
Nieuwsbrief 

voor de Vrienden van de Moeder’s Geuren 

In deze alweer 15de vriendennieuwsbrief vind je de vertrouwde onderwerpen: boeken nieuws, geurgel nieuwtjes, 

geurnieuwtjes, EM nieuwtjes en wizzjedatjes. En wij wensen je alvast ontspannen en geurige feestdagen van alle Mira’s: 

Henriëtte, Vivienne, Hyacintha, Nebi, Eline, Chafia, Sattwa, Dennis, Ralph, Imke, Mayra en Robert. Dat 2013 het gelukkigste 

jaar van je leven mag worden. 

 

Boek De Ware Vrouw 
Velen zullen het er over eens zijn dat 2012 een bijzonder jaar is, maar voor ons ‘de vrouwen’ van 

Mira International is dat heel zeker, want wij hebben ons eerste boek geschreven. Het heet  

De Ware Vrouw – het eeuwige mysterie van de vrouw ontraadseld  

Het vertelt hoe wij vrouwen -vanwege ons sterk ontwikkeld gevoel- het beste in staat zijn te 

helpen een substantieel meer eerlijke en harmonieuze maatschappij te creëren. Het is een heel 

praktisch boek, vrij stevige kost omdat het je confronteert met je leven en jezelf, maar het is 

ook heel hoopvol: een mooie, eerlijke samenleving is dichterbij dan we denken, het is aan ons om 

die via ons zelf te verwerkelijken. Word eerlijk, laat je ‘constructie’ en je 'gespeel' achterwege, 

kies voor eerlijke producten en accepteer geen leugenaardigheden meer . Achterin het boek 

staan zes praktische oplossingen waarmee we onze huidige maatschappij blijvend kunnen 

veranderen. 

Een voor de hand liggende vraag is dan natuurlijk ‘en het boek De Ware Man dan?’ Jawel, daar zijn de jongens nu mee bezig. 

Het wordt net zo machtig interessant als De Ware Vrouw, en heel anders, nu gezien door mannenogen. Meer mentaal en vanuit 

mannengezichtspunten belicht. We verwachten het vroeg in het voorjaar uit te brengen. 

 

De Moeder’s Geurennieuwtjes - Geurgels: ervaringen, onderzoek en toepassingen 

Naar aanleiding van een uitgebreid artikel 'Positiviteit in een potje' en een serie advertorials in het tijdschrift Ode hebben 

veel mensen kennis kunnen maken met onze geurgels, de Spirituele Cosmetica, met EM en het 

Glenn Doman schoolproject.    

Vooral voor de geurgels heeft het artikel veel goeds gebracht. Een nieuw soort product heeft 

veel ondersteunende uitleg nodig: wat doen geurgels nu precies voor je? Door de 

harmoniserende kracht en energie van bloemenoliën kunnen innerlijke problemen opgelost 

worden of positieve dingen in ons ontwikkeld. Elke geurgel bestaat uit een mix van bloemen 

absoluuts en essentiële oliën, afgestemd op een bepaald thema zoals Vertrouwen of 

Zelfacceptatie. De geurgel in een potje of buisje hoef je alleen maar bij je te dragen om te 

laten werken. De fijnstoffelijke energieën van de bloemenoliën en absoluuts doen het werk 

voor je. Van de meer dan 60 thema’s noemen we Liefde, Wellness (werkt goed bij pijn en 
fibromyalgie), Geloof (in je ziel), Vrij van Angst, Troost, Hulp bij Autisme, Hulp bij Drukke Kinderen, Hulp bij Heimwee. Op de 

websitewww.gels4.me zijn ze alle 60 met omschrijving te vinden (het artikel: www.wierook.nl/ode_magazine_sept_2011.php). 
Onderzoek met de geurgels: we doen onderzoek met de geurgel Wellness. Deze geurgel heeft een goede uitwerking op 

allerlei soorten pijn, zoals fibromyalgie-pijnen, pijn bij verstuikingen, onderrugpijn, pijn bij wondjes als kloven (ook Wellness in 

de helende zalf werkt geweldig). Een potje Wellness een minuut op de plaats van pijn houden doet de pijn in de meeste 

gevallen verdwijnen. U kunt zich nog aanmelden via (onderzoek@gels4.me). We zijn tevens onderzoek gestart bij depressie, 

ADHD, angst en fobieën waarvoor u zich ook kunt aanmelden. 

