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naar huis met een op maat gemaakt flesje,
door jou zelf samengesteld
De Nieuwe Aarde frequenties remedies zijn voedingssupplementen op basis
van water en brandy. Ze bevatten trillingsfrequenties van krachtplekken uit
het Katharengebied in Zuid-Frankrijk en van tempels in Egypte. Om ze kracht
bij te zetten zijn er edelsteen frequenties toegevoegd. Dit zorgt voor een
betere opname van de energie en het omsluit de trilling van de krachtplek.
Dat maakt deze remedies uniek. Je gaat tijdens deze dag zelf voelen en
ervaren welke energie op jou van toepassing door in te tunen op de kaarten,
edelstenen en krachtplaatsen. Als je wil kun je een 30ml pipetflesje mee naar
huis nemen. Om in te nemen of te gebruiken op een manier waarop jij voelt
dat het klopt. De frequenties brengen balans waar dat nodig is; op ieders
niveau. Het is jouw pad.

Deze dag is
bedoeld voor
iedereen die
nieuwsgierig is
naar de DNA
frequenties.

Jouw beleving is de sleutel tot ons evolutieproces – meerdere zienswijzen
Niet alleen jij als persoon bestaat uit energie, ook jouw emoties en uitingen (woorden, gedachten, handelingen) bevatten
trillingsfrequenties. Die uitingen in combinatie met de energie van ons wezen, ons lichaam resoneert de hele dag door
mee op de energie van de Aarde. Dat doet niet alleen iets met jou en met de Aarde, maar ook met je omgeving,
Wanneer energie niet (meer) matcht, om wat voor reden dan ook, raak je uit balans.
Vaak geldt dat dan automatisch ook voor onze omgeving waarin we verkeren met daarin natuur, mens en dier. Alles
wordt constant beïnvloedt door ons gedrag, uitspraken, doen en laten. We resoneren mee op elkaars energie en
zodoende nemen we ongemerkt of onbedoeld dingen over en beïnvloeden we elkaar. Dat kan wel eens een chagrijnige
dag opleveren, of een rot humeur. Andersom geldt het ook, want wanneer je blij bent of enthousiast deelt, dan werkt dat
aanstekelijk. Daar word je gelukkig(er) van. Krijgen we een glimlach van op ons gezicht. Of de slappe lach van. Heerlijk!
Als mens heb je hier invloed op. Je hebt invloed op je eigen humeur, op je acties. Dat kunnen we sturen en bijsturen.
Dieren hebben dat niet of minder. Die zijn overgeleverd. Het is goed om ons daar bewust van te zijn. Net als onze invloed
op de natuur. Wij zijn daar verantwoordelijk voor en daar mogen we goed voor zorgen. Het is een wisselwerking. Wie
goed doet, goed ontmoet. Dit blijft een zeer waar gezegde. Het geldt werkelijk voor alles. Kijk maar eens rond. De
wezens om je heen, alles dat leeft, het zijn spiegels van ons zijn. Wat vertellen ze jou. Wat voor gedrag laten de mensen,
dieren, de natuur, om je heen zien. Is het herkenbaar en prettig wat je ziet, voelt en ervaart als je in deze spiegel kijkt?
Of is het tijd voor actie. Ben je je überhaupt wel bewust dat het zo werkt?
Een andere benadering van het omgaan met DNA-frequenties is, dat wanneer je merkt dat je met regelmaat vastloopt, je
zou kunnen concluderen dat het moment daar is om op onderzoek uit te gaan. Wanneer synchroniciteit wegvalt, alles
tegenzit en er geen verbetering komt in je staat van zijn wat je ook doet. Doe je niks of juist teveel, dan kan het ‘ergens
in blijven hangen gevoel’ een domino effect teweeg brengen. Hoe merk je dat? Dingen stagneren langzaam en je voelt
dat de rek eruit gaat. Niks komt meer als vanzelf naar je toe, wanneer dat misschien eerst wel het geval was. Je kan je
leeg voelen. Betekenisloos. Denken; is dit het nu?! Je merkt dat zowel je omgeving als jij zelf langzaam maar zeker
minder tolerant wordt. Je kan nergens meer tegen. Input wordt teveel. Kluizenaar gedrag komt ervoor in de plaats. Dit
alles kan zich op meerdere niveaus uiten; fysiek, mentaal, spiritueel, emotioneel. Allemaal lichamen waarin het zich
verhoudt. Ben je met deze vragen of patstellingen bezig in je leven, dan is het fijn om contact te maken met DNA
frequenties.

