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Inleiding 

Tijdens mijn studies Criminologie had ik het voorrecht les te krijgen van 

prof. Steven de Batselier. Gedurende zijn colleges nodigde hij 

verschillende gastdocenten uit, waaronder twee grote inspirators: dr. 

Maarten Lietaert Peerbolte en prof. dr. Jaap van der Wal. 

Deze drie mensen hebben veel voor me betekend bij het droomonderzoek.  

Steven was één van de weinige hoogleraars die ons, naast het positief 

wetenschappelijk kader, ook fenomenologisch leerde kijken. Hij leerde 

waar-nemen wat er verschijnt en toonde hoe een participerende 

grondhouding noodzakelijk is om meer werkelijkheid toe te laten.  

Van Maarten leerde ik psycho-energetisch naar dromen kijken, hij leerde 

me reminiscenties herkennen aangaande de eerste bewegingen van de 

psyche bij conceptie, of zelfs voor conceptie. Een bewustzijn functioneert 

nog voor de hersenen en de zintuigen ontwikkeld zijn. Dit 

psychodynamisch kijken heb ik in mijn werk verder uitgebouwd en 

neergeschreven in ‘Droomgids, de ouders als poort van de ziel’. 

Om ook fysisch meer inzicht te krijgen in wat er gebeurt bij conceptie heb 

ik mij verdiept in de spirituele embryologie van dr. Jaap van der Wal. Aan 

de hand van positief wetenschappelijk verworven kennis over de 

morfologische ontwikkeling van het embryo, maakt hij zichtbaar hoe het 

pre-conceptioneel attractiecomplex tussen eicel en zaadcellen zich opent 

naar de geestelijke wereld. Hij beschrijft hoe de ziel doorheen de 

ontwikkeling van het embryo haar vormkracht toont, hoe ziel en lichaam 

één zijn en het embryo een volwaardig menselijk wezen is.  

Bij hem leerde ik de ‘kracht van het denkbare’ hanteren en schoolde ik me 

verder in de fenomenologische methode. Zijn cursus ‘Embryo in beweging’ 

vormt een integraal deel van de opleiding tot Droomgids.  

 

In deze handleiding concentreer ik me op die fases in de 

embryonale ontwikkeling waarvan ook droomsporen te vinden 

zijn. Over thema’s die in de tekst blauw gemerkt zijn, geef ik een aantal 

droombeelden die ik benader vanuit de psycho-energetische visie die ik 

geleerd heb van Maarten tijdens de colleges over droomanalyse. 

Maarten benoemde de existentie van de mens als een kosmisch 

existentialisme en leerde me werken vanuit een gulden-snede-verhouding. 

Een verhouding die zich richt op het begeleiden van mensen in harmonie 

met al wat is. 
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I Het wonder van eenwording  

Bij conceptie manifesteert het mannelijke en het vrouwelijke zich als het 

zaadcellige en het eicellige. Jaap leert ons vanuit polariteiten 
fenomenologisch kijken naar beide geslachtscellen. Hij beschouwt hierbij 

niet de eicel en de zaadcellen afzonderlijk, maar in hun samen voorkomen 

waarbij ze hun eigenheid aan elkaar ontlenen.  
 

In zijn eerste verschijningsvorm als embryo is de mens aanvankelijk 

geslachtsloos. Het is pas in zijn verdere ontwikkeling, namelijk vanaf de 

achtste week, dat de mens als man of vrouw te voorschijn komt. 

Zo zijn ook de primordiale geslachtscellen bij een embryo van zes weken 

in hun verschijningsvorm aanvankelijk gelijkvormig. Vanuit dit 

gemeenschappelijke veréénzijdigen ze zich tot zaadcel of eicel. 

Om bij conceptie weer samen één te kunnen worden, moeten de 

kiemcellen zich delen. 

Een cel heeft een kern en cytoplasma. 

In zijn rijpingsproces snoert de zaadcel bij de reductiedeling cytoplasma 

af, waardoor er maar een minieme hoeveelheid cytoplasma overblijft in 

verhouding tot het kernmateriaal. Kernmateriaal dat bovendien nog eens 

deshydrateert. Hij krijgt dus zeer weinig volume en is daardoor 

lichtreflecterend. 

De eicel daarentegen rijpt in een proces van volumetoename en 

volumebehoud: het relatief grote cytoplasmavolume dat de 

oergeslachtscel in de embryonale fase kenmerkt, blijft behouden. De eicel 

zal bij de reductiedeling een poollichaampje vormen dat haast alleen een 

kern heeft, heel weinig cytoplasma. De primaire eicel behoudt haar 

cytoplasma. Ze is een cel die licht absorbeert. 

Hoewel genetisch identiek aan haar zustercel, vertoont het poollichaampje 

ook eigenschappen van het zaadcellige: kern, haast geen cytoplasma, 

licht reflecterend. Dit poollichaampje, dat genetisch identiek is aan haar 

zustercel, kan geen zaadcel ontvangen, daarvoor is het te zaadcellig.  

Je kan zeggen dat de zaadcel het eicellige uitsluit en de eicel het 

zaadcellige uitsluit. De eicel specialiseert zich daarbij in cytoplasma, de 

zaadcel specialiseert zich in kernmateriaal.  

Zaadcellen kan je hierbij omschrijven als straalvormig, de eicel als 

bolvormig. 

De eicel is een grote cel, bij ovulatie komt er één, hooguit enkele vrij. Hun 

aantal ligt embryonaal al vast. De zaadcel is een kleine cel en voortdurend 

worden er miljoenen geproduceerd. 
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De zaadcellen zijn heel beweeglijke cellen, weinig interactief met de 

omgeving. Het zijn een gesloten cellen. De eicel beweegt niet uit zichzelf 

maar laat zich bewegen en er is een intense stofuitwisseling met de 

omgeving. Door hun geslotenheid zijn de zaadcellen veel beter beschermd 

tegen omgevingsinvloeden, de eicel met haar sterke stofuitwisseling met 

de omgeving is een kwetsbare cel. 

Zaadcellen kan je haast moeiteloos invriezen, bij eicellen is dit veel 

moeilijker en delicater, ze zijn veel kwetsbaarder. 

 

1) belevingsoefening  

- eicel groot uitdijen zich openen naar de omgeving 

- zaadcel klein smal zich afsluiten, naar binnen keren 

2) belevingsoefening  

- ontmoeting tussen eicel en zaadcellen. Leef de verschillende posities in. 

3) tekenoefening 

een cirkel tekenen vanuit de omtrek of vanuit de stralen en beleef van 

daaruit het eicellige en het zaadcellige 
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In de eerste tekening beleef je doorheen het omcirkelen het middelpunt. 

In de tweede vertrek je vanuit het centrum en verschijnt zo de cirkel, 

ruimtelijk gezien een bol. Vergelijk het met de pluis bol van een 

paardenbloem 

En kijk, als bol en straal elkaar ontmoeten, gebeurt er iets wonderlijks ... 
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In dit samenkomen keert de beleefde beweging zich om:  

- Waar de cirkel eerst draait rond het middelpunt, naar binnen, keert die 

zich nu naar buiten.  

- De stralen die aanvankelijk vanuit het centrum vertrokken, bewegen zich 

nu naar het centrum. 

Een standaardcel heeft cytoplasma en binnenin een kern.  

 

Biologisch gezien krijg je in het prenataal attractiecomplex wat Jaap 

noemt ‘een omstulping’ - de kern (het zaadcellige) komt buiten liggen, het 

cytoplasma (het eicellige) komt binnenin liggen. De biologie keert zich om. 

En heel dat complex begint te roteren… er ontstaat een dans.  

In de ontmoeting tussen de eicel en de zaadcellen opent de materiële 

wereld zich naar de geestelijke wereld. De ziel kan incarneren.  

Bij de eenwording van man en vrouw kan de ziel incarneren, kunnen ziel 

en lichaam één worden. Pas in de negende week na conceptie komt de 

mens dan weer als man of vrouw te voorschijn.  

Bol (eicel) en straal (zaadcel) zijn elkaars omstulping. In de ontwikkeling 

van het embryo zal je die omkeringen steeds opnieuw tegenkomen. 

Een tijdloos bestaan 

Waar de eicel een open, ontvankelijke bol was die communiceerde met de 

omgeving, sluit de zygote zich bij de eenwording meteen voor de 

omgeving. De zona pellicuda ( een beschermende laag rond de eicel die 

ook zorgt voor de opname van voedingsstoffen), die ontvankelijk was voor 

de zaadcellen, wordt ondoordringbaar. 

4) belevingsoefening: vorm met je lichaam een bol die in zichzelf gekeerd 

is. 

De zygote beweegt zich nu als een afgesloten ruimteschip door de eileider 

en begint te delen. Eigenlijk bestaat de zygote als eencellig organisme niet 

in de tijd, al van bij haar ontstaan (wanneer de twee kernen van eicel en 

zaadcel met elkaar versmelten), begint ze meteen te splitsen en valt ze 

hierbij aanvankelijk uiteen in gelijke delen en wordt morula genoemd. Alle 
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stofwisseling met de omgeving stopt, een zaadcellige dynamiek, ze keert 

in zichzelf. In deze fase is ze ook makkelijker invriesbaar.  

De eerste week groeit de zygote niet in omvang, haar grootte blijft 

dezelfde. Ze krijgt ook de zaadcellige dynamiek van zich delen en in 

zichzelf keren.  

Bij elke deling ontstaat er meer kern, meer DNA, meer celwand 

(zaadcellig). Op de derde dag zijn er zo’n 16 cellen. Na een week zijn er 

zo’n honderd à honderdtwintig.  

