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gezondheid

Gedurende een dag nemen we veel 
energieën met ons mee die niet 
bij ons horen: in de trein, winkels, 

werk etc. Maar ook gewenste energie van 
bijvoorbeeld je geliefde. Zelfs als je slaapt 
kun je stukjes droomenergie van je part-
ner oppikken. Al deze niet-eigen energie 
vertroebelt je waarnemingen. Door middel 
van smudgen kun je je zuiveren van deze 
vreemde energie. De rook zuivert mensen, 
ruimtes of objecten. Het reinigt en be-
schermt het fysieke en spirituele lichaam en 
weert negatieve energie. Naast het reinigen 
van energievelden wordt wierook gebruikt 
als offer aan de goden in ceremonies. Zowel 
als offer aan de goden en voor het reinigen 
van de aura door middel van rook is natuur-
lijke wierook gewenst. We willen immers 
geven wat we graag ontvangen; zuiverheid. 
De meest zuivere wierook zijn de natuurlij-
ke harsen, kruiden, zaden en houtsoorten. 
Deze bevatten geen chemische reuk-, kleur- 
en lijmstoffen. Dit in tegenstelling tot som-
mige wierookstokjes en -kooltjes.
Het branden van kruiden en wierook komt 
in veel indianen culturen voor en is een 
heilige gebeurtenis. Elk volk heeft zijn ei-
gen methode en specifieke kruiden die ze 
gebruiken. Soms worden dezelfde kruiden 

gebruikt voor verschillende doeleinden.
Bij de Native American traditie worden 
vier natuurlijke kruiden gebruikt, voor elke 
windrichting één.

Tabak 
Tabak vertegenwoordigt het oosten. Het  
mooist is het om tabaksbladeren te bran-
den (gebruik bij voorkeur biologisch ver-
bouwde zuivere tabak). Dit kruid heeft de 
eigenschap om zowel negatieve als positieve 
energie te absorberen. Maar vooral is het 
een offer aan de spirits. Je gebruikt het om 
je eigen intentie over te brengen. In Neder-
land wordt hiervoor American Spirit tabak 
gebruikt omdat deze het meest zuiver zou 
zijn.

Witte Salie
Elke ceremonie begint met een zuivering 
van de ruimte en de mensen. Daar wordt 
meestal salie voor gebruikt. De salie die je 
hier voor kunt gebruiken staat bekend on-
der de namen White Sage, Witte salie, In-
diaanse salie, White sage, Salvia alpina. (Bij 
verbranding van onze huis-, tuin- en keu-
kensalie komen giftige roetstoffen vrij.)
Salie vertegenwoordigt de windrichting 
het zuiden. Witte salie is een sterke reini-

ger. Het opent de hartenergie. Salie wordt 
in indiaanse ceremoniën gebruikt vanwege 
de zuiverende kracht bij het reinigen van 
de aura en de omgeving. Het verwijdert ne-
gatieve energieën. Bij het verbranden van 
salie worden eveneens de lucht, geest en 
gedachten gereinigd. Zet als je binnenshuis 
gaat smudgen wel een raam open zodat 
deze energie weg kan stromen. Salie stimu-
leert visies en dromen. Het is een traditio-
nele gift aan de ceremonieleider voor of na 
de ceremonie.

Ceder
Ceder vertegenwoordigt het westen. Hier-
voor wordt veelal de Western Red Ceder ge-
bruikt. Ceder wordt gebruikt om de kracht 
van het gebed te versterken, om de vloer 
van de zweethut te eren en om het huis te 
reinigen vóór de verhuizing. Ceder maakt 
goed schoon en trekt goede energie en goe-
de spirit aan. Dit kruid zuivert na ziekte en 
na contact met ziekte en dood. De indianen 
zien ceder als een oude en wijze spirit en de 
cederboom wordt geëerd met offers.
 
