
SHAMBALLA  

 
ARMBAND  Geïnspireerd op het oude koninkrijk Shamballa 
      Werking en herkomst: 
Shambhala, ook gespeld als Shambala of Shamballa, is een mythisch koninkrijk. In de teksten die verbonden zijn met de 

Kalachakratantra wordt het gesitueerd ten noorden van de Himalaya. Meestal wordt dit dan geassocieerd met Tibet. In de 

bönreligie is eveneens sprake van een mythisch rijk met de naam Olmolungring waar de stichter van die religie Tönpa 

Shenrab over geheerst zou hebben. In de traditie is Shambhala een land dat gewijd is aan de uitvoering van de 

Kalachakratantra. In de tantra wordt vermeld,dat de historische Boeddha deze toevertrouwd zou hebben aan de koning van 

het land. Shambhala heeft de vorm van een enorme lotusbloem. Er staan enorme wouden sandelhout, meren die eveneens in 

de vorm van een lotus zijn en het wordt omringd door een keten van bergen. In het midden van het koninkrijk ligt de 

hoofdstad Kalāpa. In het centrum van de stad is de mandala van de Boeddha Kalachakra. De inwoners van de in totaal 960 

miljoen dorpen van Shambhala worden geregeerd door de Kalkin, een buitengewoon wijs bestuurder. De leken in Shambhala 

zijn allen prachtige mensen en gezond; er komt geen ziekte en armoede voor. De monniken houden zich op voorbeeldige 

wijze aan hun beloften en verplichtingen. Zij zijn intelligent, geheel gewijd aan de praktijk van het vajrayana, hoewel ook alle 

authentieke vormen van het Indiase boeddhisme daar behouden worden. De meerderheid van de mensen die in Shambhala  

wedergeboren worden bereikt tijdens hun leven daar het boeddhaschap. Maar er dreigen ernstige moeilijkheden. In het jaar 

2425 zullen de barbaren (over het algemeen geïdentificeerd als moslims) die het boeddhisme in India hebben vernietigd 

proberen om Shambhala binnen te vallen. De vijfentwintigste Kalkin, Raudracakrin, zal zijn legers dan naar India leiden waar 

ze zullen vechten met de krachten van het kwaad in een apocalyptische slag, die door de krachten van het boeddhisme zal 

worden gewonnen. Deze overwinning zal in een gouden periode resulteren waarin de levensverwachting van mensen sterk 

zal toenemen, er geoogst kan worden zonder het land te bewerken en de bevolking van de hele aarde toegewijd zal zijn aan 

het boeddhisme. Het Shamballa armbandje staat voor de kracht van het oude Shamballa en beschermt tegen ziekte en geeft 

geluk en voorspoed. Deze wordt nog versterkt door de kracht van de specifieke edelsteen op een bepaald gebied. 

De Edelstenen: 
Amethyst:  

Tegen verdriet en heimwee, geeft spiritueel inzicht. 

Rozenkwarts: 

Tegen heimwee, bevordert de liefde en maakt creatief. 

Bergkristal: 

Tegen depressies. Zuivert het gehele lichaam. 

Sodaliet: 

Maakt ijverig. Helpt bij oververmoeidheid. 

Turkoois: 

Beschermt tegen ongeluk, helpt om niet  

verwerkte emoties op te lossen. 

Aventurijn: 

Brengt het leven weer terug in balans. Justin Bieber draagt altijd  

een Shamballa armbandje. 
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