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Beelden in therapie 

 

Creatieve therapie: het ‘maakproces’ is de 
ingang 

 

Jungiaans analytische therapie: het 
‘eindproduct’ drukt het onbewuste uit en vormt 
de ingang 



Bewust en onbewust 
Ik   

Bewustzijn 

Onbewuste 

   *  Persoonlijke 

*  Collectieve 



Een beeld zegt meer dan, …. 

Het onbewuste uit zich via beelden in: 

• Tekeningen 

• Dromen 

• Visualisaties 

• Beelden in hypnotherapie 

 

Maar ook in: sprookjes, mythen, archetypische 
(oer-)beelden 



 Tekeningen, dromen, visualisaties 

Tekeningen 

 

Opdracht:  

 

A. Kies een dier dat uzelf symboliseert en teken dit 

 

B. Maak een tekening van een ‘gevoel’ 



      Tekeningen analyseren 1/1 

• De ‘eerste indruk’: wat roept een tekening bij 
u op? 

• Welk verhaal ‘vertelt’ de  tekenaar over 
zijn/haar tekening? 

• Wat zie je beiden? 

 

• Associatie 

• Amplificatie 



Tekeningen analyseren 2/2 

– Voorgrond – achtergrond 

– Bladvulling: links - rechts/boven – onder/ vol - leeg 

– Hoofdzaak en bijzaak 

– Wat zie je wel en wat zie je niet; wat ontbreekt? 

 

– Positief en negatief (schaduw) 

– Gebruik van symbolen, woorden, tekst  

– Beelden – concrete, symbolische en archetypische 

 

 



De kracht van het onbewuste 

 

 

Bijzondere tekeningen 
 



 Een therapeutische reis in beelden 

 

Hoe het innerlijk en 
onbewuste zich kan 

uitdrukken 



In dialoog 

• Wat is je eerste indruk? 

• Wat is het verhaal achter deze tekening? 

• Wat zie je beiden en wat zie jij? 

 

• Wissel uit wat je bevindingen zijn 

• Bespreek dat wat je het meeste opvalt in wat 
je ziet en wat je niet ziet (Schaduw) 

 



Dromen 

Elk droomelement symboliseert de dromer 

• Verhaallijn 

• De fasen: begin, midden, einde 

• De verandering 

 

• Associatie – amplificatie 

• Idem als bij tekeningen 

  

 



Actieve imaginatie 

Dat wat onaf is heeft ‘ver-beeldende’ kracht  

 

• Beeld dat je geeft of dat ontstaat 

• Kracht van de beelden 

• Symbolisch of realistisch 

 

 



 



 



 

 

 

   

NET EVEN ANDERS! 

 

ONT-MOET   

  
 

 

Jungiaans analytische therapie, training en 

coaching 

 

Wim Janssen, MA 

06-42670006 

Info@ont-moet.com 

www.ont-moet.com  
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