De wonderbaarlijke krachten van de heiligeShiva Lingam
En kan goed gingezet worden tijdens ceremonies i.c.m. Lord Shiva, Lord Brahma, Lord Vishnoe, Ganesh

Een Shiva Lingam straalt een intense vibratie uit die een heel huis of tempel zorgvuldig kan
reinigen, waardoor zij tevens een krachtige zielsbescherming zal bieden. Is nuttige trauma
verwerker – waaronder seksueel misbruik en/of opgelopen emotioneel leed uit de vroege
jeugd. Werkt in op onvruchtbaarheid, impotentie en menstruatieklachten. Helpt op weg
naar een nieuwe relatie. Geeft vanuit de basischakra steun, moed en kracht.



De Indiërs zien de ovale Shiva Lingam steen als een heilige lingam, een kosmisch ei, waaruit
ons totale universum is voortgekomen
De Shiva Lingam steen is gewijd aan Lord Shiva van Narmadashawara, de God van Creatie, de
grote Beschermgod én tevens de God van transformatie binnen ons universum. D.m.v.
destructie maakt hij de weg vrij en begeleidt hij ook de wederopbouw daarna



De Shiva Lingam is een heilige symbool voor alle Hindoes als voor de Boeddhisten

Eens per jaar is er een samenkomst in de omgeving van de bron van de Narmada rivier, hoog in het
Mandhata gebergte, een van de zeven heilige plaatsen van pelgrimage in India, 300 kilometers ten
noorden van Mumbai (Bombay). Bij deze bijeenkomst zoekt men naar de mooiste steen in de rivier
die door de rivier natuurlijk gevormd zijn. Die vervolgens worden bijgeslepen, handmatig gepolijst en
daarna met een soort was(boter) worden ingesmeerd. Dit geeft de steen een mooie glans waarbij de
structuur nog beter tot zijn recht komt. Bij het regelmatig gebruiken van de steen tijdens te houden
ceremonies wordt de glans nog intensiever.
Symboliek van de Shiva Lingam vorm
De Shiva Lingam staat enerzijds symbool voor:
 Het mannelijke als voor het vrouwelijke
 De staande Shiva Lingam staat symbool voor de mannelijke energie die tot ACTIE leidt
 De ronde vorm staat voor de vrouwelijke energie die het ONTVANKELIJKE, het SAMENSMELTENDE
uitstraalt
 De Ei-vorm staat symbool voor het kosmische ei waaruit de hele schepping ooit is ontsproten.
De Oersprong van de Shiva Lingam steen
Als één van de oudste Lemuriaanse iconen op Moeder Aarde, herinnert de energie van deze heilige steen ons
eraan dat buiten de vermeende tegenstellingen tussen Yin en Yang, er één verenigende MU oerkracht is die
vanuit onheil, de energie van eenheid met het Goddelijke creëert. Dit is de ware MOederkracht van de oude
oer draken energie. De Shiva Lingam energie kan dan ook gezien en vereerd worden als het OER Ei van een
Moeder Draak, van waaruit Moeder Shiva de Schepping als een magische wonder herboren laat worden op
Moeder Aarde.
Er wordt aangenomen dat miljoenen jaren geleden een meteoriet terecht is gekomen in een gebied van India
die we nu kennen als de bron van de rivier de Narmada. De enorme hitte van de botsing van de meteoriet met
de aarde fuseerde het ijzeroxide uit de meteoriet met het aardse gesteente. Lange tijd later begon daar water
te stromen, er ontstond een rivier. De combinatie van verschillende unieke factoren, vormden uiteindelijk de
stukken gesmolten materie tot de kenmerkende ruwe ovale vormen van de Shiva Lingam stenen. Een
opmerkelijk verschil met de dunne en platte stenen die doorgaans in rivierbeddingen worden gevonden.
Deze bijzondere uitgerekt-eivormige stenen zijn op natuurlijke wijze gevormd uit het mineraal cryptokristallijn
kwarts, met ijzeroxide afzettingen. Ze bestaan grotendeels uit microscopische kwarts, met een dichtheid die
sterk overeenkomt met die van smaragd. De stenen zijn bruin en grijs met markeringen van rood getinte

strepen, vlekken, ringen en/of cirkels. Deze markeringen zijn onderdeel van het meteoriet materiaal en worden
beschouwd als bijzonder gunstig inwerkend op onze spiritualiteit.
Ze stralen hierdoor een vibratie uit die een heel huis of tempel zorgvuldig zal reinigen en mede bescherming zal
gaan bieden op vele andere terreinen.
Elke steen is anders. Kleuren, patronen, maat en vorm variëren per exemplaar.
De Shiva Lingam