Bij alle zoogdieren, ongeacht de duur van de zwangerschap, bedraagt 

deze eerst periode een week. Het lijkt alsof de tijd er nog niet is. Bij de 

antroposofen wordt dit de mineraalfase van de mens genoemd. Als er 

geen nieuwe beweging komt, gaat het embryo dood. Op het toppunt van 

deze periode van naar binnen keren, moet er op een  moment van 

omkering komen. Het embryo moet opnieuw gaan uitreiken, gaan 

communiceren met de omgeving. Met ander worden, ze moet meer 

eicellig worden. 

Deze nieuwe beweging wordt morfologisch voorbereid. 

Na drie dagen krijgt men een ordening in de cellen, een eerste 

differentiatie. De ruimte tussen de verschillende delen wordt nu 

aaneengesloten tot een holte . 

Je krijgt een binnen en een buiten: de embryoblast en de trofoblast. Men 

spreekt nu van een blastula. De embryoblast telt op het einde van de 

eerste week een tiental cellen, de trofoblast een honderdtal. De holte 

wordt later de dooierzak genoemd. 

5) tekenoefening eerste week 

Teken het delen en de eerste ordening, let erop dat de cel niet groeit, 

maar uiteenvalt in onderdelen zoals een steen dat kan. 

Het paarse is de pellucida. 
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De zygote 

 

Al tekenend ervaar je hoe er een andere beweging moet komen, nog meer 

zaadcelligheid en de morula sterft.  

 

 Bij reeën zie je dat de ontwikkeling van het embryo in deze fase stopt, 

het wordt bewaard tot na de winter, pas dan gaat het zich verder 

ontwikkelen om te kunnen innestelen, stofwisselen, levend te worden.  

De innesteling, het vallen in de tijd 

Na een week lost de zona pellicuda op, het embryo gaat groeien. In de 

tweede week ontwikkelt de trofoblast zich tot buitenlijf, een lijf dat reikt 

naar de periferie, de baarmoederwand. Hier krijgt men opnieuw veel 

eicelligheid : groot-worden, stofwisselen met het moederlichaam. 

In de trofoblast ontstaan kleine holtes, lacunes waarmee de bloedvaten 

van de moeder gaan communiceren. Later zal zich hier de placenta 

vormen.  

Het buitenlijf dijt uit en groeit helemaal in het moederlijf. Fysiologisch zie 

je een oer-moederlijke beweging. Waar vreemde cellen normaal gezien 

worden afgestoten door ons lijf, houdt het moederlichaam zich terug om 

ruimte te scheppen voor het embryo. Dat is ook wat moeders 

psychologisch vaak doen: zich terughouden ten voordele van de kinderen. 

Met de embryoblast gebeurt er iets anders: die ontwikkelt zich, maar veel 

minder, ze blijft in zichzelf besloten (zaadcellig). Deze zal zich ontwikkelen 
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tot wat wij het embryo noemen. Jaap noemt dit het binnenlijf. Dit bestaat 

uit een tweebladige kiemschijf met weinig inhoud. 

Tijdens de innesteling vinden  grote bewegingen plaats in het buitenlijf.  

 

 

 

Zoals een plant ontwikkelt het embryo nu wortels, of moeten we zeggen 

takken, in het moederlijf, reikt het uit naar de wereld, maar heeft nog 

geen innerlijke ruimte. Het heeft nog geen boven of onder.  

Tot en met de tweede week kan het embryo nog delen, er kan nog een 

meerling ontstaan. Net als een plant is het nog deelbaar. Eens de 

volgende fase begint, is dit niet meer mogelijk. 

Het binnenlijf is niet meer dan een tweebladige platte kiemschijf met 

weinig ontwikkeling terwijl het buitenlijf verder blijft groeien.  

Het binnenlijf komt door de amoniumholte die ontstaat hoe langer hoe 

meer los van het buitenlijf en blijft er tenslotte alleen door de hechtsteel 

mee verbonden. Zonder deze verbinding zou het sterven omdat het dan 

geen voedingstoffen krijgt.  

Uit de latere morfologische ontwikkelingen blijkt dat deze hechtsteel 

aanvankelijk aan de rugzijde ontstaat. De innesteling gebeurt dus 

rugwaarts. Door embryonale krommingen zal deze hechtsteel aan de 

buikzijde komen en daar de navelstreng vormen.  

Er ontstaat een grote spanning tussen beide lijven. Zoals er op het einde 

van de eerste week na al het in zichzelf besloten delen een nieuwe 

beweging moest komen of het embryo sterft, zo komen we bij een tweede 
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kritieke fase. Als het embryo blijft uitgroeien zonder zijn binnenlijf verder 

te ontwikkelen, is het gedoemd te sterven. Dat is wat er gebeurt bij wat 

men een windei noemt: er ontstaat wel een buitenlijf waaruit later de 

vliezen en placenta zich vormen, maar er ontwikkelt zich geen binnenlijf. 

De ziel brengt een lichaam tot verschijning maar landt niet, is niet hier, 

leeft nog in de omgeving.  

Als zielsbeweging kan je zeggen dat het embryo uitreikt naar de kosmos, 

en in het fysieke de baarmoederwand ontmoet als weerspiegeling van de 

kosmos. Net zoals een plant leeft (stofwisselt) het in zijn wortels en kruin, 

leeft het in zijn buitenlijf. 

Of je kan het ook omkeren en zeggen dat de ziel uitreikt naar het embryo 

en ontvangen wordt in het buitenlijf. 
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Het ontwikkelen van een innerlijk 

Het embryo kan nu niet meer delen, de cellen gaan hoe langer hoe meer 

differentiëren, krijgen specifieke functies. 

Het binnenlijf en buitenlijf zijn door het ontstaan van een nieuwe holte, de 

chorionholte helemaal van elkaar losgekomen. Door de hechtsteel zijn ze 

nog verbonden. Deze holte is bekleed met mesoderm. Het binnenlijf 

bestond tot hiertoe uit een tweebladige kiemschijf, die enkel oppervlakte 

heeft. Dit mesoderm gaat tussen de twee kiemschijven naar binnen 

groeien, zo ontstaat er een binnenweefsel, en krijgt men een driebladige 

kiemschijf. Dit mesoderm gaat dus tussen de twee kiemschijven ruimte 

scheppen. Eigenlijk is dit mesoderm geen ‘derm’, het is geen huid. Het 

meso is een weefsel dat ruimte schept en verbindt. Het embryo schept 

zich dus morfologisch een innerlijk! 

Door de stofwisseling die het buitenlijf aangaat met het moederlichaam, 

ontstaan er in het mesoderm bloedeilandjes en primitieve bloedvaatjes. Er 

komt een eerste bloedstroom op gang naar de hechtsteel en zo naar het 

binnenlijf.  

In dit binnenlijf komt die bloedstroom bovenaan tot stilstand, keert dan 

om en stroomt terug naar het buitenlijf waar het als weefselvocht weer 

wordt opgenomen in de stofwisseling. Dit proces krijgt een zeker ritme.  

Op dit omkeerpunt waar het bloed tot stilstand komt en weer terug vloeit, 

ontwikkelt zich een eerste hartaanleg. Er ontstaat nu een eerste centrum 

waar de ziel kan incarneren, in het vlees komen. 

Waar in een vorige fase het uitreiken naar de buitenwereld centraal stond, 

is er nu een beweging van naar binnen keren. 

Tegelijkertijd heeft het embryo nu een boven en een onderkant, naast een 

voor en een achter. 

6) incarnatieoefening: ik ben een farao 

Vanuit mesoderm zal er meer en meer innerlijke ruimte ontstaan die de 

ontwikkeling van organen mogelijk maakt.  

In het buitenlijf zullen de placenta en de vliezen en verder ontwikkelen. 

Het binnenlijf zal zich langzaam sluiten, zich verzelfstandigen ten opzichte 

van zijn omgeving. De ledematen zullen zich ontwikkelen.  

De uiteindelijke fysieke verzelfstandiging komt tot stand bij geboorte. Dan 

sterft de mens uit zijn buitenlijf, de vliezen en de placenta, en staan we 



11 
 

 

naakt in de wereld. Later, op het einde van ons leven sterven we ook uit 

ons binnenlijf. 

Dit ontwikkelen van een innerlijk en het je verzelfstandige ten opzichte 

van de buitenwereld delen we met de dieren. 

Over de vorige ontwikkelingsfases van het embryo vind je veel 

droomsporen, over de ontwikkelingen van het hart en de periode daarna 

niet. Het lijkt alsof na de incarnatie, het embryo in een soort 

sluimertoestand terecht komt om alle energie beschikbaar te houden voor 

de lichamelijke ontwikkeling.  

Over het groeien van je ledematen bv, ben ik nog nooit droomsporen 

tegengekomen.  

Wel vind je droomsporen over traumatische gebeurtenissen zoals 

tweelingverlies, placentabloeding, ziekte, een ongeval van de moeder… . 

Die traumatische gebeurtenissen halen de foetale psyche uit zijn 

sluimertoestand . 

Over de geboortefase vind je opnieuw veel dromen.  

Het ontsnappen aan de zwaartekracht van de aarde 

Waar het fysieke embryo eerst in zichzelf besloten is, zweeft de ziel er nog 

om heen. Als om een steen. In de tweede week reikt het embryo uit naar 

de wereld. Zoals een plant ontvangt het de ziel in zijn blad- en 

bloemgestel en geeft het wortels. In de derde week kan de ziel 

incarneren. Het eerste incarnatieorgaan is het hart. Het hart, ons innerlijk 

leven, delen we met de dieren. 

