
Introductie
De wereld is gewikkeld in een enorm 
proces van verandering. Ongekende 
fenomenen volgen elkaar steeds sneller 
op. Het verleden biedt ons steeds 
minder houvast, waardoor de toekomst 
een onpeilbare onzekerheid in zich 
meedraagt. 
Zijn we wel in staat om zoveel 
fundamentele veranderingen in heel 
korte tijd te verwerken? Lopen we niet 
het gevaar ons te verliezen in de haast 
en de dwang van het dagelijks leven? 
Bestaan er nieuwe ankers, nieuwe 
zekerheden, nieuwe wegen voor ons 
leven? Wacht er zelfs een nieuwe wereld 
op iedereen met moed? Is de grote 
boodschap: ga je eigen weg? Bevrijd je 
zelf van het moeten en de dwang vanuit 
de maatschappij? Bouw een eigen 
wereld met elkaar? Bouw eilandjes met 
‘nieuwe’ waarden en zonder al die 
maatschappelijke fouten die ons elke 
dag wanhopig en machteloos maken?

In 1977 ontwikkelden we de eerste 
natuurlijke wierook voor de Westerse 
neus. Tot die tijd waren alle 
wierookgeuren fantasiegeuren met veel 
chemische ingrediënten. Ons ideaal was 
bloemen- en houtgeuren formuleren als 
de geuren uit de natuur. Mild en oprecht. 
Al die jaren blijven alle wierookgeuren 
met de hand gerold, verpakkingen met 
de hand gemarmerd, gedrukt, gesneden 
en geplakt. Elk pakje uniek gemarmerd. 
In een atmosfeer van gelijkheid, 
zekerheid, goede werkomstandigheden 
en lonen, en veiligheid voor de vrouwen. 
Echte Eerlijke Handel!
Elke zoveel jaar kwam er een nieuwe lijn 
bij: Gouden Geuren, Mira Geuren, 
Nagchampa Geuren, Kruiden Geuren en 
nu Spirituele Geuren als antwoord op de 
onrust en stress van deze tijden.

De Spirituele Geuren zijn een volgende 
stap in onze reeks ‘Producten en 
diensten uit de Toekomst’. De eerste uit 
de reeks waren de Voelgels 
geformuleerd met bloemen- en 
essentiële oliën. Er zijn 3 soorten 
voelgels. Hulp-voelgels met bloemen 
oliën die werken als psychologische 
verlichting van een breed scala aan 
psychologische problemen zoals Angst, 
Depressie, Stress, Zelfacceptatie, 
Autisme etc. Waarden-voelgels waar de 
bloemen oliën werken om waarden in 
ons leven te verhogen, zoals 
(Zelf)Vertrouwen, Moed, 
Betrouwbaarheid, Oprechtheid, 
Doorzettingsvermogen etc. Spirituele 
Voelgels die ons kunnen begeleiden 
naar ons innerlijk en boven-mentale 
bewustzijnsniveau’s, zoals Geloof (in je 
ziel), Spiritueel Licht, (Eenheid van) Tijd, 
Kracht van Liefde etc.
De tweede uit de reeks was het boek 
‘De Ware Vrouw’. Een boek om de 

vrouw te bevrijden van al haar 
minderwaardigheidscomplexen ten 
opzichte van de man en de weg te wijzen 
naar haar innerlijk, om zo een Ware 
Vrouw te kunnen worden.
De derde in de reeks zijn de Spirituele 
Geuren, die ons kunnen helpen om onze 
weg naar harmonie te vinden in deze 
hectische en onvoorspelbare wereld.  
De vierde in de reeks is een dienst: 
Onderwijs uit de Toekomst. Peuters vanaf 
2 jaar krijgen het ‘onderwijs uit de 
toekomst’. Zie 
www.schooluitdetoekomst.nl  

De Spirituele Geuren zijn onze vijfde stap 
in onze serie 'Producten en diensten van 
de Toekomst'.

De Moeder’s Spirituele Geuren
De Spirit is eeuwig en bestond al voor het 
universum. De Spirit kan als de natuur 
van de Divine gezien worden. De Divine 
in actie. De Divine in ons diepste zijn. 
Spiritualiteit zit in het bloed van elke 
persoon in India. Bij ons is spiritualiteit 
minder aangeboren, maar het is wel de 
sterkst groeiende beweging in onze 
persoonlijke evolutie. We kijken meer en 
meer door de onvervulde beloften van de 
maatschappij heen en zoeken naar een 
nieuwe weg in ons leven, een nieuwe 
toekomst. We willen niet meer leven voor 
de illusies van de maatschappij en ons 
pensioen, niet voor de geneugten en het 
aanzien van bezit en geld, niet voor een 
leven in voortdurende stress en angst, we 
willen niet verzanden in aftakeling en 
alles dat minder wordt, we willen hoop en 
verandering, een toename van ons 
bewustzijn, zelfs contact met een nieuw 
en eeuwig zelf, een spiritueel zelf!

