
 

 

RAJ   Koninklijk/ Koninkrijk 

SAT   Goddelijk/ Universeel 

PREM  Liefde 

 

In het Nederlands zou je kunnen zeggen de Koning van de Universele Liefde.  

De wierook wordt samengesteld uit de meest hoogwaardige harsen, kruiden, gommen en oliën. Tijdens de 

Bhakti Yoga wordt deze wierook door monniken met de hand gerold. Ieder van deze wierook heeft een andere 

samenstelling. Deze recepten worden zorgvuldig bereid volgens de richtlijnen  in de oude geschriften. Doordat 

sommige gegevens van werkingen in onbruik waren geraakt, zijn een aantal van de eigenschappen via 

paranormale weg verkregen. 

Er zijn verschillende soorten met allemaal hun eigen werking. Prijs per doosje €3,75 per 3 stuks €10,50 

De inhoud van de doosjes is 25 gram, sommige geuren bevatten meer stokjes dan andere geuren, dit komt door 
de gebruikte ingrediënten. 

01 Prema: Geeft warmtegevoel en welbehagen, bevordert totale doorstroming. 

02 Krishna Prema: Brengt de stroom op gang, schept ruimte in de portemonnee, schept onverwachte voordelen. 
Maakt praktischer en ordent. 

03 Rozas: Brengt nieuwe groei en spiritueel inzicht, help bij heling en meditatie. Werkt bevorderend in creatieve 
bezigheden. 

04 Tulisi: Helpt door emotioneel moeilijke periodes heen te komen, laat de tranen doorkomen wanneer nodig. 
Geeft berusting en troost. 

05 Vinyak Raj: Geeft je een zetje in de goede richting. Stimulerende wierook die je uit de veren laat komen. 



06 Darbari: Werkt ontspannend en doorstromend bij gewrichtsproblemen, ook bij stram gevoel in de onderrug 
en lichte pijn in de liesstreek. 

07 Frankinsence Coarse: haalt de last van de schouders en spanning uit de nek. 

08 Naag Champa: Geeft inzichten. Bevordert helderziende waarnemingen. Tegen Negativiteiten. 

09 Kundalini: (alle chakra’s) Laat je recht op staan. Voel de verbinding tussen hemel en aarde in je ruggengraat. 
Energetiseert en balanceert alle chakra’s. 

10 Frankinsence Fijn: (1e chakra) Werkt op de stuitchakra, aardend, laat los, vergroot gevoel van aanvaarding, 
overgave en acceptatie van de situatie (denken loslaten), helpt bij vochtproblemen. 

11 Prasadam: (2e chakra)Werkt op de miltchakra, geeft kracht bij zwakte, laat de perfectionist kalmeren. Geeft 
een beschermend gevoel. 

12 Gaur Nitaj: (3e chakra)Werkt op de zonnevlecht, reinigend en versterkend. Neem je ruimte. Door een beetje 
van de wierook te verpulveren, en op de zonnevlecht in te werken, vergroot het tijdelijk de beschermende 
werking. 

13 Jasmijn: (2e en 3e chakra) Werkt reinigend op het gebied tussen hart en navel,door de spanning weg te halen 
kan spierpijn ontstaan welke door het meermaals gebruiken van deze wierook verminder en meehelpt in 
spirituele bewustwording. Laat onderdrukte emoties los komen waardoor de spanning vermindert en meer 
bewustzijn ontstaat. 

14 Keser Chendan: (4e chakra) Werkt op het hartchakra, geeft kracht aan het hartgebied. 

15 Ganga Yamuna: (5e chakra) Loswerkend op het keelgebied, kan hierdoor misselijkheid bevorderen, dan is het 
mogelijk om op de chakra in te wrijven waardoor het helpt het keelgebied vrij te maken. 

16 Prahubupad: (6e chakra) Werkt op het derde oog. Helpt bij het vrijmaken van blokkades rond het derde oog. 
Pijn rond de ogen ‘als brilletje” of pijn achter de oren bij het rotsbeen, lichte massage met het poeder op het 
rotsbeen kan verlichting brengen. 

17 Vrindaban Flower: (7e chakra) Werkt op de kruinchakra. Maakt vrolijk, geeft licht en luchtigheid. Helpt bij het 
helder denken. 

18 Sandal: Balancerend en helend, zeer geschikt voor meditatie, geeft gevoel van weloverwogen vrijheid en 
ruimte. 

19 Aum: Geeft bescherming van binnenuit, naar buiten doorstromend. Vind de stilte in jouw harmonische 
centrum en resoneert met kosmische muziek. 

20 Bodhisatva: Brengt ruimtes terug in balans, werkt zuiverend en energetiserend. Voel de wijsheid van het 
Boeddha-bewustzijn! 

21 Ganesh Prema; Brengt doorstroming in zakelijke projecten, laat de druk van buitenaf verminderen. Helpt bij 
studie en gezondheidsproblemen door stress. 

22 Swami: Helpt je door een poort te gaan (kan helpen bij tranceregressie), meditatie wordt dieper en intenser, 
en houdt je geest soepel. 

23 Brahma Satva: Stabiliseert door stevig te aarden, maar laat je flexibel zijn zonder jezelf te verliezen en je eigen 
koers te kunnen varen in de ‘wilde’ wateren van het leven. Geeft je het gevoel weer alles aan te kunnen. 



24 Green Champa: Geeft ontspannen blij en rustig gevoel. Brengt mooie herinneringen naar boven. 

25 Healing: Wondhelend op geestelijk en lichamelijk niveau, brengt ook duidelijkheid en inzichten. 

26 Goddess: Laat je rugzak los. Helpt je door je transformatieproces heen. Om te focussen wat goed voor je is. 
Engelenbegeleiding. 

27 Radja: Oude gewoontes loslaten. Helpt om nieuwe ideeën te realiseren en te integreren in het nu met een 
zachte landing in het nieuwe bewustzijn. 

28 Natural: Brengt je in het hier en nu om je doel te bereiken. Ondersteunend bij energiewerk. 

29 Yang: Mannelijke intuïtie, volg het pad van de wijze man diep in je hart, daadkracht, geborgenheid, 
sensualiteit, verbinding, bescherming van de gemeenschap. 

 

De Raj Sat Prem wierook is verkrijgbaar in mijn praktijk, maar je kunt hem ook bestellen via 
info@brigittestadhouders.nl. Ik stuur je dan een bevestiging van je bestelling en een factuur. Je bestelling wordt 
dan, nadat de betaling binnen is, zo snel mogelijk verzonden. 

(6 doosjes passen precies in een brievenbuspakketje, verzenden € 4,00) 

 

 

 

 

 