Waarom is dit aan de hand?
De Aarde is haar trillingsfrequentie aan het verhogen sinds 2012. Daar zou je ongemerkt door uit balans geraakt
kunnen zijn. Haar trillingsfrequentie, versus die van jou. Je loopt tenslotte rond op deze planeet. Dat doet iets met je.
Disbalans kan geleidelijk gaan. Denk maar eens na. Hoe voelde je je in 2012 en de jaren erna tot nu? Is het leven
stroperig geworden in vergelijking met daarvoor? Geen aanwijsbare reden? Misschien klachten ontwikkelt die niet altijd
te duiden zijn. Die de overhand hebben genomen. (Over)gevoelig geworden? Zwaar op de hand? HSP-er? Steeds lastiger
om te levellen en prikkels te weerstaan? Dat zijn voorbeelden die ik zie en hoor in mijn praktijk. Dingen die ik dagelijks
mee maak met mijn cliënten en zelf ook aan de lijve heb ondervonden, en soms nog lastig vindt.
Het is een bijzondere tijd waarin we leven. Een overgang van een tijdperk maak je niet zomaar mee en gebeurt ook niet
van de een op andere dag. Dat doet iets met je. De energie van de jaren ‘vroeger’ is niet meer de energie van nu. Ons
gedrag en de maatschappij heeft zich er naadloos op aangepast. Voel je je er goed bij? Lekker bij? Het constant
innemen? Nee? Dat is nou precies waar dit over gaat. Over die aanpassing. Die niet vanzelfsprekend is, of hoeft te zijn.
Je hebt echt een keuze. DNA-frequenties balanceren dat soort klachten en de honger naar meer.
Door jouw eigen trillingsfrequentie te verhogen en weer te laten samen werken met de frequentie en energie van de
Aarde, ben je beter in staat om te kunnen genieten van (een) lichter leven. Je niet meer mee te laten slepen door
trillingen die je laag in frequentie houden. Om dat te bereiken, is het af en toe nodig om dingen los te laten, te
transformeren of anders doen. Niet altijd makkelijk, maar DNA frequenties kunnen daarbij helpen. Ze zetten ons terug in
balans op die punten waarop we stagneren of blijven hangen. Ze helpen bij het transformeren van de trillingen die ons
naar beneden halen. Langdurig verkeren in boosheid, verdriet, frustratie, jaloezie, argwaan. Ga zo maar door. Door deze
emoties kan onze resonantie niet meer kloppen met de dingen om ons heen. Dan blijf je vastlopen. In kringetjes
draaien. Dezelfde lessen op je pad krijgen. Maar niet snappen waarom het toch iedere keer weer jou overkomt of niet
lukt. Dat mag anders. Toch? Ze ondersteunen ons ook bij het vinden van onze zielsmissie. Weet jij jouw missie al?

DNA frequenties als verlengstuk
Tijdens de snuffelworkshop op 10 juli aanstaande is iedereen welkom om zowel DNA-frequenties remedies als de
andere uitingen van de frequenties te komen ervaren, zodat je kan voelen en zien wat DNA-frequenties voor jou kunnen
betekenen. Edelstenen, tarotkaarten, sprays, muziek, allemaal manieren om contact te maken met deze kernenergiën.
Het wordt een lichte dag met intuïtieve, niet verplichte oefeningen waarbij je op onderzoek uitgaat. Mag er iets geheeld
worden in jou of mag je juist verstillen, stoppen met jakkeren en haasten. Of is het de bedoeling dat je erachter komt
waarom je hier op de Aarde bent. Laat het lekker over je heen komen, en je ziet vanzelf wat je mag ontdekken deze dag.
Je kan spelen met de aura sprays voorzien van bio etherische olie, kaart leggen, met edelstenen werken, mediteren. Ook
gaan we lekker naar buiten, genieten van een wandeling in de prachtige natuur en contact maken met de Aarde.
Na afloop maak je zelf een flesje DNA-frequenties remedies. Met precies die energie die bij jou past. Wat het ook is. Het
wordt jouw beleving.

Zelf mensen te helpen
Als Nieuwe Aarde therapeut, coach of behandelaar krijg je met deze frequenties een krachtig instrument in handen
waarmee je jouw cliënten verder kunt helpen. De DNA frequenties remedies zijn onder andere gebotteld als
voedingssupplement, maar je kunt ze ook nog op andere manieren in zetten om mensen te helpen en te ondersteunen.
Hoe? Dat bepaal je uiteindelijk zelf. Ze worden een verlengstuk van jouw werkwijze. Uitgebreide informatie over de
opleiding vind je in een separaat document op onze website onder www.dnafrequenties.com/downloads. Dan kun je
alvast lezen en voelen of het bij je past.
We doen het samen. Met elkaar en met de Aarde. De drie eenheid waar het om draait. In balans; in je kracht.

MEEDOEN
Stuur ons een e-mail met daarin onderstaande gegevens:
Naam
Adres
Mobiel telefoonnummer
Geboortedatum
Email adres
Praktijk website (indien van toepassing)
Vraag: wat wil je uit deze dag halen?
Ons e-mailadres waar je deze gegevens naartoe stuurt: info@dnafrequenties.com
Je inschrijving wordt definitief door € 66,= over te maken op rekeningnummer
NL09KNAB0258645490 t.a.v. De Nieuwe Aarde frequenties.
Maximaal aantal deelnemers: 6
We maken er een mooie dag van!

Graag tot ziens.
Hartgroet,
Hanneke

ERVARINGEN EN REVIEWS VAN VORIGE DEELNEMERS

“Wat een cadeau en wat een prachtige natuur”
“Een betere besteding van een zondag is er niet”
“Deze energieën hebben mijn hart gestolen”
“Top dag! Leuke locatie en lekker gegeten”
“Wat een heerlijke aura sprays zeg!”
“Ben en voel me opgelucht”
“Met DNA remedies, met muziek, met edelstenen, met aura en
room sprays, met hologrammen, met foto’s en MET mezelf,
heerlijk”!
“Wat een bijzondere energie. Ik kan eindelijk weer voelen”.

"Ik heb meegedaan met de snuffelworkshop en ben er heel
dankbaar dat ik mee kon maken hoe belangrijk het is om stil te
kunnen staan en weer terug te keren op aarde. Ik gebruik nu de
auraspray en mijn eigen gemaakte remedie, vooral voor en na het
werk om me te ontladen en op te laden.
Ik heb een gevoel dat me beschermt en dat het reinigt.
Bedankt Hanneke voor je mooie gave om mensen dit te mogen
ervaren en voelen."