De 15 Moeder’s Spirituele Geuren 
kunnen een kleine hulp vormen in je 
zoektocht naar spiritualiteit in je leven.

Bosvaren is een ervaring van aarde-
geuren! Een schitterende geur die met zijn 
diepe bos- en woudfantasie een heel huis 
kan vullen. Bosvaren is een variatie op 
een geur van 150 jaar oud - Fougѐre. Een 
geur voor de eeuwigheid en door haar 
omarmende karakter een verdrijver van 
gevoelens van eenzaamheid. Het is ook 
een muze voor schrijvers en dichters.

Elfen Droom is sprankelend van geur: 
vrolijk, licht, feeëriek. Een geur om weg te 
dromen in een wereld van spel en 
goedheid. Een sprookjesgeur die elke 
keer weer een glimlach op je gezicht 
tovert en je het gevoel geeft: het leven is 
goed in die wereld.

Frangipani is een zachte Champaca geur 
om een vriendelijke en exotische sfeer te 
scheppen, die je kamer omtovert tot een 
klein tropisch paradijsje, waarin je kunt 

wegdromen in verwonderende fantasieën.
Frangipanni is een bloemengeur en heeft 
geen relatie met frangipani gebak. 

Frangipani Champaca is een krachtige, 
exotische bloemengeur uit India. Krachtig 
als de Indiase specerijen, overweldigend 
tot zelfs bedwelmend. De combinatie van 
kracht en schoonheid maakt het een geur 
om nooit te vergeten. 
Vrouwen dragen de prachtige witte 
bloemen met een geel hart van de 
Plumeria vaak in hun haar. In India heten 
het Champaca bloemen, en bij ons 
hebben ze de naam Frangipani gekregen.

Franse Schoonheid is een nostalgische 
Franse geur van pure cosmetica en 
onovertroffen schoonheidsartikelen. 
Droom weg in de jaren van schoonheid in 
het leven van het oude Parijs. Uit een tijd 
vóór de kunstmatige en synthetische 
toevoegingen, waarin geurklanken je 
omhelzen als beste vrienden. 

Groene Roos is een heerlijke rozengeur 
voor je hart. Zo wil je zelf ruiken met zo'n 
karakter. Met deze geur kun je smelten en 
verloren raken in schoonheid. Is dit een 
geur van harmonie? Een vakantie in je 
hart?

Keukenhof is een frisse, zoete lentegeur. 
Rijk en vol van geur. De geur lijkt een 
atmosfeer van duidelijkheid en helderheid 
te creëren. Een veilig gevoel waarin je 
vrijheid van expressie kan vinden als bij 
een ruimhartige moeder.

Munt is een geur voor de liefhebber: 
eenvoudig en prettig. Voor velen een geur 
en smaak vol van herinneringen aan 
vroeger. Oma's hadden altijd een doosje 
pepermunt voor de kinderen en zelf ging 
je zelden weg zonder een rolletje in je 
zak. Een pepermuntje is goed voor je 
maag, maar zou de geur dat ook zijn?

Orchidee geurt met een goddelijke 
natuur, intens en verrukkelijk. Exotisch is 
het een verrijking van de atmosfeer waarin 
je je kan laten meedrijven als je je ogen 
sluit. Orchideeën, er bestaan duizenden 
soorten, zijn wonderlijke tropische 
bloemen die vaak weken tot maanden 
vers blijven. Sommige orchidee soorten 
hebben alleen luchtwortels om zich te 
voeden!

Sandelhout Fantasie is een prachtig 
alternatief voor de originele sandelhout 
wierook die onbetaalbaar is geworden. De 
geur komt heel dichtij echte sandelhout. 
Een geur gemaakt om tot rust te komen. 
Een meditatieve geur die je losmaakt uit 
de snelheid van het vluchtige leven van 
tegenwoordig. Even niets, even vrij van de 
druk op de zenuwen.

De Moeder's Spirituele Geuren
geurinformatie brochure

http://www.schooluitdetoekomst.nl


Spiritueel parfum - Fantasie is een 
spiritueel parfum vol fantasie en 
avontuur. Een geur van inspiratie om 
onbekende ervaringen en verborgen 
werelden te ontdekken. Met je ogen 
dicht genieten van grenzeloze 
gevoelens. Zeker een geur als antidotum 
voor verveling en saaiheid. 

Spiritueel parfum - Helder is een 
parfum voor een stil en helder hoofd dat 
ruimte geeft voor diepliggende emoties 
uit je hart. Een geur voor je toekomst, 
om contact met je spirituele toekomst te 
maken en je zorgen over jezelf weg te 
nemen. 

