
 

AURASPRAY- en ROOMSPRAY, INGREDIENTEN EN WERKING 

De sprays bevatten een mix van DNA remedie frequentie en essentiële olie blends. Volledig op 

elkaar afgestemd. De ingrediënten zijn natuurlijk, fairtrade en biologisch. De spray kan ook ingezet 

worden als roomspray of aromatherapie.  

Wat doen de sprays 

• Ze verstevigen de aura en reinigen de chakra’s;  

• Ze brengen rust en harmonie; 

• Ze scheppen helderheid van geest en maken vrij; 

• De spray reinigt ruimtes zet de energie terug in balans.  

o Fijn en welkom na een sessie of consult, of na die visite die je hebt gehad. Maakt je 

huis of (werk)ruimte weer van jou, vrij van zwaarte en negativiteit; 

o Helpt je om de energie van anderen die je eventueel bij je draagt of hebt 

overgenomen los te laten en af te voeren na een uitje of na het werk; 

• Ze scheppen een veilige omgeving om in te zijn; 

o Daardoor zeer geschikt om toe te passen tijdens yoga of meditatiesessies; 

• Ze bevorderen een rustige slaap;  

• Ze laten alles heerlijk ruiken. 

Toepassingen 

• Eén of tweemaal direct in de aura sprayen. Gericht sprayen richting een chakra of gericht op 

een andere plek die vast zit. Spray op ongeveer 5-10cm afstand van de aura/chakra of het 

lichaam. Een paar keer in de lucht spuiten en er doorheen lopen (heen en weer) of rustig om 

je as draaien kan ook. Pas het toe als een douche waar je in staat, stapt, loopt of draait.  

• Spray direct op het hoofdkussen voor een prettige slaap; 

• Spray een paar keer in de ruimte die gereinigd mag worden; 

• Je kunt de spray gebruiken in een aroma vernevelaar of diffuser (elektrisch) of warm maken 

door middel van een waxinelichthouder met waterbakje.  

Mengverhouding voor diffuser of waxinelichthouder 

Eén deel water en dan een klein scheutje van de spray toevoegen aan het water, of spuit een paar 

keer rustig, rechtstreeks in het schone water. Door de verwarming (elektrisch of waxinelichtje) 

verdampt het en verspreid het de juiste energie en geur in iedere ruimte die je maar wenst.   

Ingrediënten  

De betreffende Nieuwe Aarde frequentie remedie inclusief edelsteen essence energie, natuurlijke 

emulgator, water, een blend van biologische, fairtrade oliën op basis van bomen, bloemen, planten, 

struiken.  

Opgelet en contra-indicatie 

Niet direct in contact brengen met de huid. Deze spray is niet geschikt om mee te masseren of om 

direct op de huid te gebruiken. Spuit niet in de buurt van ogen. In geval van een contra reactie of 

contact met de ogen spoelen met water of een arts waarschuwen.  

 

 



 

 

DNA Frequentie Ingrediënten olieblend en 
toegevoegde edelsteen essences 

Werking 

Release – Letting go 
 
Loslaten 

Olieblend: Lavendel, Marjolijn en 
Melisse 
 
Edelsteen essence: Lepidoliet 

Wanneer je snel uit balans bent, 
moeilijk dingen kan loslaten in het 
leven en vaak in je hoofd zit. De 
spray stimuleert positief denken en 
acceptatie van situaties. Maakt je 
weer vrij om te spelen. Zonder 
verwachtingspatroon.  

Birth 
 
 
Geboorte 

Olieblend: Lavendel, Rozemarijn, 
Sinaasappel, Scharlei 
 
 
Edelsteen essence: Chrysocolla 

Stimuleert creatieprocessen. Brengt 
eenheid en vrede. Alles op z’n tijd, 
het laten ontstaan. Laat je niet zo 
haasten en brengt geduld. Zorgt dat 
alles weer gaat stromen dat 
stagneert. Bij gebrek aan inspiratie. 

