De eenhoorn
en kundalinisymboliek
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De eenhoorn is een fascinerend wezen.
Zowel volwassenen als kinderen houden
ervan. Dichters, historici en kunstenaars
hebben erover geschreven. Een terugkerende
vraag is wel of de eenhoorn werkelijk heeft
bestaan. En wat is de oorsprong van de
mythes en legendes waarin dit dier een
hoofdrol speelt? De antwoorden op deze
twee vragen hebben alles te maken met een
ander groot mysterie: de kundalini-energie
in ons bekken.

D

getransformeerde dierlijke

energieën. De kleur rood in

de alchemie verwijst naar het
voltooide Magnum Opus
(Godsrealisatie).

Wanneer ik dit vertel,

reageren toehoorders vaak
vol ongeloof als ik dit zeg.

Kundalini wordt gezien als
een oosters concept, waar
men in de christelijke

contreien geen weet van had. Niets is minder waar. Door

de tijden heen is in heel veel kunstuitingen en iconografieën
kundalini-symboliek terug te vinden. Ook in ons deel

e kennis over ons potentieel tot Godsrealisatie
vinden wij in de meeste culturen en spirituele
tradities alleen in verpakte vorm terug in
beeldtaal. Vaak verhinderde de gangbare

religie het openlijk communiceren over esoterische kennis.
Zulke kennis was niet iets wat men wilde delen met de
grote massa, die het toch niet op waarde zou kunnen
schatten en er wellicht op een verkeerde manier mee
aan de haal zou gaan.

Beeldtaal was de ideale manier om spirituele kennis

veilig door te geven aan de oprechte spirituele zoeker. De

alchemie is een voorbeeld van een traditie die de beeldtaal
tot een ware kunst heeft verheven. Alchemistische kennis

is voornamelijk op papier gezet in de vorm van illustraties
(emblemen). Voor een insider is het onmiddellijk duidelijk
wat een embleem betekent. Voor niet-ingewijden zijn de

wonderlijke, surrealistische afbeeldingen één groot raadsel.

Spirituele kennis is hiermee zelfs zó goed verborgen dat veel
mensen nog steeds denken dat alchemistische emblemen

staan voor scheikundige formules om van onedele metalen

goud te maken. Verreweg de meeste emblemen gaan echter

over het proces van het ontwaken van de kundalini-energie,
als de weg naar het innerlijke goud!

Centraal op dit alchemistische embleem staat de Griekse god

Hermes met zijn staf, de caduceus, het universele symbool voor een
kundalini-ontwaken. De rozenstruik en de waterbron zijn

metaforen voor de kundalini-energie. Op de achtergrond zien we
twee vechtende dieren: het gevecht in ieder van ons tussen onze

hogere en lagere natuur. Het paard met de vleugels staat voor de

van de wereld. Ik heb hier vier boeken over geschreven.
De eenhoorn is een prachtig voorbeeld.

Het dier in de mens

Wie diep genoeg graaft in de heilige geschriften van

spirituele tradities komt tot de ontdekking dat ze verrassend
unaniem zijn over het ‘probleem’ van onze dierlijke driften.
Deze driften staan in de weg van ons vermogen om het
goddelijke te ervaren. In intellectueel opzicht zijn wij

misschien dan wel de kroon op de schepping, maar de

meeste van onze drijfveren zijn dierlijk. Anders gezegd:
in essentie bestaat er niet zoveel verschil tussen wat wij
te zien krijgen op National Geographic en het nieuws.

Eigenschappen zoals hebberigheid, agressie, lust, jaloezie,
opscheppen, egoïsme en kuddegedrag zijn dierlijke

neigingen. De impulsen van onze zogenaamde ‘lagere

natuur’ zijn geworteld in ons lichaam, een product van

onze evolutie vanuit het dierenrijk. De mens heeft echter

ook een goddelijk potentieel, verbonden met onze ziel. Om
het goddelijke volledig te realiseren moeten onze dierlijke
(buik)energieën worden gezuiverd en gesublimeerd
(omhoog gebracht naar de hogere chakra’s).

