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MEDICINE HORSE WAY 

 

Projectie en Overdracht: 

Wat ze zijn, hoe ze werken, en hun geschenk aan ons 
 

Overdracht 

 
Er is sprake van psychologische overdracht wanneer de gedachten en gevoelens van een persoon ten opzichte van 

een andere persoon, dier of groep sterk worden beïnvloed door de emoties en houdingen die oorspronkelijk in 

belangrijke vroegere relaties voorkwamen.  De persoon VERPLAATST deze oude en nu onbewuste 

geïnternaliseerde gevoelens en gedachten uit het verleden naar de ander alsof ze hem/haar toebehoren.  Overdracht 

kan zowel van positieve als van negatieve associaties zijn.  

 Simpel gezegd, het onbewust ervaren van en reageren op een huidige relatie alsof het eigenlijk een oude 

relatie is.  Je merkt dat er sprake is van overdracht als je gedachten en emoties sterk uit verhouding staan tot 

de huidige interactie. 

 

Projectie 
 

Projectie doet zich voor wanneer men een onbewust gevoel, houding of eigenschap van zichzelf ervaart alsof het 

van iemand anders komt of in iemand anders naar buiten treedt. Projectie vermindert onze angst door ons onze 

ongewenste onbewuste impulsen, houdingen of verlangens te laten zien als buiten ons, waardoor de bewuste geest 

ze niet herkent als de onze, waardoor we ons niet bewust zijn van die verborgen en ongemakkelijke delen of 

vermogens in onszelf. In wezen kunnen we dan, door onze projecties te herkennen en te erkennen, het goud delven 

van de persoonlijke waarheden in onze schaduw (delen van ons in de duisternis van het onbekende) als een pad 

van groei, evolutie en conflictoplossing.   

Als je een sterke reactie hebt op een gedrag of eigenschap van een ander, is de regel dat 20% van hen is en 

80% je eigen projectie die de situatie uitvergroot.   

 

Hoe en waarom deze dynamiek onderzoeken? 
 

- Ons openstellen voor wat we niet weten over onszelf maakt een groter inzicht in en begrip voor onszelf mogelijk, 

en bevordert uiteindelijk een compassievol niveau van zelfacceptatie.  

- Omdat het onbewuste processen zijn, zijn ze heel, heel moeilijk om naar te kijken en ze te accepteren - dat is 

waarom ze in de eerste plaats naar het onbewuste zijn verbannen!  Maar onthoud, dit gaat niet over zelfveroordeling!  

Het gaat over zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid nemen voor wie we zijn, wat we geloven, en hoe we ons 

gedragen. 

- De waarde van het doormaken van wat een pijnlijk/uitdagend proces kan zijn van het opeisen van onze projecties 

(vooral moeilijk voor het zelfbeeld van ons ego) kan een bevrijding zijn van disfunctionele of beperkende visies op 

de werkelijkheid en onszelf.  We kunnen ontdekken waar we in onszelf blind voor zijn.  "Door een manier te vinden 

om aspecten van onszelf te verbergen of te vermijden, stellen we onszelf per definitie niet in staat om volledig mens 

te zijn.  

- Bij workshops zullen mensen aanwezig zijn die projecties of overdrachten op ons of anderen in de workshop 

hebben, en we moeten weten wat er aan de hand is en in staat zijn om met begrip en sensitiviteit met de situatie om 

te gaan.  Het is vrijwel onmogelijk voor je om je eigen projectie en overdracht te vermijden. Wees bereid om je 

cliënten te zien als een "magische spiegel" die je zal helpen om te helen en steeds meer van je authentieke zelf vrij te 

maken. 

 

 

Projectie en overdracht zijn volkomen normale alledaagse dynamieken die alle mensen gedurende hun hele leven 

ervaren.  Omdat het onbewuste processen zijn, kunnen ze niet worden voorkomen.  Echter, ze kunnen worden 

herkend, begrepen, en ontgonnen voor hun gaven.  De zegen van het aanvaarden van onze schaduw is een meer 

bewuste, liefdevolle en effectieve manier om in de wereld te staan - een meer volledig menselijke manier van leven. 