Nieuwe Spirituele Cosmetica producten: Deodorant, Lipbalsem, Aloë Vera Spier-gel 

Onze lijn met biologische cosmetica producten is weer uitgebreid: dit jaar heeft Mayra – op veler verzoek - 

een deodorant gemaakt, een lipbalsem en een spier-gel. De deodorant is gemaakt op basis van Sheaboter en 

Aloë Vera en is iets heel bijzonders. Deodorants ‘verdoezelen’ je eigen lichaamsgeur door er een ander 

luchtje aan toe te voegen, maar deze deostick met alleen eerlijke stofjes erin bewaart je eigen 

lichaamsgeur. De lipbalsem heeft ook Sheaboter als basis en herstelt je lippen bij één keer smeren voor de hele dag. De Aloë 

Vera spierbalsem kun je geweldig gebruiken bij vastzittende spieren zoals nek en schouderpartij, en bij hoofdpijn (een heel klein 

beetje aanbrengen bij de slapen en in de nek). Het is heel sterk, sterk geconcentreerd en prettig van geur vanwege de 

toegevoegde pepermunt olie, dus heel weinig gebruiken per keer. Bij wijze van introductie van alle drie deze artikelen en omdat 

het definitieve etiket er nog niet is, bieden wij ze aan voor 25% korting (zie de webshop www.spirituelecosmetica.nl) 

 

Parfum- en essentiële oliën geur-gels 

Het afgelopen jaar hebben we parfum- en essentiële olie geur-gels ontwikkeld. Het is geheel nieuw op geurgebied: de natuurlijke 

gel heeft de capaciteit om de toegevoegde parfum en essentiële olie jarenlang vast te houden en heel langzaam vrij te geven.  

http://www.wierook.nl/ode_magazine_sept_2011.php
onderzoek@gels4.me
Robert van Harten




Hierdoor verspreidt de geur zich niet zo sterk als je bij gewone luchtverfrissers gewend bent, maar wel jaren langer. Om de geur 

sterker in de ruimte te verspreiden kun je een mespuntje van de gel toevoegen aan het water van een aromalampje. Het is ook de 

meest economische geurverspreider: met 60 keer een mespuntje kost uren geur maar 10 cent per keer.  

Je kunt kiezen uit vele geuren waaronder: Herfstblaadjes, Kerst, Blauwe-, Roze- en Witte Lotus, Rozen en Viooltjes, Lavendel, 
Salie, Le Perfume, Musk, Eucalyptus, GaneshNagchampa, Jasmijn Goud ofYlangYlang (vanaf € 5,95).  

 
Nagchampa geuren 

Het is jullie vast niet ontgaan dat ons assortiment Nagchampa geuren is uitgebreid en wel tot 26 geuren. Het kenmerkende van 

‘nagchampa-geuren’ is dat de wierook gebaseerd is op traditionele Indiase wierook en daarom veel sterker is. 

De stokjes worden omrold met een deegje van honing, de hars mattipal, waaraan de oliën van de Moeder’s 

Geuren Bloemenwierook zijn toegevoegd. De honing en mattipal maken het zulke heerlijk zacht-zoete 

wierookgeuren. Met de 21 geuren waaier kun je zo'n 100 uur genieten van India in huis. Van de nieuwste 

Nagchampa geuren is ook een klein ‘Goden’ paletje gemaakt met 5x6 korte stokjes: Govinda, Radha, Rishi, 

Siddharta en Veda Nagchampa. Aravind en Pavitra zijn de andere 2 nieuwe geuren. 

 
EM (Effectieve Micro-organismen) nieuwtjes en informatie 

Wipe& Clean: het eerste en enige schoonmaakmiddel dat zo natuurlijk is dat je het kunt drinken! Een 

uitkomst voor een gezin met kinderen. De prijs is € 9,95 per 2 liter wat je bij gebruik 100x verdunt. 

Gebruikers vertellen dat schoonmaken weer leuk wordt, de resultaten verbluffend zijn en dat je de 

eerlijkheid van het product kunt voelen. Puur natuur in plaats van dodelijke chemie. Een leuke 

anekdote is dat in een straat in Almere Haven elk huis met Wipe& Clean schoongemaakte ramen heeft. 

Een mevrouw begon haar ramen er mee schoon te maken en het resultaat viel zo op dat het van 

buurvrouw naar buurvrouw ging. 

EM Bio-Ron producten: de gespecialiseerde EM producten voor honden en katten, paarden en knaagdieren zijn weer uitgebreid. 