De verbeelding van een transformatieproces
Het onderdrukken van onze dierlijke neigingen is niet
de oplossing om ons goddelijk potentieel te realiseren.

We hebben deze oerkrachten, in het bijzonder de seksuele
energieën, juist nodig om het hogere te verwezenlijken.
Het spirituele werk bestaat eruit om meesterschap te

verwerven over deze krachten. Het kundalini-vuur helpt

ons hierbij, want het verbrandt alles wat tussen God en de

mens in staat. De eenhoorn symboliseert dit transformatie
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proces. In de beeldtaal staat een paard voor onze emoties en

De eenhoorn kan alleen

op het witte paard’ ontstaan: de ideale man heeft zijn

maagd onder een boom te

dierlijke driften. Hieruit is ook de spreekwoordelijke ‘prins
dierlijke neigingen gezuiverd (de kleur wit) en onder

controle (meesterschap over het paard). De eenhoorn is ook

gevangen worden door een
plaatsen.

wit en de lange, gedraaide hoorn op zijn voorhoofd staat
voor de kundalini-energie die, samen met de dierlijke

energieën, is opgestegen tot het zesde chakra en hier het
derde oog heeft geopend.

De maagd en de eenhoorn

In de verhalen over de eenhoorn zien we de boodschap van

het transformeren van het dierlijke eveneens terug. Volgens
de legendes kan de eenhoorn alleen gevangen worden door

In de christelijke kunst is de

door de maagd en zal daarna op haar schoot in slaap vallen.

‘heidense’ kennis te communi-

een maagd onder een boom te plaatsen. Hij laat zich lokken
Een boom is een universele metafoor voor de ontwaakte
kundalini-energie. De seksuele energie moet bewaard
blijven (de maagd) voor het spirituele proces van het

ontwaken. Het dierlijke in de buik (de schoot) van de mens
moet ’in slaap vallen’.

De legendes zeggen ook dat de hoorn van het dier vergiftigd
water kan zuiveren en ziektes kan genezen. Zuivering en
genezing zijn allebei aspecten van een kundalini-proces.
Over de eenhoorn wordt ook verteld dat hij verborgen

waterbronnen kan opsporen. De goddelijke energie in ons
bekken wordt in de beeldtaal vaak weergegeven als een

eenhoorn gebruikt om

ceren. Op dit schilderij van

Moretto da Brescia (1530) zien
we de heilige Justina afgebeeld

met een eenhoorn. De dennenappel op het kleed van de

heilige, onder de hoorn van het
dier, is een verhulde verwijzing
naar de pijnappelkier,

die geactiveerd wordt als de
kundalini aankomt bij het
zesde chakra.

waterbron (zie de alchemistische illustratie).

In het hindoeïsme vinden we

Kiezen voor de weg van de eenhoorn

terug. Het omhoog brengen

Een eenhoorn bestaat alleen in de binnenwereld van de
mens. We kunnen dit prachtige dier in onszelf tot leven

wekken door een verlangen naar God. Speciale oefeningen
om de kundalini-energie te laten ontwaken zijn niet nodig.
Wees niet bang, dit is geen weg van ascese en afzien, maar
van bewuste keuzes maken. Zintuiglijke en seksuele

bevrediging verliezen vanzelf hun aantrekkingskracht

als je eenmaal hebt geproefd van het goddelijke. Als een

eenhoorn spontaan verschijnt in een droom of meditatie,
dan ben je op de goede weg!
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een soortgelijke symboliek

van de gezuiverde dierlijke

energieën wordt hier op een
inventieve manier verbeeld

(vergelijkbaar met de hoorn

van de eenhoorn). De dierlijke
energieën worden ‘gevoed’

vanaf het hoofd. Let ook op de
kleine staande cobra,

linksonder: een universeel

symbool voor de ontwaakte
kundalini.

