
 Deze info is samengesteld door Mantra Shakti ter ondersteuning van de kennis die zij wil uitdragen. 
 

 
 
 

 
Mantra Shakti | www.mantrashakti.nl | info@mantrashakti.nl | Wolvenring 46, 4817 GD Breda, The Netherlands | Tel: +31 (0)6 20 22 93 18 
Triodos Bank: NL34 TRIO 0198 3551 14 - BIC: TRIONL2U | KvK Breda 51317729 | on our programs and sessions terms and conditions apply 

 
 

WEET JE OVER KOKOSNOTEN RITUEEL IN NEPAL: 
 
Een kokosnoot wordt gebruikt in een ritueel als 
offerande. De kokosnoot wordt in dit ritueel 
aangeboden aan een energie met een bepaald doel. De 
kokosnoot wordt op een heilige of waardevolle plaats 
gelegd of kapot gespleten.  
 
WANNEER OFFER JE EEN KOKOSNOOT? 
Dit kan zijn om te bedanken of om een gunst te vragen. 
In de volgorde; eerst verzoek je de energie om hulp en 
geef je aan wat je daar tegenover wilt stellen. Pas als deze hulp ook daadwerkelijk gelukt is dan geef je 
een kokosnoot (of dat wat je beloofd had) als offerande. 
 
HOE OFFER JE EEN KOKOSNOOT? 
De kokosnoot was je eerst met water schoon. Je kunt deze dan in zijn geheel op het altaar leggen. Na 
je ritueel breek je de kokosnoot door er met een hamer hard op te slaan.  
In veel schijnen/tempels in Nepal en India wordt de kokosnoot ter plekken voor je gekliefd en het vocht 
over de heilige plaats gesprenkeld. 
 
WAAR OFFER JE DE KOKOSNOOT? 
De kokosmelk geef je over je altaar of geef/gooi je in de natuur. Van het witte kokosvruchtvlees kun je 
zelf eten. Iets eetbaars op je altaar neemt de energie van die plek in zich op (de zegening van het 
ritueel). Na enige tijd op deze plek te hebben gelegen heeft dit eetbare offerande meestal de bedoeling 
om gegeten te worden (de gezegende gift terug aan jou). 
 
WAAR STAAT EEN KOKOSTNOOT VOOR? 
In heel veel oude culturen werd en wordt er gebruik gemaakt van levende offers (mens en dier). In 
Nepal en India hebben ze een hele lange tijd geleden deze vorm van offeren omgezet naar de offerande 
met een kokosnoot. Kokosnoot in de oude taal Sanskriet betekend ook lichaam en vertegenwoordigt 
hetzelfde; met zijn harde schil voor de harde delen van een lichaam (haar, botten), het witte 
vruchtvlees voor het vlees (daarom mag je dit ook wel opeten na offerande), en de kokosmelk staat 
voor het vocht (bloed).  
Daarnaast kunnen de drie gaten in de harde schil gezien worden voor de drie getijden; verleden, heden, 
toekomst. 
 
VOOR WIE DOE JE EEN OFFERANDE? 
In de oude cultuur en kennis uit Nepal geeft men minstens ieder jaar kokosnoten voor hun spirituele 
leraren en diens helpers (voertuigen, dienaren en vechters).  
 
WAARVOOR GEEF JE EEN OFFERANDE? 
Door je respect te getuigen, aan dat wat je doet en aan je spirituele verbinding waaruit je kennis en 
inzichten verkrijgt, blijf je in goede verbinding met de creaties van het bestaan. Dit is zowel de aarde 
en alle tastbare elementen in de natuur, als de spirituele leraren, gidsen en energetische wezens in 
minder tastbare dimensies. In deze verbinding kun je jezelf ontwikkelen op materieel en immaterieel 
vlak; je werkt aan gezondheid, balans en voorspoed in je materiële leven en mentale en geestelijke 
ontwikkeling en kwaliteiten (gave) in je immateriële bestaan.  
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