7) belevingsoefening: maak contact met een steen, een plant en een dier 

en verbind je met de verschillende vormen van bewustzijn  

In zijn morfologie wordt het dier naar de aarde getrokken, het is 

onderhevig aan de zwaartekracht. Het zwaartepunt van zijn kop ligt voor 

zijn wervelkolom. De mens overstijgt dit zwaartepunt, als enige levend 

wezen trekt hij zijn zwaartepunt naar binnen. Hij kan zich staande houden 

en een innerlijk standpunt innemen ten opzichte van zijn omgeving.  

Wij zijn de enigen in het dierenrijk die rechtop gaan. Tweevoetigheid is 

iets anders. Wij zijn de enigen die in balans kunnen komen met ons 

lichaam.  

 

Wat maakt de mens nu tot mens? Het zich-bewust-zijn van deze 

processen. Het dier weet, de mens weet dat hij weet. Hij kan zich 

verhouden tot zijn eigen innerlijk. Hij kan bewustzijn ontwikkelen ten 

opzichte van zichzelf en zijn verhouding tot de wereld. Juist omdat de 
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mens dit kan, dit zelfbewustzijn heeft, ligt bij hem de 

verantwoordelijkheid voor het welzijn van alle levende wezens. Jaap kan 

dit zelfbewustzijn verankeren in de morfologische ontwikkeling van de 

embryonale mens. Dat kan je nalezen in het aanbevolen artikel, maar 

daar vind je zoals reeds gezegd geen droomsporen van.  

Een dier is klaar, af. In dat af-zijn heeft het specifieke vaardigheden waar 

de mensen niet aan kunnen tippen. Het heeft zich gespecialiseerd. Zijn 

mogelijkheden om met de werkelijkheid om te gaan zijn verankerd in het 

fysieke, fysiek is het klaar. De mens lijkt iets anders te doen: waar het 

dier zich met al zijn vormkrachten stort in de stoffelijke wereld, houdt de 

mens deze krachten terug waardoor denken en zelfbewustzijn mogelijk 

zijn. Hij zet deze krachten in voor verdere zelf-bewuszijns-ontwikkeling.  

In zijn relatie tot planten en dieren is het aan de mens om de hun ziel te 

respecteren en ruimte te scheppen voor hun zelf-ontplooiing. 

8) belevingsoefening: je overgeven aan de zwaartekracht versus je 

oprichten 

9) met welk dier heb jij contact? Vertel over uitzonderlijke kwaliteiten van 

de dieren, waarin zij jou overtreffen en hoe dit jouw bewustzijn scherpt. 

 

In dromen beleven we ook onze verbinding met de planten of de dieren. 

Dromen over het veranderen in een dier komen veel voor, het veranderen 

in een plant daarentegen ben ik maar een enkele keer tegengekomen in 

mijn praktijk. 

Over ons steenbewustzijn heb ik maar één keer een droom gehoord. 

Volgend gedicht heb ik van Jaaps website geplukt: 

 
Gedicht over reïncarnatie en toekomst 

Keer op keer ben ik al gegroeid, net als gras (net als een gewas). 

Zeven honderd en zeventig verschijningsvormen (mallen) heb ik al 
ervaren. 

Uit het minerale ben ik gestorven en werd plant 

en uit mijn plant-zijn stierf ik en werd dier.  

Ik stierf uit het dier-zijn en mens-zijn viel mij ten deel. 

Dus waarom zou ik bang zijn om opnieuw te sterven? 

De volgende keer zal ik sterven en vleugels groeien (ontwikkelen) en 
veren,  

net als de engelen. 
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Het is mooi om dit deel af te ronden met volgende oefening. 

10) de omarming van het hart / medemens 

Het hart ontstaat bovenaan in het binnenlijf, pas later groeit het hoofd er 

omheen en daalt het in. In het uitgroeien omarmen bovenste ledematen 

het hart. De farao ontwaakt. 

  

Daarna zal ik opstijgen, hoger nog dan engelen. 

Wat je je niet kunt voorstellen, ik zal het ooit eens zijn (worden).  

  

Rumi 

(1207 - 1273) The enlightened Heart, ed. by Stephen Mitchell 
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De zygote als gouden bal 

We hebben gezien hoe het zaadcellige vooral kern is. Een zaadcel telt 44 

chromosomen en twee geslachtschromosomen XY.  

Bij deling tijdens het geslachtsrijp worden van de zaadcel ontstaan er X- 

of Y-zaadcellen Het is dan ook betekenisvol dat het Y-chromosoom van 

vader op zoon wordt doorgegeven, dat gaat ontelbare generaties terug. 

Op zich is dat een onvoorstelbaar fantastisch gegeven.  

De eicel heeft als geslachtschromosomen XX, eentje komt van de moeder 

van de moeder, dus van de grootmoeder langs moederskant van het 

aanstaande embryo: ik noem het GMX. Eentje komt van de grootmoeder 

langs vaderskant, GVX . Welk van beide X-chromosomen aan het dochter– 

embryo wordt doorgegeven, dat wisselt. De oeroude verbinding verloopt 

hier niet via het DNA, maar via het cytoplasma, het levenswater. Vrouwen 

houden de bron schoon.  

De verbinding met de oerouder gebeurt bij de man via de vaderlijn, bij de 

vrouw via de moederlijn. In de vrouwenlijn zie je ook een eeuwenlange 

navelverbinding. 

Je merkt al dat er hier een verbinding ligt met het systemisch werk. 

10) belevingsoefening: 

- vrouwenlijn: water 

- mannenlijn: kern, steen 

Als je je openstelt voor dit grootse gegeven, kom je tot een zeer intense 

beleving: elke zygote is een gouden bal die de mens mag bezielen, tot 

ontwikkeling mag brengen. 

11) kleioefening: zygote die doorheen de generaties wordt doorgegeven 

en die jij mag vormgeven. 

Het wonder van de eenwording van het mannelijke en het vrouwelijke 

geschiedt bij elke conceptie. Of we daar nu als man of vrouw uit 

tevoorschijn komen, we zijn allen evenzeer het kind van onze vader als 

van onze moeder. 
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II De foetale psyche 

‘De foetale psyche’ is de titel van de cursus die Dr. Maarten Lietaert 

Peerbolte gaf aan de universiteit van Leuven eind jaren zeventig. Hij was 

een bijzonder geïnspireerd man. 

We hebben gezien dat in het prenataal attractiecomplex tussen eicel en 

zaadcellen de biologie zich opent voor de geestelijke wereld.  

Maarten ontdekte samen met enkele andere onderzoekers dat in dit veld 

reeds een eerste oer-bewustzijn ontstaat, een bewustzijn dat verbonden is 

met jouw eicel en zaadcellen, een eerste oer-ik. Hij leerde ons in de 

droomwereld reminiscenties herkennen over de eerste psychodynamieken 

die hier ontstaan en hoe die doorwerken in je verdere 

persoonlijkheidsontwikkeling. Ik geef hier in het kort zijn werkhypothese 

weer. 

Vóór zaadcel en eicel versmelten, bestaat er reeds een veld van attractie 

tussen beide kiemcellen. Dit veld kan men erotisch-seksueel noemen en is 

elektromagnetisch geladen, het maakt dat de zaadcellen zich naar de eicel 

bewegen. Dit energetisch veld zou dan in resonantie zijn met de vrije 

psychische energie in de kosmos en wel op zo'n manier dat psychonen 

(term naar analogie met de elektronen uit de fysica) uit de vrije energie 

door dat preconceptionele veld van attractie worden geabsorbeerd. Zo 

ontstaat in dit veld een verhoogd energieniveau en daarmee een eerste 

oerbewustzijn, of oer-ik, dat een kosmisch of oceanisch bewustzijn is en 

gekenmerkt wordt door het ervaren van een tijdloze, oneindige ruimte en 

het beleven van een oneindige vitaliteit.  

 

Psychonen uit de vrije psychische energie worden aangetrokken door het 

elektromagnetisch veld tussen eicel en zaadcel, waardoor een erotische 

tendens ontstaat naar verbinding met de aarde en de oceanische tendens 

gericht blijft op verbinding met de kosmos.  

Waar Maarten van psychische energie spreekt, spreekt Jaap van de ziel 

die incarneert. In deze context benader ik de ziel als een psycho -

energetische gegeven.  

Ziel incarneert, vormt zich een lichaam en in dit incarneren ontwikkelt de 

mens zijn persoonlijkheid die begint bij het oer-ik. 

Verder in dit hoofdstuk zal dit vanuit belevingssoefeningen helderder 

worden. 

 

Ken je de ervaring van heerlijk vrijen waarbij de eigen lichaamsgrenzen 

vervagen, elk besef van tijd en ruimte wegvalt en je in de liefde voor 

elkaar de eigen ik-grenzen overstijgt en een eenheid ervaart met al wat 
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is? In dr. Maarten Lietaert Peerboltes termen vertaald, kan je zeggen dat 

wanneer twee mensen heel orgastisch vrijen hun bewustzijn oceanisch is. 

Kenmerkend hiervoor is het contact met een tijdloze, onbegrensde ruimte, 

het ervaren van een oneindige vitaliteit en beleven een objectloze 

liefdeservaring.  In deze oceanische beleving  hebben de aanstaande 

ouders energetisch dezelfde frequentie als de kosmische energie waardoor 

het oer-ik kan incarneren, d.i. zich verbinden met de twee kiemcellen. 

Maarten spreekt hier van de ‘onbevlekte ontvangenis’. Als er geen 

oceanisch ervaren is, spreekt hij van ‘conceptieshock’.  

In het omschrijven van het oceanisch bewustzijn, trekt hij een parallel 

met Einsteins tijd/ruimte continuüm in die zin dat het oceanisch 

bewustzijn geen onderscheid kent tussen verleden, heden en toekomst 

evenmin als tussen oorzaak en gevolg. Kosmisch bewustzijn is een 

synchroon bewustzijn waarin al met al verbonden is. Het foetale 

bewustzijn is nog een al-bewustzijn, men leeft nog in de eenheid. 

Tantrische oefeningen zijn erop gericht seksuele en kosmische energie 

met elkaar te verbinden.  

Dr. Jaap Van der Wal beschrijft in zijn cursussen hoe ziel lijf vormt, lijf is. 

In het psychodynamisch kader van dr. Maarten Lietaert Peerbolte kan je 

zeggen dat prenataal de erotische tendens van de psychische energie zich 

volledig richt op de vorming van het lichaam. In prenatale dromen vinden 

we geen sporen van de lichaamsvorming op zich, je droomt bijvoorbeeld 

niet hoe je lever ontstaan is. De oceanische tendens van de psychische 

energie richt zich op het foetale bewustzijn. Dit oceanisch bewustzijn kent 

slechts een al-wereld, waarin nog geen onderscheid is tussen subject en 

object. Bij verstoring van het prenatale oceanisch bewustzijn wordt die al-

wereld gebroken en ontstaat er een foetaal-Ik dat zich verantwoordelijk 

voelt voor die verstoring. Het foetaal-ik kan de eigen ervaring nog niet 

objectiveren. Zo kunnen er schuldgevoelens ontstaan die soms zeer diep 

op de verdere persoonlijkheidsontwikkeling inwerken. Als er bijvoorbeeld 

post-conceptioneel nog een menstruatie optreedt, kan dit door foetus als 

levensbedreigend ervaren worden en krijgt men een mens die leeft met de 

diepe imprint van niet mogen bestaan, van niet gewenst zijn en daar 

bovendien zelf schuldig aan te zijn. Bewustzijn van deze prenatale 

verstoringen en de dynamieken die daaruit ontstaan, vind je terug in 

dromen. 

Om meer voeling te krijgen met de verschuiving van het foetaal oceanisch 

bewustzijn dat slechts een al-wereld kent naar het ontstaan van een 

foetaal-ik bij prenatale verstoringen, maak ik even een postnatale 

vergelijking. Iedereen kent wel de ervaring dat, als je bijvoorbeeld van je 

werk naar huis fiets, je plots thuis bent en je niets herinnert van de 

afgelegde weg. Je hebt in een soort trance gefietst, je bewustzijn stond op 
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oneindig. Stel dat op diezelfde weg een hond plots voor je wielen loopt, 

dan wordt je bewustzijn uit de oneindigheid getrokken, val je terug in je 

lijf en kan je reageren, waardoor een concrete herinnering ontstaat naast 

de oceanische ervaring van het tijdloze fietsen. Soms heeft de verstoring 

zo’n impact dat men geen contact meer heeft met het oceanische 

bewustzijn. In mijn voorbeeld, stel dat je een zware val maakt door de 

hond en je ernstig gewond geraakt, dan zal deze ervaring je bewustzijn 

over de fietstocht domineren.  

In dit hoofdstuk wil ik je voeling leren krijgen met bewustzijnsinhouden bij 

conceptie en de vroeg embryonale ontwikkelingen. Dromen zijn hier een 

belangrijke bron van informatie. 

De droomwereld speelt zich af in een andere tijd- en ruimte dimensie dan 

de fysiek waarneembare werkelijkheid. Zo kan je in een droom vliegen, 

van een torenhoog gebouw naar beneden springen, in een tijger 

veranderen, de heks haar huis binnen wandelen… 

De gangbare natuurwetenschappelijke methode is in het onderzoek van 

de droomwerkelijkheid niet bruikbaar omdat de droomwerkelijkheid zich 

niet afspeelt in de stoffelijke wereld en dus niet beantwoordt aan de 

fysische wetten van ruimte en tijd.  

Via een fenomenologische benadering kunnen we vanuit de beleving van 

de droom, psychodynamisch leren kijken. Zo kunnen we  de beweging van 

de ziel volgen en van daaruit gefundeerde uitspraken doen over het wezen 

van ons menszijn en over de grotere zielenwereld. Zo wordt de droom een 

fascinerende bron van inzicht in de niet waarneembare, maar wel 

beleefbare werkelijkheid. Immers, de meeste dromen worden als waar, als 

werkelijk beleefd. 

De fenomenologische methode leert ons die werkelijkheid toe te laten. Net 

zoals we ons ingeleefd hebben in de morfologische bewegingen bij de 

ontwikkeling van het embryo, gaan we ons nu inleven in de psychische 

bewegingen die ontstaan bij conceptie en de vroeg-embryonale 

ontwikkeling. Je zal zien hoe er, bij het incarneren van de ziel, psycho-

dynamieken ontstaan die van belang zijn bij de verdere ontwikkeling van 

onze persoonlijkheid. Dit betekent ook dat de psychische dynamiek tussen 

vader en moeder van belang is voor de persoonlijkheidsontwikkeling van 

het kind. Maarten noemt dit paradosis, dir betekent een psychische 

erfelijkheid doorheen de generaties. Dit sluit dan weer aan bij de inzichten 

vanuit het systemisch werk, die in de handleiding ‘Het heden licht op in 

jouw handen’ verder zijn uitgewerkt. 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe het embryo een aantal 

kritieke fasen door moet. Kritiek in de zin van op leven en dood. Over de 
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crisismomenten bij conceptie, de innesteling en geboorte vinden we 

droomsporen, alsook over traumatiserende ervaringen zoals 

tweelingverlies, placentabloeding…. . Omdat deze gebeurtenissen op leven 

en dood gaan, geven ze heel diepe imprints. 

In dit hoofdstuk wil ik eerst droomvoorbeelden geven over verschillende 

thema’s die in de spirituele embryologie van Jaap van der Wal ter sprake 

kwamen. 

Jaap benadert het lichaam als uitdrukking van de ziel, als gedrag. 

Een haas vertoont heel ander gedrag dan een leeuw. Ze hebben elk dan 

ook een heel andere ziel. De ziel of de psyche van een wezen wordt 

uitgedrukt in lichaam. Je lichaam is misschien wel product van je ziel. 

Misschien is lichaam het allereerste domein waar jij je ziel, je psyche 

uitdrukt, en niet andersom.  

We hebben gezien dat de mens in zijn ontwikkeling  doorheen 

verschillende bewustzijnsstadia gaat: mineraal, plant, dier, mens. 

In sommige dromen krijgen we toegang tot de dieren- of plantenziel. 

Ik ben van schors 

Ik ben in een bos op de vlucht voor soldaten, ze gaan me inhalen. Ik 

verstop me achter een boom en verdwijn. Dan ben ik terug in het bos, het 

is er rustig nu. Ik ben helemaal van schors. Het voelt vreemd en heel 

gewoon. Ik hoor tot de bomen en omdat ik kan lopen, kan ik voor hen 

zorgen. 

Lopen als een hond 

Ik stap door een bos, op een besneeuwd bospad, links en rechts bomen 

vol sneeuw. De zon schijnt en ik loop in gezelschap van onbekenden. 

Naast mij loopt een jong meisje, ik zie haar niet en ik ken haar ook niet 

maar ze voelt vertrouwd aan. 

Iemand roept ons om even te pauzeren. We blijven even stil staan maar 

ik beslis al snel om verder te wandelen. Wanneer ik begin te stappen 

neem ik automatisch een positie aan op handen en voeten. Het verbaast 

me dat ik me verplaats zoals een hond dat doet maar ik merk dat ik 

ongewoon snel vooruit kom. Ik loop ook op blote voeten en draag ook 

geen handschoenen en toch voelen mijn voeten en handen lekker warm 

aan in de koude sneeuw. We stappen zo een heel eind verder en dit gaat 

echt goed vooruit. 

Het meisje naast me vordert niet meer zo snel op handen en voeten en 

daarom stel ik haar voor om gewoon rechtop te lopen. Ook dit gaat goed, 

ik voel me goed en we vorderen even snel. Een eind verder is er rechts 

van ons een open vlakte, een soort ondergesneeuwde weide en in de 
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verte zie ik een kerktoren. We komen dichter bij de bewoonde wereld en 

er komen ook mensen in beeld. Dan word ik wakker. 

Het kunnen lopen als een hond ervaart ze als bijzonder prettig en 

bevrijdend. 

Het is aan de mens om zich bewust te worden van zijn bewustzijn. Een 

eerste oer-bewustzijn ontstaat al in het prenataal attractieveld. Ik begin 

met een droom uit Maarten zijn colleges. De andere dromen komen uit 

mijn eigen praktijk.  

De meeste dromen worden als waar beleefd. Als je kiest om vanuit die 

beleving de droom als een werkelijkheid op zich te verkennen, heb je 

nooit positief wetenschappelijke zekerheden. Vanuit het waakbewustzijn 

kan je het droomgebeuren wel bevragen, maar om werkelijk te weten wat 

er gebeurt, moet je als het ware door de droom heen zweven, je laten 

dragen door de beweging in de droom tot de droom zich openbaart. 

Maarten noemt dit een mentaal zweven. 

Als je je deze manier van werken hebt eigen gemaakt, wordt de droom 

een onschatbare bron van informatie over de immateriële werkelijkheid, 

die verder reikt dan informatie over conceptie.  

Het prenataal attractiecomplex 

Een bol, een molen en mannetjes van een andere planeet 

Er is een molen, maar deze molen is tegelijkertijd een bol. Er is een 

sigaar. Dan komen er mannetjes van een andere planeet, die meer weten 

dan wij mensen, hier op aarde. De bol maakt zuigbewegingen, min of 

meer happend naar de sigaar. 

 

 

De bol als het vrouwelijke, is geassocieerd met de eicel, die hier zuigend 

het mannelijke aantrekt. De sigaar representeert het mannelijke. Als 
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sigaar is hij straalvormig. De mannetjes representeren een bewustzijn dat 

uit de kosmos afkomstig is. De molen als het vrouwelijke heeft een andere 

dynamiek dan de bol. Een bol is beweeglijk, de molen heeft een ronde 

beweging die in zichzelf besloten is, als het ware een vicieuze cirkel. Dus 

een in zichzelf besloten beweging. In het theoretisch concept van Maarten 

staan de mannetjes voor psychonen, deeltjes psychische energie die 

incarneren. Nu is het de kunst om transparant te kijken, door de beelden 

heen te kijken, mee te bewegen met de droom en te ervaren wat zich 

toont. En dan krijgen we het beeld van het moederlijke dat enerzijds 

happend het vaderlijke aanzuigt, anderzijds een in zichzelf besloten bol 

wordt, ze laat zich niet voortbewegen door het zaadcellige. Ze komen niet 

tot een dans.  

Het mooie aan heel het conceptieverhaal is dat het uiteindelijk gelukt is, 

anders was je er niet. Bovendien kan je niet blijven hangen in het moeder 

/vader verhaal, neen, het gaat over jou, jouw eicel en jouw zaadcel en 

jouw erotisch en kosmische energie waarmee je op aarde gekomen bent. 

De verantwoordelijk voor jouw leven komt zo helemaal in jouw handen 

liggen. 

Ruimtemannetjes komen regelmatig voor bij conceptieanalyse. Als je van 

waarnemingspunt verandert en vanuit de incarnerende ziel kijkt, dan is de 

aarde de planeet in de ruimte, en kunnen de ruimtemannetjes in hun 

veelheid staan voor de zaadcellen.  

Brengen we die twee waarnemingspunten samen dan krijgen we 

zaadcellen die ontvankelijk zijn voor psychonen, deeltjes psychische 

energie. 

Dit prenataal attractiecomplex is mooi zichtbaar in de tekening van een 

jongeman, een jonge fysicus, die erg worstelde met zijn bestaan. Hij heeft 

geen enkele notie van conceptiedynamieken en komt met een heel 

indrukwekkende droom. Hij kan hem niet beschrijven, dus komt hij met 

een tekening. De droom speelt zich duidelijk af op celniveau. Hij noemde 

de tekening ‘de scheiding’, een titel die doet vermoeden dat dit over 

tweelingverlies bij conceptie gaat. Wat verder in de droomanalyse 

bevestigd werd. 
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12) beweeg mee met de tekening en deel in groepjes van drie wat je in de 

beleving waarneemt.  

Lichaamsvorming als werk van de ziel 

Jaap beschouwt heel de embryonale ontwikkeling als een werk van de ziel. 

Volgende droom is van een jonge vrouw van zeventien jaar met een sterk 

wetenschappelijke interesse en een grote intuïtie. Erg onder de indruk 

komt ze bij me met een droom die ze ‘Moleculedroom’ noemt. De ervaring 

in de droom is zo intens dat er aanvankelijk geen woorden voor waren. 

Gelukkig bezit ze de gave van het woord en heeft ze het onzegbare voor 

me opgeschreven. In de droom wordt zichtbaar hoe de ziel actief is bij dit 

incarnatieproces op moleculair niveau.  

Moleculedroom 

Alles is wazig, zwakkere en sterkere lichtgevende kleuren bewegen razend 

snel door elkaar. Alles is één chaos, er is niets duidelijks. Ik ben mee die 

kleuren, of ben ik eerder de geest van het doorzichtig medium rond en 

tussen die vlekken? Ik heb geen normaal denkvermogen maar wel een 

vaag besef van bewustzijn. Het gaat door en door. Een lichte zoem is het 

klankeffect.  
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Mijn besef duikt weer onder in de wirwar van kleuren en vormen, groen, 

blauw, roos.. Ik onderga.. Andere droom.. onderga. 

Ik ben terug in de sfeer, de kleuren zijn nog chaotisch maar er begint een 

heel lichte structuur te dagen. Ik kan er geen begin of eind aan knopen 

maar er ontstaan iets grotere vormen, wazig en doorschijnend. Het is iets 

minder druk maar ik kan nog niet handelen. Gewoon mee zijn, zonder 

vaste vorm. Ik heb geen lichaam, ik ben geest en sluimer door materie. Of 

ben ik mee al dit, zo voelt het eerder aan, ik ben deel van alles terwijl ik 

toch alles ben.  

Mijn bewustzijn ebt weer weg, je kan het vergelijken met een 

sluimerslaapje. Ik ben bijna niet meer aanwezig maar ik los toch niet 

helemaal op. Leegte, niets, geen besef. 

(Ik denk aan het ontstaan van de wereld, hoe het uit moleculen is 

opgebouwd.) 

Ik ben weer aanwezig. Roze vlekjes beginnen zich samen te voegen, er 

ontstaan patronen. De chaos is aanzienlijk minder. Er ontstaat stilaan een 

gevoel van ik-zijn maar ik heb nog geen lichaam. Ik wil bijdrage leveren 

aan dit geheel, maar het lukt me niet. Ik zit vol capaciteiten en ideeën, 

maar er kan niets uitkomen. Zou je wel iets kunnen doen als je geen lijf 

hebt? 

Gezoem, frustratie, ik leg me erbij neer en duik onder in het niets zijn. 

Later kom ik misschien terug boven, als ik meer mogelijkheden bezit. 

Hoewel, die bezit ik nu al. Dan komen ze er misschien beter uit. Ik laat me 

oplossen, een verdwijning in het alles. 

Ik breng mijn doorzichtige moleculen terug samen, het gebeurt 

automatisch. Ik zie dat de roze vlekjes nog aan het samenvoegen zijn, 

door eigen of andermans kracht. Ik zit vast tussen twee gevormde 

kleuren: roze wolkjes en blauwe staafjes. Ondertussen ben ik in staat om 

met mijn onzichtbare vingers materievlekken aan te raken. Vreemd. Ik 

heb geen lichaam maar kan toch voelen. Ik breng twee blauwe staafjes 

samen en het dringt door mijn huidporiën die er niet zijn. Ik voel nat.  

Mijn tentakels beginnen sneller en sneller te bewegen. Ik heb een techniek 

gecreëerd en ik ben er goed in. Ik pluk met een ongelofelijke 

behendigheid blauwe staafjes uit de lucht en voeg ze samen. Het geeft 

een bevredigend gevoel. 

De wereld wordt gevormd door minuscule vlekjes die elkaar vinden. Het 

blauw is bijna volledig. Ik draag bij tot het samenbrengen van de groene 
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en gele vormen. Het is niet moeilijk meer, het is normaal. Het grootste 

werk is gedaan maar ik blijf me mee inzetten tot alles samen is. Er komt 

nooit een eind aan. Vlekjes komen terug van elkaar los maar worden op 

tijd weer samengevoegd, je blijft nieuwe vlekjes ontdekken. Dit kan alleen 

maar door attentie. Je kan het niet laten, je moet er oog voor hebben, het 

is een taak zonder einde.” 

 

13) belevingsoefening: het wonder van de eenwording 

maak groepjes met minstens twee mannen en twee vrouwen.  

Zoek een boom. Iemand staat bij de boom voor vader, iemand voor 

moeder. Verbind opnieuw je kleiwerk (gekregen van de voorouders) via 

de boom met hemel en aarde , eicel(moeder) en zaadcel (vader) en hoe 

jij jezelf mag vormgeven. 

De vorming van het poollichaampje 

We gaan een stapje terug in het conceptieproces aan de hand van 

volgende droom die psychodynamisch een bewustzijn laat zien nog voor 

conceptie namelijk bij de vorming van het poollichaampje. 

In het waakleven van de droomster vinden grote veranderingen plaats. 

Haar directeur en naaste collega’s zijn op pensioen gegaan. Ze waren een 

hecht team, en haar goedheid en inzet werden gewaardeerd. Nu ziet men 

niet meer dat haar intenties altijd goed zijn, wat een rem zet op haar 

spontaan handelen. In deze periode krijgt ze volgende droom. 

Op reis in Indië of Pakistan (conceptie, bestemming) 

Ik ben met mijn ouders op reis in Indië of in Pakistan. 

Ik ben in een armmoedig gebouw/kamer waarin drie zwaar gekwetste 

mannen zijn. Ik ben één van hen aan het verzorgen, hij sterft in mijn 

armen. 

Ik ga naar buiten. Er staan een grote en een kleine auto zoals we bij ons 

thuis hebben. Er komen allemaal mensen rond staan, dat voelt heel 

bedreigend. Ik wil naar de kleine auto gaan en zet de deur open om er 

spullen (om mensen te helpen zoals voeding en kleding) uit de grote auto 

in te laden. Er komt een man die vastberaden aan het stuur gaat zitten. 

