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SPROOKJES 

et spiritue e pa , /K
spookjes vervat 

Veel sprookjes gaan over de weg terug naar de plek waar wij vandaan komen: het Koninkrijk 

van God. Om terug te keren naar ons werkelijke thuis moeten vaak eerst een aantal moeilijk

heden worden overwonnen. Wie niet uitkijkt wordt opgegeten door een heks, een reus of een 

grote boze wolf. Misschien ben je zelfs al opgegeten? 

Tekst: Anne-Marie Wegh 

HANS EN GRIETJE 

Het sprookje van Hans en Grietje gaat over ieder van 
ons. Het beeld van een broer en zus die, achtergelaten 
door hun ouders, verdwaald zijn in het grote donkere 
bos, is een metafoor voor de mens (innerlijk opgedeeld 
in een mannelijke en een vrouwelijke helft) die 'van 
God los' op aarde ronddoolt. De kinderen dreigen een 
hongerdood te sterven, maar net op tijd komen ze aan 
bij een huisje gebouwd van brood, pannenkoeken en 
kandijsuiker, waar ze meteen aan gaan knabbelen. 
Ze lijken gered, maar dan blijkt dat ze in de val zijn 
gelokt door een boze heks die hen gevangen zet en wil 

'Het huisje van snoep 

staat voor de verleidingen 

van de wereld' 

zo groot als een duim, gaat over de avonturen van ons 
goddelijke zelf tijdens het !even op aarde. Er zijn meer
dere versies van dit sprookje. In de versie van Charles 
Perrault krijgt Klein Duimpje het aan de stok met een 
mensenetende reus, die hem wil opeten. Een reus staat 
in sprookjes meestal voor ons ego, dat een bedreiging 
vormt voor onze goddelijke kern. Klein Duimpje is de 
reus echter te slim af en weet zijn zevenmijlslaarzen 
(zeven chakra's) en zijn schatten te bemachtigen. Met 
zijn zakken en de laarzen vol met (goddelijk) goud 
keert hij terug naar zijn ouders (God). In de versie van 
de gebroeders Grimm is het geen reus, maar een koe 
en een wolf die het !even van Klein Duimpje bedreigen. 
Hij belandt in de maag van de dieren en weet zich 
ternauwernood te bevrijden. Gevaarlijke dieren zijn 
een terugkerend thema in sprookjes. Zij staan over 
het algemeen voor onze lagere, dierlijke natuur die 
overwonnen moet worden, willen wij terugkeren naar 
het Koninkrijk van God. Gevangen zitten in een maag, 
zoals Klein Duimpje, verwijst nog eens extra naar het 
gericht zijn op het bevredigen van de (onder)buik. Ver-
taald naar chakra-niveau gaat het hier om de energie 

opeten. Het huisje van snoep staat voor de verleidingen van de onderste drie chakra's. 
van de wereld. Wie eenzijdig gericht is op de aardse ge-
noegens en kiest voor zintuiglijk genot, waarschuwt het DE WOLF EN DE ZEVEN GEITJES 

sprookje, raakt 'gevangen' in de materie en 'sterft' in Ook Roodkapje wordt opgeslokt door een wolf. Net 
spiritueel opzicht. Gelukkig weten de kinderen zich net als de zeven kleine geitjes, die nog z6 werden gewaar-
op tijd te bevrijden en met hun zakken vol met parels schuwd door hun moeder, toen zij even weg moest 
en edelstenen (spirituele rijkdom) uit het huis van de om een boodschap te doen. In beide sprookjes doet de 
heks keren ze terug naar hun vader (lees: God). wolf zich anders voor dan hij is. In Roodkapje verkleedt 

KLEIN DUIMPJE 

Een ander gevaar op de spirituele weg schuilt in de 
mens zelf. Het sprookje van Klein Duimpje, een jongen 

hij zich als de grootmoeder van het meisje en in het 
verhaal met de zeven geitjes (chakra's) maakt hij zijn 
poten wit met meel en verdraait hij zijn stem. Omdat 
hij niet wordt herkend als een wolf, weet hij zijn � 
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