De gewijde Narmada rivier is een van Indiaas 12 heilige plaatsen en volgens het Hindoes schrift
bevordert de steen het evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke energie.
In deze unieke steen is een energie aanwezig die ertoe bijdraagt zichzelf te leren kennen en te
aanvaarden en zet je met beide voeten stevig op de grond.
De gewijde steen draagt ook de kracht in zich mee voor een betere fysieke gesteldheid en bevordert
met name de creativiteit om er mee om te gaan.
Elke Shiva Lingam bevat heilige markeringen die met het voorhoofd en de handen van Lord Shiva
verbonden zijn
De Shiva Lingam steen is hierdoor in staat om de vibrerende kracht die sterk met de energieën van
Moeder Aarde resoneert, te bevatten. Deze steen is hierdoor heel bijzonder in zijn soort en met name
geschikt voor gebruik tijdens ceremonie, meditatie en slaap. Haar aardende energie geeft iedereen
een persoonlijke boost en zorgt voor een grotere mentale veerkracht
De Shiva Lingam belichaamt ook de helende polariteiten en verenigend de krachten van creatie als
schepping. Zijn energie initieert de heilige Kundalini-energie, welke uit de ruggengraat opstijgende, de
chakra’s balanceert en activeert om zo tot Verlichting te geraken.

Een bijzondere steen tijdens Ceremonies zoals bij Hindoe Offerrituelen












Benodigdheden: kan met melk, kan met water, voldoende Shiva Lingams, mede een grote Shiva
Lingam, gebedsteksten naar vrije keus, klein offerblok met wierook, salie, wat symbolen die
kenmerkend zijn voor Lord Shiva (drager van een tijgerhuid en olifantshuid, deze staan voor het
verslaan van 2 demonen, 3 ogen die staan voor het vuur waarmee hij kan vernietigen, Verder:
symbolen waarmee Shiva tegenstellingen verenigt als tijgerbalsem, tijgeroog, 3tand vork, oorring,
krokodil, trommel, rinkelend belletje of slagwerk, bloem, slang, maansikkel, stier Nandi,), Vishnoe (Hij
bewaakt de wereld en grijpt in als er iets mis dreigt te gaan, hiervoor zal hij incarneren in een
bepaalde verschijning. Hij wordt afgebeeld met een blauw lichaam met geel/wit kleed en drager van 4
armen met schelp, knots, lotus, discus, een krans van woud bloemen, juweel dat wensen vervult, hij
heeft 2 rijdieren tot zijn beschikking: slang Shesha die dient als rustbed en de vogel Garuda waarmee
hij door het universum reist), Brahma (is de schepper van het universum en heeft 4 hoofden,
onpersoonlijk kosmisch principe Brahman dat ‘het allesdoordringende voorstelt). Ganesha (is
geestelijke zoon van Shiva, afbeelding heeft hoofd van een olifant, Ganesha neemt hindernissen weg
voor mensen die hem vereren. Hierdoor wordt hij ook geregeld gebruikt door zwarte magiërs, door
criminelen en misdadigers. Hij rijdt op een rat, hij zou geboren zijn uit de badolie van zijn moeder,
Door de bijzondere EI-vorm wordt van oudsher de scheppingskracht van de Lord Shiva weergegeven.
Shiva Lingams worden veelal door Hindoes gebruikt tijdens offerrituelen. Tijdens dit offerritueel wordt
de scheppingskracht van Lord Shiva, maar ook tegelijk als onderdeel die van Lord Vishnoe en Lord
Brahma. Men hoopt hierdoor meer bescherming te ontvangen tegen allerlei infecties, ziektes en
onnodige tegenslagen. Ook hoopt men verlost te worden van de aardse reïncarnatie cyclus, zodat men
voor eeuwig goed en gelukkig zal mogen leven en opgenomen worden in de Shiva Lingam hemel.
Tegenwoordig staat hierdoor in vrijwel elke Hindoe Tempel (mandir) een Shiva Lingam opgesteld.
RITUEEL: Door de Shiva Lingam met melk te besprenkelen, geloven Hindoes dat zij gezegend worden
met goedheid (satthwa) en altijd goede daden zullen blijven verrichten, ongeacht welke
omstandigheden ook.
Nadat de steen is besprenkeld met water en melk, wordt er hardop gebeden en doorgaans ook
gezamenlijk (mantra’s) gezongen.
Het Bewustzijn van de Shiva Lingam is dan de Boodschapper welke leidt tot Eenwording d.m.v. het in
balans brengen van elkaars tegenpolen als Yin Yang en tegenkrachten als licht en donker. Dankzij
elkaars inwerking versterken zij juist elkaars uitersten, waardoor er meer fysieke kracht, emotionele
liefdevolle acceptatie en spirituele verlichting zal ontstaan.
De Shiva Lingam verbindt dan automatisch alle aspecten van het zelf, terwijl ook liefdevol de
verschillen in anderen worden waargenomen en omarmd, als uitingen van de vele gezichten van die
ander.
e
Het gebruik van het OER Ei Shiva Lingam opent door er herhaaldelijk mee te werken het 3 oog en
bevordert de kundalini stroom en werkt in op de ademhaling, waarna de doorstroming van
lichaamseigen vloeistoffen het zelfhelende proces zal plaats mogen gaan vinden.