Ik ben besluiteloos. Als ik de grote auto neem, zitten va (en moe) zonder 

auto, en anders heb ik geen auto. 
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De dromer weet haast niets over conceptie-analyse, wil hierover ook geen 

uitleg. Ik werk via het lijf. Werken met het lijf is belangrijk, het helpt 

mensen incarneren. 

Ik vraag haar het gegeven ‘ik ben met mijn ouders op reis in Indië’ in te 

ademen. Het geeft haar diepe rust, voelt heel gewoon. Ze merkt hoe haar 

ademhaling dieper wordt en haar schouders ontspannen. En dan zegt ze 

plots: “Ik ben hier om goed te doen.” Ze begint helemaal te stralen. 

Dan laat ik haar contact maken met de man die vastberaden aan het stuur 

gaat zitten. Ze ervaart een diepe ontreddering en verzucht: laat me toch 

gewoon doen. Ze kan niet meer terug naar het rustige gevoel. Krijgt een 

beklemd gevoel om haar hart.  

Haar keel zit toe: diep verdriet van niet gezien te worden in het gegeven 

dat ze enkel het goede wil doen. 

Ik steun haar om opnieuw contact te maken met ‘ik ben op reis in Indië’ 

en haar schouders die ontspannen. Via de schouders kan ze terug contact 

maken met wat ze ervaart als haar levensbestemming: ik ben hier om 

goed te doen. En van daaruit gaan we weer naar het beklemd gevoel om 

haar hart, naar de diepe ontreddering- laat me toch gewoon doen en naar 

het verdriet hierin niet gezien te worden, dat voelbaar wordt in haar keel.  

We herhalen de oefening zolang tot ze de verbinding met haar 

levensbestemming niet meer kwijtraakt en blijft stralen. 

Dan vraag ik haar of ze kan zeggen: ‘Va en moe, ik ben hier om goed te 

doen’. Nu kan ze helemaal in haar lijf zakken.  

Ja, va en moe weten dat ze hier is om goed te doen. Ze voelt zich 

helemaal aangenomen door hen. 

Dit is hoe ik met haar gewerkt hebt.  

Met jullie wil ik nu op conceptieniveau kijken en laten zien hoe die 

inzichten me inspireren om uiteindelijke met de dromer tot een helende 

beweging te komen.  

 - Ik ben met mijn ouders op reis in Indië of in Pakistan. Hier is ze al 

opgenomen in het prenataal attractieveld, samen op reis met de ouders. 

Indië staat in haar beleving voor een spiritueel land, Pakistan voor 

terrorisme. Het veld wordt dus ook als terreur beleefd. Die terreur vind je 

terug in het beeld van de drie zwaar gekwetste mannen, één sterft in haar 

armen. 
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- Ik ben in een armmoedig gebouw/kamer waarin drie zwaar gekwetste 

mannen zijn. Ik ben één van hen aan het verzorgen, hij sterft in mijn 

armen. Ze is in een armoedig gebouw: haar ervaring van de eicel als 

armoedig .  

Na de terreur is ze terug buiten. Het bewustzijn is nog niet verankerd in 

de eicel, het zweeft er nog omheen. 

In dit stadium van conceptie, namelijk het ontstaan van het 

poollichaampje, wordt er vaak van een man gedroomd die sterft. Dit kan 

verwijzen naar het zaadcellige dat wordt afgesnoerd.  

Tevens brengt het verzorgen van de zwaar gekwetste man haar bij haar 

bestemming: ik ben hier om goed te doen. 

- Er staan een grote en een kleine auto zoals we bij ons thuis hebben. 

De kleine auto kan voor het poollichaampje staan, als klein ten opzicht 

van de zygote. 

 - Er komen allemaal mensen rond staan, dat voelt heel bedreigend. 

Net zoals er veel zaadcellen rond de eicel zijn. Opnieuw een beeld dat dit 

attractieveld als bedreigend werd ervaren.  

- Ik wil naar de kleine auto gaan en zet de deur open om er spullen (om 

mensen te helpen zoals voeding en kleding) uit de grote auto in te laden.  

Het poollichaampje is niet voorzien op overleving, het is zaadcellig cfr. 

Jaap. In dat zaadcellige is er geen ruimte voor haar, de man vult heel de 

kleine auto. 

- Als ik de grote auto neem, zitten va (en moe) zonder auto, en anders 

heb ik geen auto. 

Een gegeven dat vaker voorkomt: je schuldig voelen naar de ouders als je 

je leven helemaal neemt. Alsof de zygote je niet helemaal gegeven is. 

Vanuit deze beweging laat ik haar, zoals reeds beschreven, een helende 

zin zeggen: ‘Va, moe, ik ben op aarde gekomen om goed te doen’.  

Dit kan ze heel makkelijk zeggen, va en moe weten dat.  

Droomwerk dat mensen bij hun levensbestemming brengt, is steeds zeer 

ontroerend.  

14) Kan jij contact maken met jouw levensbestemming? Al van bij 

conceptie? Zoek iemand op om daarover te vertellen 
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De morula 

Volgende dromen zijn van een jonge vrouw die totaal geen kennis had van 

prenatale psychologie. Zelf noem ik dit ‘onbevlekt’ droommateriaal. 

Onbevlekt omdat het kader van waaruit de droomgids werkt de 

droomwereld nog niet is binnengeslopen. Dit is bijzonder dankbaar is om 

mee te werken. 

Ze komt bij me omdat ze zich koud en leeg voelt van binnen. 

De droomster is de overlevende zus van drie. Bij moeder waren drie 

ingevroren embryo’s ingebracht, zij is de enige overlevende 

Dit kwam ik te weten aan de hand van volgende droom. 

Twee hoopjes in zee 

Ik sta op het strand en zie twee kleine hoopjes in zee. Zijn het baby’s? Ik 

snel het water in, maar ze drijven steeds verder weg. Al zwemmend kom 

ik bijna tot bij hen. Het zijn nu twee vormloze zwarte hoopjes. Ik ben te 

laat. 

Al van bij de innesteling heeft ze de verantwoordelijkheid om hen alle drie 

in leven te houden. 

Ze heeft veel dromen waarin ze voor baby’tjes moet zorgen maar er niet 

in slaagt hen te redden. 

Pluizig moederdier 

Er is een soort pluizig moederdier, een soort vogel. Er zijn kleine 

vogeltjes, ik moet zorgen dat ze niet sterven. Er zijn er drie die bijna dood 

zijn en dan nog eens twaalf. Ik geef die drie aan een man. Die gooit ze in 

de sneeuw, ik schrik heel erg want zo gaan ze zeker dood van de kou. 

Ze hoort enerzijds bij de drie, wat erop duidt dat ze zelf ook de paniek-

ervaring heeft dood te gaan van de kou. Anderzijds is ze ook 

verantwoordelijk voor de twaalf. Waar de twaalf voor staat, dat weet ze 

niet. Ze aarzelt om iets te zeggen en sluit zich dan daarvan af. Ik vraag 

hoe ze zich tonen in de droom. Als een hoopje bolletjes. 

Ik teken het voor haar. Ja zo ziet het eruit 
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Ze dacht inderdaad aan celdeling want ze verschenen als kleine bolletjes 

op elkaar. 

 

Vele sessies later kriigt ze volgende dromen waarin ze contact krijgt met 

de creatieve kracht van haar eigen ziel. 

Ik geef een witte massa vorm 

Ik ben in een grote ruimte die beweegt. Onder mij is een even grote 

ruimte, maar die is in twee gedeeld. Er is een witte massa die ik vorm 

geven. Ik ben niet echt bang, maar het is heel bevreemdend. 

 

De ruimte die beweeg wordt ervaren als de baarmoeder. Zij is de enige 

overlevende van een drieling (dit is fysiek bevestigd), de ruimte eronder 

die in twee is gedeeld verbindt de droomsters met de twee die gestorven 

zijn.  

Volgende sessie: 

Er hangt een touw aan mijn hoofd dat naar een andere ruimte leidt. Dan  

is er een aanwezigheid (een man en een vrouw)  die heel bedreigend is, in 

paniek wordt ik wakker. 

Het touw beleeft ze als een navelstreng die haar verbindt met het 

moederlichaam. 

Steeds weer is ze in paniek. Als jong volwassene is het een hele 

evenwichtsoefening om in verbinding te blijven met haar ouders en een 

gezonde afstand te bewaren. 

Ik slaap terug in. Er is een witte massa( afgeronde vormen)  die ik aan 

het boetseren ben. Ik krijg hem mooi rond en glad, en geef hem vorm. Er 

zijn een man en een vrouw (waarschijnlijk vader en moeder), die vinden 

het maar niks. 

Denken dat de anderen haar maar niks vinden is een basisdynamiek in 

haar leven. In de droom kan ze zich verbinden hoe mooi en glad ze de 

zygote vorm geeft. Her brengt haar heel diep in verbinding met haar eigen 

creativiteit.  

In het dagelijks leven komt ze er ook altijd zeer mooi voor. De helende 

beweging is naast mooi ook echt durven zijn. 
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De zygote als ruimteschip 

Ik zit gevangen in een ruimteschip, ben bang dat het gaat ontploffen. Ik 

wil bij het besturingssysteem komen maar word weerhouden door een 

dreigende aanwezigheid. Is het mijn moeder? Ik moet naar de aarde. 

Deze man leefde sterk met het gevoel dat hij met een opdracht naar de 

aarde is gekomen en daarin sterk wordt belemmerd. 

Innesteling / tocht door de eileider 

Ik ben in de straat van mijn ouderlijk huis. Ik wil hier niet zijn. Mijn auto 

bolt achterwaarts de berg af. Ik kan hem niet tegenhouden. Ik wil hier 

niet zijn. 