Sweetgrass 
Sweetgrass vertegenwoordigt het noorden. 
Sweetgrass staat bekend als het gras dat 

Smudging:
de kracht van heilige rook
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Smudgen of smudging is het branden van bepaalde kruiden om 

een bad te creëren van rook. De term Smudging komt van de 

Native Americans. De meest toegepaste vorm van smudging is de 

reinigende manier.
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nooit sterft. Het geurt sterk naar vanille en 
activeert de positieve energie. Het groeit in 
moerassen. Omdat gras staat voor het haar 
van Moeder Aarde wordt het gevlochten in 
een mooie vlecht. Dit kruid wordt gebruikt 
om positieve energie  en goede spirits aan 
te trekken.
 
De heilig wierook van de Maya’s: Kopal
De Maya’s branden al meer dan tweeduizend 
jaar wierook. In Takalik Abaj in Guatemala 
vonden wetenschappers een prachtig ver-
sierde wierookbrander. De hierin gebrande 
wierook was waarschijnlijk kopal, de hars 
van de kopalboom. Deze boom komt o.a. 
voor in Mexico en Guatemala. Het wordt 
ook nu nog gebruikt in ceremoniën als of-
fer aan Hart van de Hemel en de goden die 
daar vertoeven. De Maya’s beschouwden 
kopal hars als buitengewoon heilig; het was 
het voedsel voor hun goden, en raakten het 
op hun altaren uitsluitend aan met speci-
ale instrumenten en nooit met hun blote 
handen. In de kerken van Mexico wordt 
kopal het hele jaar door gebrand om met 
de andere wereld te communiceren. Sjama-
nen gebruiken de rook om in een trance te 
raken en aan de hand van patronen in de 
rook kunnen sommigen de toekomst voor-

spellen. Het woord kopal is afgeleid van het 
Nahuatl copalli wat wierook betekent. Bij 
de Maya’s staat het ook bekend onder de 
naam pom.
Met de rook van kopal kan hoofdpijn ver-
dwijnen. En doordat kopal het hartchakra 
én het keelchakra opent worden liefde en 
zuivering als kenmerken genoemd: zo ga 
je spreken vanuit je hart! Er zijn verschil-
lende soorten en kwaliteiten kopal. De am-
berkleurige kopal is een goedkopere soort. 
Een van de beste soorten is de Mexicaanse 
Zwarte Kopal. Je hebt er maar een kleine 
hoeveelheid van nodig.
 
Ocote, heilig hout van de Maya’s
Ocote is aromatisch hout van de Pinus 
Oocarpa, een naaldboom die groeit in de 
hooglanden van Guatemala. De Maya ‘s 
gebruiken deze houtjes al eeuwen voor het 
aanmaken van hun houtvuren. Ocote bevat 
namelijk 80% hars dat goed ontvlambaar 
is en heerlijk geurt. Het ontbrandt zelfs 
wanneer het nat is, en wanneer het buiten 
vriest. Het produceert een enorm hete vlam, 
waardoor ander klein hout makkelijk vlam 
vat. Het is een geheel natuurlijk product.  
Daarom is het uitermate geschikt voor het 
aanmaken van ceremoniële vuren.

Smudgeschelp
Wanneer je bij het branden van de wie-
rook een schelp gebruikt om de kruiden 
in te leggen, komen de vier elementen 
samen: de schelp staat symbool voor het 
water, de kruiden staan voor de aarde, de 
rook staat voor de lucht en het branden is 
uiteraard het vuur). Voor het verspreiden 
van de rook gebruik je een veer, een spe-
ciale smudgevleugel of waaier. Ook voor 
het aanblazen van de smeulende kruiden 
gebruik je de veer want blazen in het vuur 
wordt als onbeleefd ervaren. Namelijk, het 
leven inblazen is voorbehouden aan de 
schepper, aldus de Noord Amerikaanse 
(Lakota) indianen.
 
Kooltjes
Om de wierook te branden kun je gebruik 
maken van zelfontbrandende kooltjes. 
Hierdoor gaat de wierook smeulen i.p.v. 
branden, waardoor de rook vrijkomt.
Je steekt het kooltje aan met een aansteker. 
Als het knettert leg je het neer op een steen 
op iets dat warm kan/mag worden en niet 
barst. Als het kooltje roodgloeiend wordt, 
strooi je wat kruiden op het kooltje. Nu zie 
je dat de wierook rookt i.p.v. vlamt. Het zal 
zeker een uur gloeien.  �


