologie van natuurvolken en moderne natuurkunde

Interessant zijn de bevindingen van de beroemde antropoloog Claude 
Lévi-Strauss in zijn onderzoek bij natuurvolken. Hij vond een 
dermate grote overeenkomst tussen de mythen van natuurvolken en 
de taal en begrippen waarvan de moderne natuurkunde zich bedient, 
dat hij de bevindingen van de quantum-mechanica onze moderne 
mythe noemt.
 De werkelijkheid van de materie is niet ‘vaststaand’, zoals we in 
ons ‘gewone’ bewustzijn ervaren, maar is meer als ‘een veld van mo-
gelijkheden’ die door de manier van meten (perceptie) wordt bepaald. 
De wetenschap heeft door haar steeds verder reikende berekeningen 
inzichten over de micro- en macro-werkelijkheid verkregen die het 
‘normale’ bewustzijn verre te boven gaan. De wetenschapper kan het 
grote publiek dan ook enkel en alleen uitleg geven over de onvoorstel-
bare micro- en macro-werkelijkheid middels mythische uitspraken. 
Big bang, uitééndijende en imploderende universa, deeltjes die op 
verschillende plaatsen tegelijk kunnen zijn of buiten tijd en ruimte om 
communiceren, het zijn allemaal uitspraken van een mythische aard. 
De moderne fysicus lijkt het domein van de mystiek te hebben betre-
den, schoorvoetend maar onmiskenbaar. De snaartheorie voorziet al 
in minstens 11 dimensies. 
 Levi-Strauss noemt het de terugkeer van de mythe in de moderne 
fysica.5 Mythen geven volgens Lévi-Strauss kostbare aanwijzingen 
over de wijze waarop de geest van alle mensen functioneert. Mythen 
vertegenwoordigen transcendente kennis over de grote vraagstukken 

 5. Claude Lévi-Strauss. (1991). Retour 
des Mythes, in: Histoire de Lynx.

Illustratie 2: Schildering van ‘ontmoeting van vogel-man en bison, 
in de schacht van de grot Lascaux, 17.000 jaar oud
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van de mens, zoals over leven en dood, sociale relaties, zingeving en 
zijn plaats in de kosmos.
 Ook de christelijke mythologie staat bol van imaginaties van de 
vijfde dimensie, om te beginnen met het wonder van de onbevlekte 
ontvangenis en te eindigen met de opstanding van Christus. 

Verbeelding, geneeskunst en neuropsychologie

In de geneeskunde is imaginatie waarschijnlijk het oudste diagnosti-
sche en curatieve middel. Het vormt de basis voor de helende rituelen 
die sinds mensenheugenis zijn verricht.6

 Het moderne neuropsychologische onderzoek heeft de centrale 
functie die de verbeelding in leerprocessen en in het ontwikkelen van 
nieuw gedrag inneemt herontdekt. Sinds 1996 is er met de ontdekking 
van het fenomeen spiegelneuronen een toenemende stroom van be-
vindingen die de centrale rol van de verbeelding aantonen bij het tot 
stand komen van nieuw gedrag.7 Spiegelneuronen zijn hersencellen 
die geactiveerd worden zowel door wat we waarnemen als door wat 
we verbeelden. Het innerlijk verbeelden van een actie creëert bijna net 
zoveel hersenactiviteit (90%) als het waarnemen of doen van een der-
gelijke actie.8

 Met verbeelden worden nieuwe neurale patronen (chemische ver-
bindingen en elektrische impulsen) gevormd en gedrag dat correspon-
deert met hetgeen we verbeelden wordt gestimuleerd.9

 Elke nieuwe ontwikkeling begint met het beeld ervan. In de reva-
lidatie bij lichamelijk letsel en in de sport wordt dit door middel van 
motorische verbeelding inmiddels veelvuldig toegepast10.

 6. Achterberg, J. (1985). Imagery in 
healing: shamanism and modern medicine. 
 7. Rizzolatti G, Fadiga L, Gallese V, 
Fogassi L. (1996). Premotor cortex and 
the recognition of motor actions.  
Brain Res Cogn Brain Res. 3, 131–141. 
 8. Kosslyn, S.M. & Moulthon, S.T. 
Mental Imagery and Implicit Memory. 
In: Markman, K.D., Klein, W.M.P. & 
Suhr, J.A. 2009. Handbook of Imagina-
tion and Mental Simulation. 35-51.
 9. Iacoboni, I. (2008). Het spiegelende 
brein; Markman, K.D., Klein, W.M.P. & 
Suhr, J.A. 2009. Handbook of Imagina-
tion and Mental Simulation.
 10. Vries, S. de, Mulder, T. (2007).  
Motor imagery and stroke rehabilitation: 
A critical discussion. Journal of Rehabili-
tation Medicine. 39: 5–13.
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Placebo effect

Het is misschien wel het grootste mysterie in de moderne genees-
kunst, dat een pilletje waar geen werkzame stof in zit een genezende 
werking kan bewerkstelligen. En een nep-injectie en een nep-operatie 
kunnen dat ook. Schijn doet wonderen.11

 Placebo-factoren die de verwachting (verbeelding) van genezing of 
verlichting wekken zijn onder meer de grootte, kostprijs en kleur van 
de placebo-pil, de overtuiging en het enthousiasme van arts (de dokter 
als wandelende placebo) en de nieuwigheid van het medicijn. 
 Kennelijk hebben mensen de mogelijkheid om bij zichzelf een 
soort van ‘innerlijke therapeut’ of ‘innerlijke apotheek’ aan te spreken 
die werkt op verwachtingen en verbeelding. Het placebo benut de 
kracht van het beeldend vermogen en stimuleert het zelfversterkend 
vermogen.12

De drie stadia van imaginatie

Om bewust de wereld van de vijfde dimensie te kunnen betreden is 
kundigheid en kracht nodig. De vakterm hiervoor is ik-sterkte of 
ik-vaardigheid. Ben ik capabel om me te begeven in de wonderlijke 
innerlijke wereld en behoud ik dan mijn autonomie, of hebben krachten 
in dat immense terrein mij in hun macht? In het kundig worden zijn 
drie stadia te onderscheiden.

Het eerste stadium 
Imaginatie begint met de ontdekking dat innerlijke beelden een grote 
impact hebben. Het zijn met name onze onbewuste zelfbeelden èn het 
beeld dat we van de wereld hebben, die voortdurend onze gevoelens 
en gedrag beïnvloeden. Te zien wat er zich allemaal in je afspeelt is 
vaak een grote ontdekking en vaak ook confronterend. Het is de eerste 
stap in het proces met imaginatie.
 In het begin worden de beelden waargenomen als scènes in een 
theater en men kan het daarbij laten, schreef Carl Jung. Maar als 
de waarnemer begrijpt dat zijn eigen drama op dit innerlijke toneel 
wordt uitgevoerd, kan hij niet onbewogen blijven. Hij begint in te 
zien dat zijn onbewuste tot hem spreekt en dat de beelden een bete-
kenisvolle relatie hebben met zijn bewuste levenssituatie. Door onze 
beelden werkelijk te ontmoeten en ermee in contact te gaan, leren we 
aspecten van onze natuur kennen die we anders nooit in ons bewust-
zijn zouden toelaten.13

Het tweede stadium 
Dat er invloed op de beelden uit geoefend kan worden en dat je in de 
innerlijke beeldenwereld kunt handelen, aanpassen en zelfs transfor-
meren is het volgende stadium. Het is het terrein waarop de meeste 
therapie en coaching zich afspeelt. Het terrein waar je leert te navi-
geren in de enorme arena van bewuste en onbewuste zelfbeelden, 
drijfveren en potentiële talenten. Het terrein waar ware autonomie 
ontwikkeld wordt en waar imaginatie vele technieken voor biedt.14 
De illustraties van Liesbeth en Clara in de twee kaders zijn hier voor-
beelden van. 

 
 11. Nanninga, R. (2002). Schijn doet 
wonderen. Skepter, 15, nr. 4. 
 12. Brody, H. (1997). The Doctor as a 
Therapeutic Agent, in: A. Harrington (ed).  
 The Placebo Effect. An Interdisciplinary 
Exploration; 
 Mittendorff, C. (2009). Dromen of  
tranen. Wat coaches kunnen leren  
van de resultaten uit psychotherapeutisch 
onderzoek.  
 Taal, J. (2012). Het placebo mysterie 
ontrafeld. www.imaginatie.nl
 13. Jung, C.G. (1963). Mysterium 
Coniunctionis: An Inquiry into the 
Separation and Synthesis of Psychic  
Opposites in Alchemy. p. 495. London: 
Routledge.
 14. Taal, J. (1994). Imaginatie-therapie. 
Tijdschrift voor Psychotherapie, 4, 227–246; 
 Taal, J (2012). Verbeeldingstoolkit.  
Psychosociale Oncologie, 20, 2. p. 22; 
 Taal, J. & en Krop, J. (2003). Imagery in 
the treatment of trauma. In A.A. Sheikh 
(Ed.), Healing Images: The Role of  
Imagination in Health.
 Voor een overzicht van imaginatie- 
technieken zie: www.imaginatie.nl/ 
imaginatie-technieken.
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Het derde stadium 
Dat je mogelijk zelf de schepper van je innerlijke wereld bent en 
daarmee van je gevoelens, je gedrag en je leven, is een goed bewaard 
geheim. Een oud geheim dat hedentendage ook door sommige neuro-
psychologen wordt omarmd. Zo meent Ramachandran dat we voort-
durend hallucineren als we naar de wereld kijken.15 

 In dit derde stadium wordt gerealiseerd dat je ‘binnenwereld’ van 
gevoelens, overtuigingen, complexen en zelfbeelden feitelijk de beleving 
van de ‘buitenwereld’ bepaalt. Door dit bewust te worden kan je  
capabele eigenaar worden van alles wat er in je zit aan emoties, neigingen, 
overtuigingen, psychische delen en energieën. Je leert er mee te  
dealen en ontdekt de scheppende functie waarmee het leven in al zijn 
facetten wordt gecreëerd.
 Carl Jung schrijft in zijn laatste grote publicatie dat zowel de 
observator als de geobserveerde verschijnselen uit één en dezelfde 
onderliggende transcendente werkelijkheid ontspringen, de ‘Unus 
Mundus’, waarin de observator en dat wat hij waarneemt samenvallen16

 Het derde stadium culmineert in een bewustzijn waarin ‘eigenaar’ 
en ‘schepper’ samenvallen. Binnen- en buitenwereld blijken uit dezelfde 
bron te ontspruiten en de begrenzingen van ruimte en tijd blijken 
illusies te zijn. Subject (ik) en object (de wereld) vallen samen, in de 
ervaring van volstrekte non-dualiteit.
 Nobelprijswinnaar Eugene Wigner kwam op grond van de bevin-
dingen van de quantum fysica tot eenzelfde conclusie. Het universum 
dat we waarnemen, onze buitenwereld,  bestaat niet onafhankelijk  
van de waarneming. Er moet altijd een observator zijn opdat het ge-
observeerde bestaat. Maar om te weten of de observator bestaat dient 
er een tweede observator te zijn, Wigner’s vriend genoemd, die de 
eerste observator waarneemt. Maar om de tweede observator waar te 
nemen dient er een derde observator te zijn, etcetera. Volgens Wigner 
is er in ons een kosmisch bewustzijn dat alles observeert en bepaalt. 
Bewustzijn is de sleutel tot materie, bewustzijn is de oergrond van 
alle creatie.
 De buitengewone eenheidsbeleving is wat alle vormen van mystiek 
met elkaar gemeen hebben.17 Rumi18 verwoordde deze mystieke waar-
heid in een prachtig verhaal: 

Een man klopte op de deur van zijn vriend. Van achter de deur 
kwam de stem van de vriend: “Wie is daar? Ben jij het?”. “Ja”, zei 
de man, “ik ben het!”. “Oh ben jij het”, zei de vriend van achter  
de deur, “scheer je dan maar weg, hier is geen plaats voor jou”.  
Diep teleurgesteld draaide de man zich om en liep weg. Jarenlang 
zwierf hij gedesillusioneerd over de wereld. Na vele jaren durfde 
weer hij naar het huis van zijn vriend te gaan. Met het hart in zijn 
keel klopte hij op de deur. “Wie is daar”, kwam er van achter de 
deur. “Ben jij het?”. “Nee”, antwoordde de man, “ik ben het niet,  
jij bent het!”. “Oh”, riep de vriend terwijl hij de deur opende, “kom 
dan gauw binnen mijn geliefde, want hier is geen plaats voor twee”. 