Deze achterwaartse beweging bij het parkeren komt vaak voor in dromen 

als reminiscentie aan de innesteling.  

15) belevingsoefening: de innesteling gebeurt achterwaarts 

Geestelijke entiteiten bij innesteling 

Ik ben in mijn auto, mijn gps is er niet, maar ik zal het wel vinden. Er zijn 

nog een viertal mensen bij me in de auto. Ik draai een straat in, die wordt 

smal, kronkelt naar beneden en lijkt dood te lopen. 

Dan kom ik bij een groot water waar ik niet over kan, een meer of een 

snel stromende rivier. Ik slaag er niet in mijn auto terug te draaien, het 

lijkt of er geen plaats voor is. De anderen gaan weg,het lijkt alsof ze 

schrijden of zweven, het zijn gedaantes eerder dan mensen. 

Ze zeggen me dat ik de auto kan achterlaten. Maar dat wil ik niet, ik heb 

mijn auto nodig om hier te zijn. Ondertussen is er een nest dieren in mijn 

auto o.a. een wezel, die van alles hebben doorgeknaagd. Ik vind het 

eigenlijk niet erg. 

Het eerste waar ze aan denkt, is dat haar moeder voor ze ging sterven 
voortdurend droomde over een auto die ze moest achterlaten. 

De droomster wil haar auto niet achterlaten, zij wil hier zijn. De dieren 

helpen haar. In het waakleven heeft een wezel haar kippen doodgebeten 

en is in het hok in slaap gevallen. Incarneren is in de tijd vallen, sterfelijk 
worden. 

Als ik de vier mensen duid als geestelijke entiteiten bij conceptie, ontstaat 

er grote ontroering.  
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Geestelijke aanwezigheden zie je vaak bij dromen over conceptie, evenals 

bij dromen over het sterven. Meer dromen hierover kan je lezen in 
Droomgids, de ouders als poort van de ziel. 

Jaap heeft hier een mooie tekst over geschreven: een onvoorstelbaar 

bestaan. Je kan hem vinden op zijn website 
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III Conceptiedynamieken 

Bij Jaap hebben we gezien hoe conceptie een proces is van uitreiken naar 

de kosmos en hier komen, een eigen centrum ontwikkelen. Conceptie 

betekent incarneren, op aarde komen, in het lijf komen. In het lijf komen 

is een werk van de ziel en daarin ontwikkelt de ziel persoonlijkheid, een 

eigen geaardheid.  

Maarten gaf ons aan de hand van dromen inzicht in het ontstaan van een 

oer-ik, een eerste oer-bewustzijn dat verbonden is met het prenataal 

attractiecomplex. In dromen vinden we bewustzijnssporen over de aard 

van onze conceptie.    

Uitgebreid droomonderzoek bracht hem tot de hypothese dat bij conceptie 

vanuit de grote psychische energie psychonen (deeltjes psychische 

energie) incarneren waardoor een geïndividueerde ziel ontstaat. 

Die ziel heeft als taak op aarde te komen, in het lijf te komen en daarin 

ontwikkelt ze persoonlijkheid. Op aarde komen is in de tijd vallen, is leren 

omgaan met begrensd-zijn, met beperkingen en onvolmaaktheid. Juist 

door die begrensdheid worden we uitgedaagd om ons te ontwikkelen tot 

een zo rijk mogelijke persoonlijkheid die antwoord kan geven op wat het 

leven brengt. 

In dromen vinden we herinneringsbeelden aan dit op aarde komen. 

Wanneer het oer-ik niet orgastisch ontvangen wordt, ontstaat er een 

verstoring in de gulden snede verhouding tussen eros en oceanos. De 

Gulden Snede verhouding wordt in ‘Droomgids, de ouders als poort van de 

ziel’, uitvoerig besproken. Hier volstaat het om te zeggen dat wanner de 

oceanisch beweging van de ziel de leiding neemt, ze ten dienste moet 

staan van de erotische beweging en vice versa. Maarten spreekt hier van 

een kosmisch existentialisme: high en realistisch.  

De gulden snede is geen vaststaand gegeven maar een verhouding waar 

de evolutie naar streeft, waarbij ze eens ze bereikt is, weer uiteen valt en 

uitnodigt tot een volgende stap.  

Conceptie en geboorte zijn individuatiemomenten. Individueren in het 

prenatale en natale leven is een kwestie op leven en dood, waardoor er 

zeer diepe imprints ontstaan. Vanuit de Embryosofie volgens Jaap van der 

Wal heb ik in het vorige hoofdstuk enkele dromen aangaande die 

crisismomenten omschreven. De zielsbewegingen die daar ontstaan, 

vormen vaak een basisbeweging in het verdere leven. Soms zijn die 

psychodynamieken zo sterk dat andere bewegingen onvoldoende geleerd 

worden. Dit duidt op een verstoring in het herstel van de gulden snede 

verhouding tussen eros en oceanos. Hierover kan je meer lezen in 

Droomgids, de ouders als poort van de ziel. Als die verstoring bij 

conceptie gebeurt, krijgt men reeds bij het oer-ik een splitsing in de ziel, 

een splitsing tussen eros en oceanos, die zichtbaar wordt in de verdere 
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persoonlijkheidsontwikkeling. 

Ernstige verstoringen in de balans tussen eros en oceanos veroorzaken 

thanatoïde reacties. In deze visie is thanatos een secundair gegeven, geen 

primair zoals in de leer van Freud. 

Als het oer-ik zijn bewustzijn onvoldoende verbindt met eros dan heeft het 

geen voeling met de aardse realiteit en krijgen we vanuit de klassiek 

psychiatrische diagnostiek psychotische stoornissen. Als het contact 

verliest met oceanos dan mankeert de verbinding met het grote geheel en 

krijgen we een neurotische persoonlijkheid.  

 

Inzicht krijgen in psychodynamieken die ontstaan bij conceptie is een 

abstract gebeuren. Abstract in de zin dat er nog geen identificatie is met 

de materie. Je moet nog incarneren, de zintuigen zijn nog niet ontwikkeld. 

Om dat abstracte concreet te maken wil ik met jullie nog een 

belevingsoefening doen waarin je de zygote als concretisering van jouw 

leven neemt. 

De zygote is een gouden bal vol mogelijkheden die jij mag verwerkelijken. 

Enerzijds wordt hij psycho-energitisch vanuit de kosmos geïnspireerd, 

anderzijds wordt hij geactiveerd vanuit de aardse gebeurtenissen. 

 

16) De ouders als poort van de ziel  

- Vorm verschillende groepen. Eén groep loopt de weg van hemel naar 

aarde. Maak een tekening over deze tocht en schrijf een poëtische 

reflectie. 

De leden van de andere groep oefenen zich in het fenomenologisch 

waarnemen. En delen hun waarnemingen. 

- Begeleid elkaar in tweetallen vanuit fenomenologische waarnemen met 

oog voor synchroniciteit en zo weinig mogelijk interpretatie. 

 

Individuatiemomenten (conceptie, geboren worden, gespeend worden, 

naar school gaan, het huis verlaten, …) zijn begenadigde momenten om 

nieuwe bewegingen te leren of de balans tussen eros en oceanos te 

herstellen.  

De gulden snede is geen vaststaand gegeven maar een verhouding waar 

de evolutie naar streeft waarbij ze, eens ze bereikt, is weer uiteen valt en 

uitnodigt tot een volgende stap. Tijdens onze levensloop wordt ons 

kosmisch existentialisme herhaaldelijk verstoord en is het de kunst om 

eros en oceanos  terug naar een nieuwe gulden snede verhouding te laten 

evolueren. Als we helemaal in ons lijf zijn, zijn beide op elkaar afgestemd.  

 

Even een droomvoorbeeld over hoe conceptiedynamieken het verdere 

leven kleuren. 
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Het negenjarige zoontje van een supervisant van mij vraagt zijn moeder 

of ze zijn droom wil inbrengen. We kijken er samen naar. 

Botsende bollen 

Er is een vierkant papier, donkerblauwe en zwarte achtergrond. Er staan 

twee lijnen op getekend, met elk twee dikke bollen op. Ik ben bang dat ze 

tegen elkaar gaan botsen en er vuur gaat uitkomen. Soms ben ik heel 

even in een bol en dan weer in het niets. 

In hevige paniek wordt hij wakker. Hij heeft vaker hevige nachtmerries. Ik 

wil de droom nog niet duiden en vraag de supervisanten wat de droom bij 

hen oproept. Het zijn geen mensen die de droomopleiding gevolgd 

hebben, dus ik ben benieuwd of hun reacties coherent zijn met de mijne. 

De twee lijnen doen hen denken hoogspanningskabels. Een vrouw denkt 

bij de bollen een metalen bol die het zonlicht weerspiegelt. De beweging 

van in de bol zijn en dan weer weg, valt hen ook op. 

Hun waarnemingen zijn coherent met het concept van een 

elektromagnetisch veld bij conceptie. Soms is hij heel even in een bol, dan 

is hij weer weg. Met de bollen weet ik niet goed weg, daarvoor heb ik 

meer info vanuit de dromer nodig. Is het angst dat de twee kernen gaan 

botsen in plaats van versmelten? Of gaat het hier over twee zygotes die 

onder hoogspanning staan? Hij heeft twee jongere zusjes, een twee-eiige 

tweeling, daar speelt erfelijkheid in mee. 

