
 

 

DNA frequenties remedies, INGREDIENTEN EN WERKING 

De Nieuwe Aarde frequenties remedies zijn voedingssupplementen die bestaan uit DNA 

frequentie energie (opgehaald op krachtplekken in het Katharengebied en in Egyptische 

tempels), edelsteen energie, water en brandy.    

Toepassing 

Voor ondersteuning en inzicht bij hulpvragen en bij vragen over het leven of gewoon, wanneer 

je niet lekker in je vel zit of wel wat ondersteuning kan gebruiken. De remedies werken op 

emotioneel, mentaal, spiritueel en fysiek niveau. Ze maken via jou contact met de aarde en het 

universum en laten je voelen waar je thuis hoort. Daardoor geven ze aarding en bedding en 

brengen ze balans. Van een 3D naar een 5D bewustzijnsniveau zonder transformatieklachten. 

Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik je naar onze website: www.dnafrequenties.com  

Gebruiksaanwijzing 

4 keer per dag 3 druppels onder de tong of oplossing in water, thee of sap.  

Zie gebruiksaanwijzing op flesje.  

Ingrediënten  

Water, brandy (15% Vol.). 

Opgelet en contra-indicatie 

Er zijn geen contra indicaties bekend bij het gebruik van deze voedingssupplementen.  

Bij twijfel een arts waarschuwen. 

 

 

http://www.dnafrequenties.com/


 
  

DNA Frequentie Beknopte beschrijving van de werking 

Release – 
Letting go 
 
Loslaten 

We merken allemaal wel eens dat we vastlopen in ons dagelijks leven. Dat kan 
heel letterlijk zijn, bijvoorbeeld op je werk of binnen je familie of vriendenkring. 
Het kan ook betekenen dat je het gevoel krijgt dat je wordt geremd in je groei 
doordat niet iedereen begrijpt waar je mee bezig bent of niet mee kan in je 
denkwijze. Of misschien loop je vast in je emoties, waardoor je niet meer weet 
waar je goed aan doet. Dit kan als gevolg hebben dat je beslissingen uitstelt of 
niet meer helder kunt nadenken over jezelf of een bepaalde situatie. En dit kan 
weer omslaan in piekeren en malen. De frequentie van Loslaten helpt je om los 
te komen van oordelen, veroordelingen en vooroordelen richting jezelf of tegen 
en/of (van) anderen, waardoor je jezelf loskoppelt van het geheel. Hierdoor kun 
je de stappen gaan zetten die horen bij het levenspad dat jij wilt bewandelen. 

Birth 
 
 
Geboorte 

Je voelt dat je bent veranderd of dat je aan het veranderen bent. Dit hoeft geen 
verregaande consequenties te hebben, maar af en toe kan dit wel zo zijn. Je 
loopt als het ware op een ander spoor als voorheen, maar waar gaat dat 
naartoe? Dit kan beangstigend zijn, waardoor je ertoe zou kunnen neigen 
dingen niet aan te gaan en in je schulp te kruipen. Angst voor het onbekende? 
Deze frequentie helpt je om door te zetten zonder gevoelens van angst of 
tekortkoming, wat de uitkomst ook mag wezen en het nieuwe pad je ook mag 
brengen. Het steunt je om in het vertrouwen te blijven en de controle los te 
laten. Hierdoor kan er van alles ontstaan, juist doordat je er geen vooraf 
bedacht stempel op kunt drukken. En dat biedt ruimte aan nieuwe creaties. 

Authenticity 
 
 
Authenticiteit 

Ga er maar aanstaan. Helemaal durven zijn wie je bent. Geen maskers meer. 
Geen rollen meer die gespeeld hoeven te worden. Gewoon stralen, dingen 
durven en daadwerkelijk doen. Deze frequentie helpt om voor jezelf te gaan, 
grenzen te stellen en ernaar te handelen. Het is zo gemakkelijk om iets te 
besluiten, terug te vallen of anderen te blijven plezieren omdat ze dat nu 
eenmaal zo gewend zijn, of omdat je verwachtingen hebt die je ooit zelf hebt 
gecreëerd. Deze frequentie activeert een energetisch schild dat ervoor zorgt 
dat je gemakkelijk in je eigen energie kunt blijven, zonder dat je in het ego 
stapt of je omgeving tekort doet. Binnen relaties laat deze frequentie zien en 
voelen wat wel en niet meer bij je past. Deze frequentie ondersteunt en opent 
de energie tijdens deze processen, zodat je kunt stralen van binnenuit en kunt 
zeggen: ja, dit past bij mij. 