...

 15 Ramachandran, V.S. (2010). The Tell-
Tale Brain: A Neuroscientist’s Quest for 
What Makes Us Human, p. 229.
 16. Jung, C.G. (1963). Mysterium 
Coniunctionis, p. 533-538.
 17. Jung, C.G. 1954. Psychological 
Commentary. In: W.Y. Evans-Wentz. The 
Tibetan Book of the Great Liberation. 
p. xlvi. London: Oxford University Press. 
 18. Perzisch dichter Jala al-Din Rumi 
werd geboren in 1207 in Balkh in he 
huidige Afghanistan en stierf in 1273 
in Konya in Turkije.

 De drie stadia van imaginatie – Verbeelding en bewustzijn 7



Hadewijch, ook in de dertiende eeuw, verwoort in haar zevende 
visioen de mystieke eenwording weer op een andere manier:

Ik zag van het altaar een grote arend op mij afvliegen en hij sprak 
tot mij: Zo gij één wilt worden, bereid u er dan op voor. 
 Ik viel op mijn knieën en mijn hart ging vreselijk te keer omdat 
ik het zo intens mogelijk wilde aanbidden. 
 En de arend sprak: toon nu uw kracht zodat u in staat bent u 
in eenheid te verenigen, u ondervindelijk te laten bezitten.
 Daarop kwam Hij (Christus) van het altaar. Als een kind 
verscheen Hij. En uit de kelk nam hij zijn lichaam. Hij zag eruit 
als een man, zacht en schoon, zo aantrekkelijk. 
 En Hij kwam naar mij toe en Hij gaf zich aan mij. Hij nam mij 
nu geheel en al in zijn armen en drukt zich tegen me aan, en al 
mijn leden voelden de zijne, zoveel het hen luste, mijn hart en mijn 
begeerte, tot de volledige verzadiging. 
 Daarop verloor ik die schone Man van buiten. Hij smolt weg 
in éénheid met mij, en dat hij binnen mij niet van mij te scheiden 
was. Éen. Wij waren één. Zodanig één met mijn Geliefde dat ik 
wegsmolt en er van mij niets overbleef.19

In het derde stadium vallen jezelf en de schepping samen, universeel 
thema in religies wereldwijd. In de Upanishads (India)wordt het  
samengaan vergeleken met twee vogels in de boom van het leven. De 
ene vogel is voortdurend doende via haar ego van de vruchten te 
eten en ervan te genieten of te kokhalsen, terwijl diep in de kern van 
onszelf de andere vogel eeuwig en egoloos is en er altijd is voor de 
‘ego-vogel’ om zijn liefde en creatieve kracht te geven zodra deze oog 
voor hem krijgt. 

...
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Twee vogels. Mundaka Upanishads. Schilderij Caroline Willebrands

 19. Oostrom, F. van. (2006). Stemmen 
op schrift. p. 425–426.



In de Koran wordt het mystieke samenvloeien van subject en object 
op een andere wijze verteld: waar je je ook wendt, daar is het gezicht 
van God, bron van alle creatie, al het overige is vergankelijk (2:115; 
55:26 & 27).

Rembrandt verbeeldde het universele thema van éénwording weer op 
een andere manier in zijn ets van de thuiskomst van de verloren zoon: 
overgave aan ons Grotere Zelf, de zuivere oerbron van het leven en 
van al onze kwaliteiten en mogelijkheden, die er altijd al was, geduldig 
op ons wacht en ons welkom heet.
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Rembrandthuis, Amsterdam

Ali Ben Youssef Madrassa, Marrakech, Marokko



Casus I

L I E S B E T H

Heroïsche strijd

Liesbeth (54 jaar oud) is na tegenslagen in haar leven ten prooi gevallen 
aan een zware depressie. Ze realiseert zich dat ze haar hele leven 
geprobeerd heeft om het goed te doen, maar dat is voor haar gevoel 
volledig mislukt. In toenemende mate heeft de depressie de laatste 
jaren bezit van haar genomen.
 In de serie tekeningen is te zien hoe zij geconfronteerd wordt met 
demonische krachten en hoe het haar uiteindelijk lukt om zich te (laten) 
helen. Een waarlijk heroïsche strijd.

