
Niet veel mensen beseffen dat de verhaaltjes voor het slapengaan, die we als kind kregen 

voorgelezen, ons eigenlijk wakker willen maken. Sneeuwwitje, Assepoester, Doornroosje 

en Roodkapje, al die eeuwenoude sprookjes zijn metaforen voor een spiritueel ontwaken. 

De arme wees met de boze stiefmoeder, de prins en de prinses zonder koninkrijk, het ver-

dwaalde kind in het donkere hos, dat zijn wij! En al deze verhalen willen ons leren wat de 

weg terug is naar ons eigenlijke thuis, naar God. 
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Z 
ijn er al weinig mensen die op de hoogte zijn 

van de diepere lagen van sprookjes, nog minder 

realiseren zich dat de symboliek ervan veelal ver

wijst naar de kundalini-energie. Oat is de mysterieuze 

bron van oerkracht die 'sluimert' in ons bekken, en die 

heden ten dage vooral wordt geassocieerd met oosterse 

tradities. Maar ook in onze westerse mythes, legendes 

en oude volksvertellingen, zit vaak kundalini-symboliek 

verborgen. Laten we, als voorbeeld, kijken naar een 

sprookje dat iedereen kent: Sneeuwwitje. Haar naam 

verwijst naar de werking van de kundalini-energie: een 

zuivering van de mens op het niveau van lichaam, geest 

en emoties. Alleen met een rein hart kunnen wij door 

de poorten van het Koninkrijk van God. 

DE BOZE STIEFMOEDER 

Als Sneeuwwitje wordt geboren, sterft haar moeder, 

de koningin. Haar vader hertrouwt met een valse 

vrouw die jaloers is op de schoonheid van 

Sneeuwwitje. Ze beraamt een plan om haar te doden. 

De 'boze stiefmoeder' komt in veel sprookjes voor. 

Zij staat voor 'de materie', die onze echte 'moeder' 

niet is. Interessant in dit verband is dat het woord 

materie ook is afgeleid is van mater, het Latijnse 

woord voor moeder. Ons echte thuis is in de god

delijke dimensies. De mens die incarneert op aarde 

is als een 'weeskind', in de macht van een 'stief

moeder' die haar eigen (ego1stische) agenda erop 

nahoudt . .,. 
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