 
 

  

DNA Frequentie Werking 

Feminine Energy 
 
 
Vrouwelijke 
energie 

Het herkennen van je kracht en talent is niet altijd even gemakkelijk. Ook het 
innemen van een eigen identiteit is dat niet. Al vanaf de geboorte worden we 
als het ware geprogrammeerd om iemand te zijn die in eerste instantie leeft 
naar de normen en waarden van de ouder(s). De ouder(s) heeft/hebben weer 
een patroon overgenomen van zijn/hun ouder(s). Zie jezelf daarin maar eens te 
ontdekken of uit los te maken. Daardoor willen we soms wat een ander heeft, 
doen wat een ander doet of simpelweg voor even iemand anders zijn. Deze 
frequentie helpt je om op een speelse manier te ontdekken waar je passie ligt 
en je talenten te (h)erkennen. Het volgen van je intuïtie wordt een 
vanzelfsprekendheid, waardoor je altijd zult gaan voor datgene wat bij je past 
zonder je energie te versnipperen.  

The Collective 
 
 
Het Collectief 

Op het moment dat je iets wilt bereiken door samenwerking met anderen, 
begin je een collectief waarin cocreatie centraal staat. Als je samen naar 
hetzelfde doel streeft, is het vaak ook logisch dat je op elkaar afgestemd staat, 
zowel mentaal als fysiek. Op gevoelsniveau is dit nog niet altijd even logisch en 
wat lastiger te bewerkstelligen. Deze frequentie helpt hierbij. Afstemming en 
eenwording zonder het verlies van eigen identiteit. Je kunt de frequentie ook 
gebruiken wanneer je mensen zoekt om een collectief mee te starten. Er 
ontstaat dan een soort lichtpuntje als je iemand tegenkomt van wie je meteen 
weet: met jou heb ik iets te doen of uit te werken. Komen mensen bij elkaar, 
dan kan het gebeuren dat er nog oude angsten en vooroordelen spelen, 
waardoor jaloezie en afgunst ontstaan. Dit is vreemd wanneer je bedenkt dat 
ieder zich inspant om hetzelfde doel te bereiken en juist door zijn unieke 
bijdrage het verschil maakt. Iets wat een ander nooit van je kan afpakken of 
beter of slechter kan doen dan jij. De frequentie van het Collectief helpt je om 
oude denkwijzen en angsten los te laten en volledig te gaan voor het uniek zijn 
en de bijdrage die jij kunt leveren aan het Grote Geheel.  



 
  

DNA Frequentie Werking 

Dynamics of Mother Earth 
 
Dynamiek van Moeder 
Aarde 

Deze frequentie maakt je bewust van jouw plek op deze Aarde en 
maakt duidelijk hoe jouw energie bijdraagt aan het grotere geheel. 
Heb jij constant het gevoel dat je tijd tekort komt, of laat je jezelf 
leiden door wat er gebeurt op de wereld en vibreer je mee in angst, 
somberheid of verdriet, zodanig dat het jouw leven en gekozen 
levenspad belemmert? De frequentie van Moeder Aarde laat je 
opnieuw aarden in de dynamiek van de tijdspanne waarin we leven. 
Ze centreert en laat alles weer één worden. Synergie! De energie 
ondersteunt uitstekend bij verandering van omgeving of 
eetgewoonten en telkens wanneer je het gevoel hebt dat je op welke 
manier dan ook even je thuisbasis kwijt bent. Ze verzacht en schenkt 
liefde, zonder dat je angst hebt voor de toekomst en het gevoel als 
mens tekort te schieten. In onze uniciteit zijn we één en ook jij maakt 
hiervan deel uit. Het maakt blij te zijn wie je bent, zonder oordeel of 
vastomlijnd patroon. 

Insight 
 
 
Inzicht 

Zodra je merkt dat je je begeeft op het levenspad van jouw keuze 
stromen de inzichten binnen. Je kunt heftige dromen hebben en loopt 
elke keer precies tegen datgene aan wat je nodig hebt. Het universum 
is op dat moment duidelijk aan het werk om jou te voorzien van alle 
informatie die je nodig hebt om je doelstelling te verwezenlijken. Je 
gaat je dingen herinneren en de puzzelstukjes blijven maar dwarrelen.  
Deze frequentie helpt om duidelijkheid te krijgen in wat er is. Maar 
laat je ook stoppen wanneer het genoeg is en je verslaafd raakt aan 
het zoeken antwoorden en betekenissen en vergeet te leven.  

Reflection 
 
 
Bezinning 

Deze frequentie ondersteunt je op de momenten in je leven dat je 
denkt er helemaal alleen voor te staan, wanneer je het gevoel hebt 
dat je het allemaal even niet meer aankan. Je hebt een spurt gemaakt, 
dingen gedaan, beslissingen genomen, maar onderweg het gevoel 
gekregen dat er zoveel is veranderd dat je niet meer weet waarom je 
er ooit aan bent begonnen. Deze energie geeft je de kracht om stil te 
staan en te voelen, zonder verlies en eenzaamheid te ervaren. Ze 
brengt helderheid en stevigheid en laat duidelijk zien waarom deze 
rustpauze noodzakelijk is. De energie zorgt voor  
een gezonde instelling in het leven, zowel mentaal, fysiek als 
emotioneel, hoelang dit ook mag duren. 



 
 

  

Communication (contact) 
 
 
Communicatie (contact) 

Bewustwording gaat gepaard met uitbreiding van fijngevoeligheid. 
Deze frequentie helpt je om de sluiers te laten oplossen en de 
communicatie met jezelf en het universum helder en duidelijk te 
maken. Twijfel verdwijnt en maakt plaats voor fundamenteel 
vertrouwen, in alles wat er is. Deze frequentie maakt ook duidelijk 
hoe je communicatie met anderen is. Is die evenredig en 
uitwisselend? Of ben je alleen maar aan het woord omdat je iets te 
melden hebt en verder geen tegenspraak of beter gezegd inspraak 
verwacht en dat ook niet geeft wanneer een ander aan het woord is? 
Maak echt contact en spreek. 

The All encompassing 
 
 
Het Al (omvattende)  

Luisteren en voelen. Dat zijn de sleutelwoorden hier. Deze frequentie 
helpt uitstekend om de stilte op te zoeken in jezelf wanneer je het 
gevoel hebt overladen te worden door woorden of emoties, wanneer 
je het idee hebt verdwaald te zijn op wat voor manier dan ook. De 
energie van het Al(omvattende) is er altijd, je hoeft je het alleen maar 
te herinneren. En dan wijst het Al jou op een uitnodigende manier als 
vanzelf de weg, zodat je weer voelt dat je je bestemming kunt 
bereiken. Reinigt de chakra’s en verschoond van ballast.  

Beingness 
 
Zijn 

Hoe vaak wordt de vraag wel niet gesteld: ‘Hoe kan ik dan Zijn, wat is 
Zijn?’ Dat het genoeg is. Dat jij genoeg bent. Dat wat het ook moge 
zijn oké is; de omstandigheden waarin je verkeert, de mensen met wie 
je bent. Jij bent. Niets meer en niets minder. Zonder afhankelijkheden 
kunnen zijn. De frequentie van Zijn ondersteunt je in het hier en nu. 
Dat het is zoals het is. Dat daarop geen actie hoeft worden 
ondernomen of controle worden uitgeoefend. Dat het gelaten kan 
worden. 

Surrender 
 
 
Overgave 

Overgave draagt bij tot het bewustwordingsproces van de mensheid 
door hen te helpen hun innerlijke helende vermogens te 
herontdekken. Deze herinneringen kunnen worden opgewekt door 
zielsherinneringen die zo ver teruggaan als de kindertijd en andere 
oudere tijden. Het onthult de weg die ons leert hoe we met en onder 
elkaar kunnen leven als collectief. Daar is waar het allemaal begon. 
Hier is waar het eindigt. Het is tijd om uit de duisternis te komen en 
de waarheid onder ogen te zien. We kunnen niet langer toekijken hoe 
de mensheid zichzelf vernietigt. Begin de wereld te helen door alles 
en iedereen die er bestaat, als één te beschouwen en te behandelen. 
We zijn hier om jullie naar de dimensie van liefde te leiden. Liefde en 
vrede. Wij komen samen om te laten zien hoe je lief kunt zijn en mooi 
kunt blijven voor jezelf en anderen. Niemand mag jullie vertellen wat 
je moet doen. Maar we zijn hier wel om jullie te laten zien dat alleen 
zijn in dit proces niet de weg is. We mogen gaan samenwerken om 
een liefdevol, werkend collectief te creëren. Of het nu klein of groot is. 
Een rimpeleffect zal ontstaan. Deze energie wijst je de weg.  



 
 

De Nieuwe Aarde frequentie remedies zijn ontwikkeld en gemaakt door:  

Hanneke Hoppenbrouwer 

Braamsluiper 5 

8121 JN  OLST 

Tel en whatsapp: 085-0027790 

Email:   info@dnafrequenties.com 

Website:  www.dnafrequenties.com 

Remedie aanschaffen 

Heb je interesse en wil je een remedie gebruiken? Ze zijn verkrijgbaar via een Nieuwe Aarde 

behandelaar, therapeut of coach. Zie onze website voor een actueel overzicht.  

 

Wij wensen je mooie belevenissen en inzichten toe. 

In balans, in je kracht. 

Lichtgroet, 

Hanneke Hoppenbrouwer 
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