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Symbolen 

 
In het collectief onderbewuste liggen in gecomprimeerde vorm de ervaringen van 
alle voorgaande generaties opgeslagen. 

In het dagelijks leven staan we in verbinding met dit collectief onderbewuste 
wanneer we dromen. Dromen bestaan hoofdzakelijk uit beelden en die beelden 
vormen samen een beeldtaal, de taal van de symbolen. Willen we werkelijk zicht 
krijgen op de inhouden van het collectief onderbewuste, dan zullen we met deze 
taal vertrouwd moeten raken.  

Vaak is de intuïtieve keuze goed, maar ook weer niet altijd. De kwaliteit van de 
keuze hangt af van het contact dat mensen hebben met hun intuïtie. Veel mensen 
verwarren bubbels met intuïtie.  

De kleren maken de man, of de vrouw natuurlijk. Symbolen kunnen deuren voor 
ons openen, of stevig in het slot gooien. Symbolen zijn veel krachtiger dan 
woorden.  

De cirkel staat voor de oersymbolen zon en maan. Niet toevallig is de cirkel ook 
een oersymbool van zen en symboliseert onder meer openheid, vrouwelijkheid en 
ontvankelijkheid.  

Interpretaties van symbolen kunnen verrassend ver uiteenlopen. Zo associëren we 
in Europa een hakenkruis onmiddellijk met Hitler-Duitsland; in groot contrast 
daarmee ziet men in Azië de swastika, in een andere vorm, als een hindoeïstisch, 
jaïnistisch of boeddhistisch symbool. Het voorafgaande maakt duidelijk dat we 
zowel universele en culturele als groeps- en individuele symboliek kunnen 
onderscheiden. Bovendien zijn er mengvormen.  

Of het nu om persoonlijke, culturele of universele symbolen gaat, het is steeds de 
kunst ze bewust te hanteren.  

Citaten: Leer denken wat je wilt denken © Rients Ritskes 
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