Bijzonder geschikt bij huid, haar en spijsverteringsproblemen van je dieren. 

De EM producten kun je vinden in de EM winkel: www.emwinkel.nlen je krijgt een proefflesje Wipe&Clean gratis. 

 

Wizzjedatjes 
- wizzjedatje bij je webwinkelbestellingeen cosmetica tester ontvangt (met keuze uit gezichtsdaglotion Engelen 
Gezicht, gezichtsdaglotion Engelen Glimlach, gezichtsreiniger Engelen Schoonheid, gezichtsmasker Engelen 
Zalfje met Sheaboter, gezichtsmasker Engelen Kracht met multivitaminen, of gezichtsmasker Engelen Voeding 
een fruitzuren peeling, als je bij de opmerkingen ‘Nieuwsbrief cadeau’ schrijft? 

- wizzjedat52% van de opbrengst van De Ware Vrouw gedoneerd wordt aan Stichting De Moeder’s Geuren voor het Leren-Lees-
project dat als doel heeft iedere baby in Nederland geboren, een gratis Leer-je-baby-lezen pakket te geven? 
- wizzjedatje de helende zalf Huid Rescue goed kunt gebruiken bij een opkomende koortslip? Het zorgt ervoor dat de ontsteking 
niet doorzet. De pijn wordt veel minder en kun je er in een week van af zijn. 
- wizzjedat je tijdelijk een gipsen geursteentje gratis ontvangt bij de aanschaf van een pouch met 4 x 1ml flesjes geurolie of 
essentiële olie? 
- wizzjedat de vrouw van een van onze medewerkers weer een gelukkig mens is nu ze door het gebruik van de geurgel Wellness 
zoveel minder last heeft van haar fibromyalgie pijnen en vele malen meer kan dan vroeger. 
- wizzjedatje de nieuwe Nagchampa geuren ook kunt bestellen in probeerpakjes van € 0,60 per pakje? Drie geuren x 2 korte 
stokjes per geur. De soorten zijn ‘Boeddha’, ‘Liefde, Harmonie en Licht’, ‘Mantra, Ziel en Zelf’ en ‘Yoga’. 
- wizzjedat het boek "EM in de praktijk" je alle basiskennis over EM geeft? Onontbeerlijk voor iedereen die begrijpt dat we met 
het gebruik van micro-organismen de natuur om ons heen weer gezond, schoon en oorspronkelijk kunnen maken. 
- wizzejdatwe binnenkort onze EM-boeken site zullen uitbreiden met bio-boeken van uitgeverij Jan van Arkel? 
- wizzjedatonze kaarten met wierook en geurkussentjes een bijzonder cadeautje zijn voor heel weinig geld? Er staan prachtige 
verhalen in over geluk, beterschap, verjaardagen etc. Meer dan een cadeautje
- wizzjedatsinds halverwege dit jaar de betekenis van de geuren op elk pakje staat. Zo kun je op de achterkant van elk pakje de 
omschrijving van de geur lezen en wat de geur voor je kan doen. Wel zo handig.  
- wizzjedatonze websites en webwinkels bol staan van de geurwetenswaardigheden en filmpjes die je allemaal vrij kunt 
gebruiken? Het laatste filmpje over de geurgels en Spirituele Cosmetica wordt ook uitgezonden op www.duurzaam24.tv 
- wizzjedat de Happy Tails Sprays er zijn voor huisdieren? Als straks de knallen van het vuurwerk weer beginnen kun je je hond 
en kat rustig houden met een spraytje Happy Tails. Als ze bang zijn voor het spray buisje, dan spray je het in je handpalm en aai 
vervolgens je huisdier met liefde zoals je gewend bent :-) 

 
Gelukkig Kerstfeest en een van succes geurend Nieuwjaar ………. Dat 2013 het jaar van 
eerlijkheid, samenwerking, harmonie, eenheid, vrede en geluk mag worden. 
Je kunt ons e-mailen, schrijven, bellen of faxen naar de volgende adressen: 

Vrienden van de Moeder’s Geuren | Achterwerf 311-312 | 1357 DG Almere Haven | tel: 036-5348610 
 fax: 036-5400181 | info@wierook.nl |  www.wierook.nl 

 

P.S. Elke keer als je ons product koopt ondersteun je automatisch het werk van Stichting de Moeder's 

Geuren en het werk voor wereldvrede. 

http://www.emwinkel.nl/
info@wierook.nl