Spiritueel parfum - Zacht is een 
spiritueel parfum met een kenmerkende 
zachte noot gewonnen uit een 
uitzonderlijke plant in India. De geur 
brengt rust zoals een vriend op de 
achtergrond en verdrijft, misschien 
zonder dat je het merkt, vermoeiende 
hersenspinsels. 

Tempel wierook is een wierook met een 
geschiedenis van duizenden jaren. 
Tempel wierook werd al die tijd in 
tienduizenden tempels van India 
gemaakt, gerold en gebrand. Elke 
bezoeker van de tempel brandde een 
stokje. De rook werd vergezeld door 
gebeden aan de goden. Gebeden voor 
de oplossing van problemen, voor 
voorspoed in de familie en voor jezelf 
een spirituele toekomst. Tempel wierook 
is nog steeds onlosmakelijk verbonden 
met het leven van alledag in India. 
Let wel: de geur blijft heel lang hangen.

Tulp is een diepe en moeilijk te duiden 
geur die haar karakter niet snel vrijgeeft 
en je hart zacht verovert met haar 
subtiliteiten. Subtiliteiten van zachtheid, 
van volwassenheid, van een stille, vrijwel 
ongemerkte, omarming misschien?

Onze wierook bestaat al meer dan 45 
jaar! Geboren in 1977 als de eerste 
natuurlijke en natuurzuivere wierook was 
het zijn tijd ver vooruit. Ook was het de 
eerste (en tot nu toe enige) wierook die 
met een westerse neus ontwikkeld is 
voor onze Nederlandse neus en smaak. 
Onze wierook werd hierdoor mild en 
zacht, maar ook duurzaam. Onze geuren 
hebben de tand des tijds goed 
doorstaan. Bij welk product in de wereld 
is de geur 45 jaar hetzelfde gebleven? 
Het geheim is dat wij dicht bij de natuur 
zijn begonnen: een geur als Roos, 
Lavendel of Jasmijn is al duizenden 
jaren populair. In die 45 jaar zijn er veel 
geuren bij gekomen zoals 15 Gouden 
Geuren, 12 Mira geuren, 38 Nagchampa 
geuren, 18 Kruiden geuren en als laatste 
15 Spirituele Geuren en 21 geuren in 
bijenwas. Maar in die 45 jaar zijn wij ook 
het enige wierookmerk gebleven die 
haar geuren zelf ontwikkelt, zelf de 
wierook rolt en verpakt in India en zelf 
distribueert naar winkel en consument. 
Zonder tussenhandel krijg je als 
wierookgebruiker bij onze wierook veruit 
de meeste waarde en kwaliteit, want bij 
uitbesteding en tussenhandel wordt de 
consumentenprijs van een product meer 
dan verdubbeld. Bij ons ben je verzekerd 
van een eerlijk product voor een eerlijke 
prijs. Meer over het verhaal van ons 
ontstaan vind je op de homepage van 
onze website: www.wierook.nl

Die 45 jaar kennis en ervaring met 
geuren en bloemenoliën heeft ook geleid 
tot het ontwikkelen van ons meest 
bijzondere product: de voelgels. Een 
natuurlijk product met bloemenoliën dat 
harmoniserend kan werken bij vele 
problemen waaronder depressie, 
trauma's, anorexia, eenzaamheid, 
verdriet, angst en zelfs autisme. Ook kan 
het helpen bij het krijgen van 
(zelf)vertrouwen, moed en 
doorzettingsvermogen. De werking is als 
bij een stemvork waarbij alles in de 
omgeving mee gaat trillen. In het geval 
van de voelgels gaan wijzelf subtiel 
meetrillen met de harmonie van de 
specifieke voelgel, waardoor de 
oorspronkelijke harmonie in ons 
terugkomt. Je kunt dit direct voelen en 
ervaren zodra je een voelgel in handen 
neemt. Bijzonder is dat dit een YOBO 
product is dat je maar eenmaal in je leven 
hoeft te kopen want het blijft een leven 
lang werken (YOBO=You Only Buy 
Once). Bovendien kan je de voelgel laten 
voelen of doorgeven aan anderen. Bij 
gratis workshops en in ons magazijn in 
Almere kun je alle voelgels uittesten en 
ervaren. Meer informatie en ervaringen 
met de voelgels vindt u op www.gels4.me

Gebruiksaanwijzing
Steek het wierookstokje aan en blaas het 
vlammetje uit. Zet het stokje stevig in een 
goede wierookhouder of in een bakje met 
zand (zodat het stokje niet om kan 
vallen). Door het smeulen komt de 
(bloemen)geur vrij en verspreidt zich 
langzaam door de kamer. Omdat wij geen 
chemische verdunners (zoals ftalaten) en 
geen synthetische ingrediënten (zoals 
nitro-musks) gebruiken is er weinig rook 
en blijft de geur mild en zacht en zal deze 
niet onnodig lang blijven hangen. 