1. Woede naar het kind, dat is mislukt. 
Liesbeth is al enkele jaren zwaar 
depressief. Ze denkt dat ze alles fout 
doet. In het beeld dat ze krijgt ligt 
ze als kind op de grond. Van boven  
wordt ze beschuldigd met blikken die 
doden. Neergesabeld, machteloos.

2. Ik word belaagd door monsters die me 
klein willen hebben.

3. Ik verbind me met iets 
groters… ik kan me oprichten 
en vind het licht, de andere 
dimensie.
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4. Ik ben gevangen maar zie dat 
ik twee kanten op kan. De ene 
kant is donker en destructief, 
dan ga ik kapot. De andere kant 
is wild, hoopvol en krachtig.

5. Opgesloten in een donkere cocon.

6. Ik zoek 
het licht 
op en er 
komt hulp.  
Het is  
zacht, 
reinigt en
heelt.
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8. Helende handen.

9. Na al die strijd voel ik me vrij als 
een vogel, met verbazing maar ook met 
angst. Want ik kan eindelijk doen wat ik 
leuk vind, maar de wereld is erg groot 
en ik weet nog niet zo goed hoe ik kan 
vliegen en zingen.
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7. Belaagd  
door boze  
golf en pek 
die over me 
wordt uit-
gegoten. 
Ik ren naar  
het licht,  
maar het 
is moeilijk  
want de  
negatieve 
energieën  
blijven me  
achtervolgen.



Tekening 1 Tekening 2
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Casus II

C L A R A

Capabele coördinator worden van jezelf

Clara heeft een conflict tussen hoofd en buik. Zij heeft een belangrijke 
leidinggevende functie en ook een groot gezin.
 Haar hoofd zit voortdurend vol, het knettert er. In haar buik is 
pijn en er zijn tranen (tekening 1).

Als zij naar binnen kijkt realiseert Clara zich dat er vier delen van 
haar persoonlijkheid met elkaar strijden. Elk deel vertegenwoordigt 
een belangrijke eigenschap van haar (tekening 2).

Hamer
De hamer is de voortdrijvende kracht in haar. ‘Gewoon gaan, niet 
stoppen’ zegt dit deel. Een eigenschap die ze goed kan gebruiken in 
haar drukke bestaan.

Sigaar
De sigaar staat voor het doen van uitdagende projecten en er daarna, 
als het gelukt is, tevreden van genieten met een sigaartje.

Kind
Het kind is het speelse in haar, het spontane en zorgeloos willen zijn.

Oermoeder
De oermoeder is degene die met iedereen begaan en voor de hele wereld 
wil zorgen.

In de tekeningen 3 en 4 is te zien hoe Clara steeds beter wordt in het 
coördineren van het viertal. Aanvankelijk gaat ze op de fiets met ze, 
maar ze merkt dat de weg hobbelig en lastig is. Ze besluit een automo-
biel te creeëren. Alle delen hebben een comfortabele plek, en er meldt 



zich zelfs nog een bruikbare vijfde. Het beeld helpt Clara enorm in de 
praktijk van haar dagelijkse leven. Het lukt haar om steeds beter tijd 
en ruimte voor elk deel te nemen. Elk heeft zijn waarde en nu is er 
een capabele coördinator.

www.imaginatie.nl

Tekening 3

Tekening 4

 De drie stadia van imaginatie – Verbeelding en bewustzijn 14

Colofon

Auteur 
Jan Taal (1949) is 1e lijns- en gz-psycho-
loog en trainer-directeur van de  
Amsterdam School voor Imaginatie.
Contact: JanTaal@imaginatie.nl

Afbeelding voorkant
Jacob’s dromerige gevecht-ontmoeting
met de engel,  Rembrandt, (1660). 
Gemäldegalerie der Staatlichen Museen, 
Berlijn

N.B.
Een groot deel van dit artikel verscheen 
in het tijdschrift Mantra, herfst 2015.

© 2019 Amsterdam School voor Imaginatie

Ontwerp/opmaak 
Rick Angenent studio

Amsterdam School voor Imaginatie 
020 - 673 13 95 
info@imaginatie.nl 
www.imaginatie.nl


