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Veel dingen waar we voor kiezen
hebben naast een gebruikskwaliteit ook een symbolische kwaliteit.
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De taal van de symbolen is de taal van ons onderbewuste. Veel mensen willen
die taal niet horen, want ze zijn bang vieze vingers te krijgen als ze gaan kijken
onder de motorkap van hun oppervlakkige bewustzijn.
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De uitleg van symbolen is vaak niet eenduidig… het is de context die bepaalt
wat ze betekenen en ook al kunnen die betekenissen, afhankelijk van de
context, tegengesteld aan elkaar zijn, toch zeggen ze wel degelijk iets.
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‘De kracht van symbolen ligt in hun mogelijkheid om de grenzen van het
denken te overschrijden en zo direct te communiceren met het bewuste en
onderbewuste’.
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Als wij de symbolentaal niet begrijpen, hoe kunnen wij dan onszelf doorzien?
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