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“A woman possessed by the animus is always in danger of 
losing her femininity.” – Carl Jung 

Een lichaamsgerichte ontdekkingsreis 

In de leer van Carl Jung, een Zwitserse psychiater, heeft 
de vrouw een mannelijk deel, de Animus, waar zij 
grotendeels niet bewust van is. Het is een deel van haar 
dat ze vaak buiten haar zelf ziet en ervaart. De Animus is 
krachtig en hij is nog krachtiger als hij onbewust is, de 
vrouw heeft er dan geen grip op en hij kan dan 
destructief zijn. Dit veroorzaakt haar onnodig leed en 
houdt haar groei en welzijn tegen. De Animus, jouw 
innerlijk man, is je brug naar gezonde en liefdevolle 
relaties. Met je zelf en met anderen. Wanneer je Animus 
bewust wordt kan je zijn creatieve scheppende kracht 
gebruiken. 

De moderne vrouw heeft per definitie een negatieve 
animus. Dat komt omdat er van haar wordt gevraagd om 
als mannen te zijn vanuit het collectief. Maar hoewel ze 
een mannelijke energie heeft, is de 'man' in haar niet 
dezelfde als de man daarbuiten. Dus hoe leren we het 
mannelijke in ons kennen? Hoe transformeren we het van 
iets buiten ons dat ons vaak ongemak, zo niet problemen 
bezorgt, naar een deel van ons dat we integreren en ons 
dient om te zijn wie we zijn.  

Voor wie: 
Voor vrouwen die hun innerlijke 
kracht willen ontdekken, 
Zelfkennis vergroten en 
intuïtieve ontwikkeling. 

Retraite opbrengst: 
• bewustwording Animus 
• schaduwwerk 
• bewustwording innerlijke 

stem 
• loslaten van blokkades 
• kennis van Jungiaanse 

psychologie 

Wanneer & waar: 

20 Januari 2023  
14:00 - 19:00 
21 januari 2023 
9:30 - 17:30 
22 Januari 2023 
9:30 - 15:00 

Professionals: 

Bouchra Arbaoui 
Jungiaans therapeut & Artist 
+31 (0)6 4778 5487 
info@soulmatter.nl 
www.embodiedjung.com 

Mireille Steenkamer 
Jungiaanse therapie & Coach  
+31 (0)6 4120 5506 
mireillesteenkamer@me.com 
www.mireillesteenkamer.nl 

ONTMOETING MET JE ANIMUS 
BEWUSTWORDING VAN JE INNERLIJKE STEM 

3 DAAGSE RETRAITE VOOR VROUWEN

mailto:bouchrawork@gmail.com
http://www.embodiedjung.com
mailto:mireillesteenkamer@me.com
http://www.mireillesteenkamer.nl
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Bouchra en Mireille zijn beide Jungiaanse diepte-therapeuten en hebben ervaring met de 
Animus als archetypische energie zowel persoonlijk als met hun klanten. 

Gedurende deze 3 daagse retraite maken we een reis om kennis te maken met het mannelijke 
in ons (de animus) en te leren hoe we zijn kracht vanuit ons zelf kunnen gebruiken. Zodat je het 
als een innerlijke kracht en gids in je dagelijks leven kunt integreren. Dit doen wij doormiddel 
van lichaamswerk, tekenen, mythologie, sprookjes, meditatie en visualisatie. 

Hieronder details van het programma. 

Programma 
Dag 1  
Erkenning van de Animus in het collectief 
De Animus is een archetypische kracht. We beginnen met een introductie van de kracht en 
betekenis van archetypen in het algemeen en de animus in het bijzonder. Wat is de animus: in 
de samenleving, in de kunst, in de literatuur. Je leert de animus in het collectief te identificeren. 

Herkenning van de Animus in het Zelf  
Nadat je de Animus hebt leren herkennen als een 'externe' kracht die werkt in het collectief en 
als een projectie in andere mensen en figuren, leer je hem nu te herkennen in jezelf. 
Individueel werk wordt gecombineerd met partner- en groepswerk. 

Een diepe duik in de Animus  
Mythologie, sprookjes en verhalen zijn manieren om oa de animus te leren kennen in het 
collectief en ook in jezelf. Welke Godin in de mythologie of sprookjes figuur, herken jij in jezelf 
en welke animus staat daar tegenover en worstel jij mee? Je gaat je eigen mythe ontdekken en 
leren je animus stuk te identificeren. 

Dag 2  
De vernietigende kant van de Animus  
De animus in het lichaam: we gaan de belichaming van de animus in jezelf leren kennen. We 
nemen je mee de diepte van de baarmoeder in, de moederenergie, om je animus te 
begeleiden tot wedergeboorte. 

De creatieve kant van de Animus 
De belichaming van de animus in onszelf. We hebben kennis gemaakt met de animus, maar is 
hij de bedrieger of de gids?  We gaan ontdekken wat de creatieve scheppende vorm kracht is 
van jouw animus. Luistert je animus naar je of nog niet? Hoe communiceer je met je animus? 
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Dag 3 
De Animus komt aan het licht 
De laatste dag is de integratie dag. We blikken terug op de afgelopen dagen en maken een 
begin aan de persoonlijke integratie met je animus. 

Integratie van de Animus 
Hoe rituelen je kunnen helpen om te oefenen met omgaan en leren luisteren naar je animus. 
We introduceren rituelen om de animus te integreren in je dagelijkse leven en je creëert je 
persoonlijke ritueel. We sluiten af met het vieren en omarmen van het Animus archetype. 

Investering: 
Euro 595,- incl btw  
Wat krijg je daarvoor: 
Retraite voor 3 dagen 10:00 - 17:00 in de Roos in Amsterdam aan het Vondelpark 
Professionele persoonlijke begeleiding van 2 Jungiaanse experts 
Maximum deelnemers 16 personen.
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