Het spiegelend effect is boeiend. Maarten heeft ons attent gemaakt op dit 

spiegelend effect van de eicel. Als de eicel te weinig ontvankelijk is voor 

het zaadcellige, kan het oer-ik onvoldoende incarneren, blijft het hangen 

in de weerspiegeling van de eicelwand en ontstaat er een secundair ik dat 

gevangen zit een verstoorde eros.  

Wat speelt er in het waakleven? Hij heeft veel sociale angsten. Voor het 

eerst gaat hij op een kamp met inslapen. Hij heeft hier zeer veel angst 

voor. 

Conceptie is een eerste individuatiemoment. Voor het eerst op kamp gaan 

is individueren, loskomen van de veilige thuishaven en aankomen in een 

nieuwe omgeving. In de droomwereld worden zijn conceptieangsten 

wakker. In het durven individueren en dank zij de liefdevolle 

ondersteuning die hij krijgt van zijn ouders, kan hij zich langzaam 

bevrijden van zijn conceptieangsten. 

Inmiddels weten we dat het een fijn kamp is geworden. Het geeft hem de 

moed om zich in te schrijven hij een basketbalclub. 

17) begeleidingsoefening: hoe speelt je beweging bij conceptie door in je 

verdere leven? Waar dient ze je? Waar belemmert ze je? Wat heb je 

daarin te ontwikkelen? 

Om dynamieken die ontstaan bij conceptie in kaart te brengen, heb ik me 
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laten inspireren door het concept van de karakterstructuren zoals deze 

ontwikkeld werden in de bio-energetica, die op zijn beurt is voortgekomen 

uit de psychoanalyse. Maarten gebruikte reeds de terminologie die men 

bezigt in het benoemen van de karakterstructuren, zonder deze 

systematisch uit te werken.  

Ik ga deze karakterstructuren hier niet uitvoerig weergeven, dat hebben 

anderen al beter gedaan dan ik zou kunnen.  

Wat ik wel ga doen, is jullie laten beleven hoe de bewegingen van de ziel 

bij conceptie aan de oorsprong liggen van de verdere 

persoonlijkheidsontwikkeling. Deze persoonlijkheidsontwikkeling begint 

reeds bij conceptie en wordt gedragen door de seksuele dynamiek tussen 

de ouders, die geeft ons namelijk de eerste imprint hoe het is op aarde te 

zijn. Waar men karakterstructuren vaak benadert vanuit trauma, wil ik ze 

hier benaderen als vaardigheden die men als mens te ontwikkelen heeft 

om antwoord te geven op het leven. Ik spreek dan ook niet van structuren 

maar van dynamieken. 

In de handleiding van de opleidingsmodule ‘Droomgids, de ouders als 

poort van de ziel’ vind je uitgebreid droomvoorbeelden van de 

verschillende dynamieken. 

 

 

 
schizoïde, blijft in de hemel, in de eeuwigheid 
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orale , draait er omheen, leeft buiten de tijd, komt niet tot de kern 

 

 

 

rigide, wordt op zichzelf teruggeworpen, valt uit de eenheid en beweegt 

zich lineair in de tijd 

(blijft hangen in de spiegeling, hier ontstaat het secundair ik) 

 

 

 

symbiotische, versmelt met de zygote, blijf in de eenheid voor altijd, 

(aardse weerspiegeling van de eeuwigheid) 

ontwikkelt geen eigen centrum, blijft in de beleving van het buitenlijf 
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psychopathische, incarneert heel diep, wordt erin gezogen of gaat er 

dwars door heen, beweegt zich voorwaarts in de tijd 

 

 

 

masochistische, ik draag mijn lot, verzink in de tijd 

 

 

 

vol en warm vertrouw ik me toe aan de levenstijd 

 

Soms denk ik dat elke mens de verschillende bewegingen door moet om 

te kunnen incarneren. Het zijn basisbewegingen, zoals je ook basiskleuren 

hebt, waarmee elke zijn eigen individuele kleur creëert. 
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In gesprekken kan je deze bewegingen zeer goed herkennen:  

- de schizoïde beweging zal me zich boven jou en je aardse 

bekommernissen verheven voelen  

- in de orale beweging komt men niet tot de kern, men draait er steeds 

omheen  

- in het rigide beweging betrekt men alles wat de ander zegt op zichzelf, 

het gaat steeds over hen 

- in symbiotische beweging geeft men je altijd gelijk, men zoekt de 

eenheid met jou 

- in de psychopathische beweging windt met er geen doekjes om en zegt 

waar het hem op staat zonder contact met het grotere geheel 

- in de masochistische beweging verzinkt het gesprek naar de zwaarte van 

het leven 

18) begeleidingsoefening: verken in tweetallen waar, wanneer jij welke 

dynamieken inzet. Welke dynamieken voldoende, welke onvoldoende 

ontwikkeld zijn. In welke dynamiek je vastloopt en welke helende 

beweging je daarin te maken hebt. Helend in de zin van heel worden, 

incarneren zodat lijf, ziel en persona één zijn, heel zijn. 

 

In mijn cursussen leer ik mensen de lemniscaat lopen of tekenen om 

beide polen te verbinden. 

Aan de ene kant van de lemniscaat vraag ik de oceanische beweging van 

de ziel te tekenen aan de andere kant de erotische die uitmondt in de 

persona en ze te verbinden. Dit is een tekening die men niet kan 

bedenken, de beweging van de hand veruiterlijkt gewoon de innerlijke 

beweging.  

Bij het lopen van de lemniscaat staat de ene cirkel voor de ziel, de andere 

voor de persona, het snijpunt voor het lichaam, het hart.  

Men begint bij de cirkel die men het makkelijkst loopt en die loopt men 

een aantal keren. Als je vanuit de gulden snede verhouding kijkt is de 

cirkel waar men begint het leidende principe. Men houdt de armen heel 

lichtjes gespreid met de handpalmen naar voor, één hand heeft nu contact 

met wat binnen de cirkel gaande is, de ander met wat buiten de cirkel 

gaande is. Men neemt waar wat er binnen ontstaat, wat buiten. 

Bij het steeds rondlopen in dezelfde cirkel, ontstaat er een vastlopen in 

een vicieuze cirkel. Het is een beweging van zich inwikkelen. Om ons te 

ont-wikkelen moeten we de beweging naar de andere pool van de 

lemniscaat maken. Er ontstaat nu een omkering: de hand die binnen was, 

is nu buiten en vice versa. Neem waar wat er nu ontstaat.  

Het kan dat men een aantal keer de beweging van de ene cirkel naar de 

andere wil maken. Wanneer het voldoende is, gaat men op het snijpunt 

staan, elke hand in contact met één van de cirkels. Wat is de kracht van 

elke cirkel? Men brengt die met beide handen naar zijn hart, ademt 
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bewust en neemt waar wat er ontstaat. Vervolgens doet men twee 

stappen achteruit, verbindt zich met wat groter is dan de lemniscaat en 

buigt van daaruit voor de lemniscaat dat men gelopen heeft.  

19) maak een tekening en loop de lemniscaat rond hemel en aarde, ziel 

en persoonlijkheid. Neem de volheid van je zygote daarin mee. 

In mijn werk benader ik het leven op aarde als een groot avontuur. Je 

weet niet wat het je brengt: een storm die je huis verwoest, een lot uit de 

loterij, de vrouw van je leven, een kind dat sterft, een bedrijf dat failliet 

gaat, armoede, materiële welvaart… wat het leven ook brengt, het is aan 

de mens om antwoord te geven. In dit antwoord zoeken, komt je leven in 

jouw handen te liggen en word je verantwoordelijk voor de weg die je 

gaat. 

Dromen helpen je bewust te worden van jouw antwoord op het leven en 

tonen wegen om je antwoord te verfijnen, helpen je om bezield te leven 

vanuit een rijke persoonlijkheid. 

In het nemen van die verantwoordelijkheid, ook voor diepe pijn en 

tegenslag, zie ik vaak mensen gelukkig worden. 

Als je je pasgeboren kindje in je armen houdt, gaat er een overweldigende 

liefde door je heen en weet je: ik ga alles doen om dit kindje de hemel op 

aarde te geven. En elke ouder ontdekt gaandeweg dat het niet gaat, 

kinderen moeten op aarde komen en dat betekent ook leren omgaan met 

de beperkingen van de aarde en daar horen de beperkingen van de 

ouders bij. Vijf kinderen heb ik onder mijn hart gedragen en gebaard, en 

elke keer was ik ervan overtuigd: dit kindje zal niets tekort komen. En vijf 

keer ontdekte ik mijn eigen tekortkomingen, vaak dezelfde en bij elk kind 

weer andere. Ik leerde dat ik mijn kinderen aan de aarde moet laten, ze 

hebben hun eigen antwoorden te zoeken op wat het leven hen brengt. En 

in het respecteren, het innerlijk aannemen van hun antwoord, dat soms 

dwars op je eigen antwoord staat, dagen kinderen je uit om je eigen 

persoonlijkheid te verfijnen, te verrijken. 

In het begeleidingswerk is dat in wezen niet anders. Je kan als begeleider 

de cliënt bewust maken van hoe hij in het leven staat, begeleidingswerk is 

bewustzijnsverruimend, het antwoord op zijn leven heeft de cliënt zelf te 

geven en daar leer je als begeleider op jouw beurt weer van. Ook het 

leren omgaan met jouw beperkingen als begeleider is deel van dit proces. 

 

De stormen van het leven beginnen reeds bij conceptie.  

 

20) Ter afsluiting: levenswiel lopen 

Welke dynamiek ontstond er bij conceptie, hoe beïnvloedde die jouw 

levensbestemming, hoe ontwikkelde die zich verder in de volgende 

individuatiemomenten? 
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