




Het is gebaseerd op de persoonlijke ervaring van

de schrijver met verschillende kundalini-leraren

(guru’s) in India en het Westen (swami Yogananda

Giri, swami Rameshwarananda Giri, swami Hari-

harananda Giri, Hariakhan Baba, Baba Mukta-

nanda, Devaraha Baba, Konkhandi Nath, en

Dashera Giri Maharaj), die met hun wijsheid, ken-

nis en energie zijn transformatieproces, door de

jaren heen, op allerlei manieren in goede banen

hebben geleid.

Hoewel er inmiddels genoeg in het Nederlands

vertaalde literatuur over kundalini verschenen is,

vond de auteur het nodig, een boekje te schrijven

met merendeels praktische tips voor het omgaan

met een onvoorbereid kundalini-transformatiepro-

ces. Hij grijpt daarbij terug op twaalf jaar ervaring

in het begeleiden van mensen die last hebben van

kundalini-energetische storingen. Zonder hun pro-

blemen en vragen was er geen aanleiding geweest

om het te schrijven. Dit boekje is dus speciaal ge-

schreven voor mensen die kundalini-problemen

hebben, maar ook voor hun naasten en de hulp-

verleners die er mee te maken krijgen. 
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Inleiding

Kundalini is een begrip dat haar oorsprong heeft

in de hindoeïstische yoga- en tantratraditie van

India. Het staat voor een in eenieder latent aanwe-

zige vorm van subtiele energie, die door yoga en

ademhalingsoefeningen of door de genade van een

gerealiseerde leraar (guru) opgewekt kan worden.

Het begrip zou ook geduid kunnen worden als de

universele energie (prana, chi, ki), die in een indi-

vidu uit haar sluimerende toestand is opgewekt en

die in de yoga- en tantratradities het innerlijk vuur

of kundalini-energie genoemd wordt. Vanuit chris-

telijk gezichtspunt zou men het de Heilige Geest

kunnen noemen.

Als de kundalini ontwaakt, dan komt er een gees-

telijk transformatieproces op gang dat kort of lang

kan duren en onder begeleiding van een gekwalifi-

ceerde leraar en afhankelijk van de talenten van de

leerling, uiteindelijk tot een staat van Verlichting

zou kunnen leiden. Dit is mogelijk omdat de opge-

wekte kundalini-energie het bewustzijn schoont

van allerlei verkleuringen (karmische formaties)

die het in dit of andere levens heeft opgedaan.

Hierdoor keert het bewustzijn terug naar een hel-

dere staat van zijn, die altijd al aanwezig was. Voor

het bereiken van de Verlichting is het ontwaken

van de kundalini echter niet altijd noodzakelijk.
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Enige duidelijke voorbeelden van zulke voltooide

kundalini-transformatieprocessen zijn de Indiase

heiligen Sri Ramakrishna, Anandamoyi Ma, Swa-

mi Muktananda en Sri Krishnamurti. De meest be-

langrijke voor mensen met spontaan ontwaakte

kundalini is Gopi Krishna (voor zijn levensver-

haal, zie de literatuurlijst). Als wat minder duide-

lijke voorbeelden van een kundalini-transforma-

tieproces in het Westen kunnen genoemd worden:

Theresa van Avila, Thérèse de Lisieux en Hilde-

gard von Bingen.

De spontane opwekkingen van de kundalini doen

zich in het Westen steeds meer voor omdat men-

sen die zich met hun spirituele ontwikkeling be-

zighouden, allerlei geestelijke methoden en tech-

nieken door elkaar toepassen zonder te beseffen

wat het effect ervan zou kunnen zijn. Als de kun-

dalini dan spontaan ontwaakt, en men is er niet op

voorbereid, dan krijgt men te maken met een ge-

stoord kundalini-transformatieproces.
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