
De betekenis van de poppetjes



Welkom



Korte biografie auteur mr. Caroline Franssen

● Journalist en mr in de rechten

● Coach/trainer sinds 1995

● Met duizenden tafelopstellingen 

mensen bevrijd uit verstrikkingen

● Ontwikkelde de Beeldkracht

methodiek

● Haarfijn tot de kern



Drie boeken
Beeldkracht is het derde boek van Caroline



Praktijk in Culemborg in het hart van Nederland 



Algemeen

De poppetjes zijn ontwikkeld om lezers van het boek 
Beeldkracht vast een set met belangrijke archetypen in 
handen te geven. De betekenis van de poppetjes ligt niet 
volledig vast. Cliënten bepalen immers wat een poppetje 
betekent op het moment dat ze het uitkiezen.



Basisbeginselen 



Basisbeginselen 

Maak alles zichtbaar

Iedere eigenschap krijgt 
een eigen poppetje



Basisbeginselen 

Je kijkt zonder 
oordeel en jouw 
cliënt kijkt naar 
zichzelf zonder 
oordeel



Basisbeginselen 

Alles hoort erbij, hoe 
kwaadaardig, complex of 
zwartgallig ook.



Maak alles zichtbaar

De koningin

voor vrouwen het de 
innerlijke regisseur die de 
leiding heeft over de 
persoonlijkheid 



De Koning

De innerlijke regisseur 
van de man, geeft leiding 
aan de persoonlijkheid



Waarnemen zonder 
oordeel

Het alziend oog is 
ontworpen als waarnemen 
zonder oordeel, 
sommigen kiezen 
daarvoor liever de 
boeddha 



De Boedha

Kan staan voor 
waarnemen zonder 
oordeel en voor 
meditatieve rust



Met de rug 
naar de cliënt 
vormen deze 
twee het 
gezichtspunt 
waaruit de 
cliënt naar haar 
zichzelf kijkt.



Met de rug 
naar de cliënt 
vormen deze 
twee het 
gezichtspunt 
waaruit de 
cliënt naar 
haar zichzelf 
kijkt.



De vechter

Gaat de strijd aan. Uit de 
reeks van drie basis 
reacties bij gevaar en 
stress



De vluchter

Smeert hem (of verdwijnt 
uit haar lichaam) bij 
gevaar of stress



Bevriezen

Stijf als een stokstaartje, 
een van de drie 
basisreacties bij gevaar 
en stress



De Blije

De vrolijke

De clown



De Verdrietige

De sombere

De depressieve

Degene die rouwt



Woede

Om je grenzen te kunnen 
bewaken, is het 
noodzakelijk dat je contact 
kunt maken met je woede 
en die in kunt zetten als 
dat nodig is



De Grensbewaker / portier

Zorgt ervoor dat niemand 
je grenzen over gaat. 
Waakt dus bij de deur (en 
voorkomt dat anderen 
over je grenzen gaan)



De Innerlijke criticus

Heeft overal kritiek op, het 
maakt niet uit waarover 
het gaat, is nooit tevreden 
heeft overal wat op aan te 
merken



De Innerlijke fan

Is blij met en positief over 
alles wat je doet. Heeft 
altijd een positieve 
opmerking of compliment 
paraat.



De Harde werker

De werkbij, de ijverige, de 
work-a-holic, degene die 
altijd aan de slag gaat. 
Motto: “niet lullen, maar 
poetsen!”



De Pleaser

Richt zich voortdurend, 
enkel en alleen op wat 
(zij denkt dat) anderen 
nodig hebben



Het brein

Het denken

Het rationaliseren

Het verklaren

Het zingeven



De Gezonde egoïst

Stelt de eigen belangen 
voorop, weet wat zij 
verlangt, kent haar 
behoeften en handelt er 
naar



De Wijze

Heeft inzicht en overzicht 
en doorziet, heeft 
innerlijke wijsheid/ intuïtie



De luiaard

Ontspant en hoeft even 
niets.

Kan ook staan ook voor 
degene die uitstelt of niet 
in beweging komt



De Innerlijke baby

Staat voor alle onvervulde 
en weggedrukte 
behoeften uit de babytijd



De Innerlijke puber/ het 
innerlijke kind

Staat voor alle onvervulde 
en weggedrukte 
behoeften uit de kindertijd 
en pubertijd



Innerlijke kind 
met innerlijke 
ouders er 
achter (vader 
rechts van 
moeder)



Werken met 
tegenstellingen

Als er teveel van het één 
is, wordt contact maken 
met het andere belangrijk 
om beweging te kunnen 
krijgen



Wat maakt dat Beeldkracht werkt?

● Cliënt krijgt nieuw gezichtspunt door de regisseur en 
het kijken zonder oordeel.

● Wat zich normaal van binnen afspeelt, wordt nu 
buiten zichtbaar.

● Het spel-element maakt het minder serieus en 
daardoor behapbaar.



De onderverdeling van kwaliteiten
1. Overbelichte kwaliteiten: 

overleefgedrag: op de automatische piloot

2. Onderbelichte kwaliteiten: 
kwaliteiten waarvan het niet lukt om ze in te zetten

3. Afgewezen gevoelens: gevoelens waar je niet mee om 
kunt gaan zoals angst, eenzaamheid etc. (kindgevoelens)



Overbelichte kwaliteiten

Overleef-gedrag waardoor je 
kon omgaan met wat je wel en 
wat je niet kreeg als jong kind.

Hier superwoman en de pleaser.



Onderbelichte kwaliteiten

Kwaliteiten die je als 
kind moest ontkennen 
omdat het niet werd 
gewaardeerd

Hier woede en 
grenzen aangeven



Afgewezen gevoelens

Verlangens en behoeften die je 
als kind moest onderdrukken 
omdat je ouders er niet in 
konden voorzien.

Zoals het verlangen om 
gedragen en beschermd te 
worden. 



Je bent van harte welkom om verder te leren

- D
- 295 euro ex btw



www.Beeldkracht.eu

http://www.beeldkracht.eu