Wees altijd voorzichtig met vuur!    
Zet het brandende wierookstokje niet in 
de buurt van ontvlambare stoffen zoals 
gordijnen en houdt het uit de buurt van 
kinderen. Laat brandende wierook nooit 
onbeheerd achter.

Weetjes
- Onze wierook is handgerold met de 
masala methode waarbij  de  geuroliën -
voor het rollen- direct aan het 
wierookdeeg worden toegevoegd. Dit in 
tegenstelling tot andere wierookmerken 
die de dompel methode gebruiken waarbij 
ongeparfumeerde wierookstokjes 
gedompeld worden in geurolie die een 
aantal malen verdund is met chemische 
verdunner. Tegenwoordig zijn bij veel 
merken de veelal chemische 
wierookstokjes machinegemaakt (= 
machinaal geproduceerd).
- Al onze wierookpakjes zijn 
handgemarmerd waardoor elk pakje 
uniek is en elk pakje zodoende gemaakt 
is voor een uniek persoon. Wij hebben 
zelf nog nooit een leeg pakje 
weggegooid. 

Verpakkingen en soorten
1. De Moeder's Geuren bloemenwierook 
zijn de originele geuren ontwikkeld in 
1977.

2. De Moeder’s Gouden Geuren 
Bloemenwierook zijn subtiele, kwalitatief 
hoogstaande geuren, die gemaakt zijn 
met dure (soms heel dure) oliën en 
ingrediënten.
3. Mira Wierook zijn vooral geuren die 
ontwikkeld zijn op verzoeken van 
consumenten, zoals Opium en 
Kerkwierook.
4. De Moeder's India Geuren wierook zijn 
zogeheten Nagchampa geuren met 
Indiase mattipal en honing als basis. 
Deze geuren zijn sterker en hebben een 
Indiase geurinspiratie. Onze mildere 
Nagchampa geuren zijn ook heel geschikt 
voor wie de traditionele Nagchampa 
geuren te sterk vindt. De brandtijd van 
onze Nagchampa wierook is vaak meer 
dan tweemaal zo lang als onze gewone 
bloemenwierook.
5. De Moeder's Kruiden wierook zijn 
subtiele kruidengeuren/composities met 
natuurlijke oliën en ingrediënten. De 
kruidengeuren zijn voor veel mensen een 
welkome verrassing en verademing.
Onze wierook is verpakt per 24 (of 20) 
lange stokjes. Vele geuren zijn ook 
verkrijgbaar in pakjes met 12 korte 
stokjes en als kegeltjes. Voor alle geuren 
zijn er assortiment doosjes en/of waaiers 
om de geuren uit te proberen of cadeau 
te geven. Tevens zijn er 
cadeauverpakkingen waarbij een houten 
of spekstenen wierookhouder is 
bijgesloten. 
De subtiliteit van de wierookgeuren is 
ook te ruiken en ervaren in onze 
bijenwasvormen, die los verkrijgbaar 
zijn en in allerlei (cadeau)verpakkingen 
en in geurkaarsen en geurminiatuurtjes 
om neer te zetten of op te hangen 
zoals bij Memory takken.

Verkrijgbaarheid
Onze wierook, bijenwas en 
geurproducten zijn verkrijgbaar bij een 
aantal natuurvoedingswinkels, 
kruiderijen, wereldwinkels, nieuwe 
tijdswinkels, tuincentra en de 
parkwinkels van Staatsbosbeheer.
Kun je een geur of product niet vinden 
of is er geen winkel in de buurt, dan is 
alles altijd verkrijgbaar in onze 
webwinkel met honderden producten, 
via winkel.wierook.nl
Langskomen of ophalen? Dat kan! U 
bent van harte welkom in ons magazijn 
in Almere, Edvard Munchweg 27, 1328 
MA. Graag van tevoren even bellen 
met 036 534 8610 om er zeker van te 
zijn dat iemand u kan helpen.

De Moeder's Geuren
Magazijn (te bezoeken): Edvard 
Munchweg 27 
1328 MA Almere, 036-5348610 
info@wierook.nl
www.wierook.nl 
www.bijenwasgeuren.nl 
www.gels4.me
www.moedersgeuren.nl 
www.dewarevrouw.nl  
www.tapestries.nl
Facebook: www.wierook.nl/facebook 
www.gels4.me/facebook 

De Moeder's Spirituele Geuren Bloemen-, Bos- en Houtgeuren
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