Authenticity 
 
 
Authenticiteit 

Olieblend: Eucalyptus, Lavendel, Tijm 
 
 
Edelsteen essence: Chrysocolla 

Perfecte aurabeschermer en reiniger 
(op je werk of school). Voor jezelf 
durven staan en je licht uitstralen. 
Een nieuwe start maken en je eigen 
pad volgen. Geloof in jezelf, los van 
wat anderen daar van vinden. Hier 
ben ik! Vanuit rust.  

Masculine Energy 
 
 
Mannelijke energie 

Olieblend: Sandelhout, Jeneverbes, 
Wierook, Cederhout, Engelwortel 
 
 
Edelsteen essence: Tijgerijzer 

Balans tussen het mannelijke en 
vrouwelijke. Je zelfbeeld 
verstevigen. Helikopter view 
bevorderen en afstand kunnen 
nemen. Getuige zijn. Niet zo 
meegenomen worden. Intuïtie 
bevorderend. Brengt  compassie 
voor jezelf en een ander. Rechtop, 
zonder hard te zijn of worden. Is het 
nodig?!  

Feminine Energy 
 
 
Vrouwelijke energie 

Olieblend: Ylang Ylang, Benzoë, 
Zonneroosje 
 
Edelsteen essence: Zonnesteen 

Balans tussen het mannelijke en 
vrouwelijke. Geeft veerkracht. Nee 
durven zeggen. Verbinding maken 
met jezelf. Kinderen laten gaan of 
uitvliegen. Ondersteund zorgen 
voor in al haar aspecten. Ik mag dit 
doen. Dingen laten ontstaan. De tijd 
nemen. Maar ook actie als dat moet.  

The Collective 
 
 
Het Collectief 

Olieblend: Bergamot, Kaneel, Laurier, 
Citroengras 
 
 
Edelsteen essence: Sugiliet 
 

Geluk, ontspanning, angststroom 
loslaten, rust in je hoofd, keuzes 
durven maken die goed zijn voor 
jou, afscheid durven nemen van 
mensen en energie die je niet meer 
dient en past, kuddegedrag 
veranderen, tevredenheid ervaren, 
schept (zelf)vertrouwen. 



 
 

 

  

DNA Frequentie Ingrediënten olieblend en 
toegevoegde edelsteen essences 

Werking 

Dynamics of Mother Earth 
 
Dynamiek van Moeder Aarde 

Olieblend: Cederhout, Den grove, 
Tea tree, Rozemarijn, Zee-den 
 
Edelsteen essence: Versteend hout 

Innerlijke onrust stillen, je weer 
veilig voelen, thuiskomen, 
verwarring en ontwarring,  
besluiteloosheid, naar buiten toe 
gaan, geeft aarding en bedding, 
angst oplossend, hier hoor ik. 

Insight 
 
 
Inzicht 

Olieblend: Ceder atlas, Eucalyptus- 
citriodora en Kruidnagel 
 
Edelsteen essence: Amethist Vera 
Cruz 

Concentratie, focus, helder en 
logisch nadenken, opgejaagd 
gevoel, zenuwachtig, vrij ademen, 
niet zo jagen, examenstress, 
bewuste keuzes maken, geduld. 

Reflection 
 
 
Bezinning 

Olieblend: Lavendel, Sinaasappel,  
Mandarijn, Palmarosa 
 
Edelsteen essence: Witte Aragoniet 

Tot jezelf komen, naar binnen 
durven keren, je thuis voelen bij en 
in jezelf. Opbeurend bij depressie. 
Helend bij burnout of boreout. 
Inspiratie van binnenuit, op tijd 
stoppen, spiegelen vanuit rust. 

Communication (contact) 
 
 
Communicatie (contact) 

Olieblend: Geranium, patchouli, 
sandelhout, wierook 
 
Edelsteen essence: Celestien  

Bevordert ontspannen en open 
houding en geeft heldere 
communicatie. Brengt aarding, 
verbinding leggen tussen 
werelden, stelt gerust. Maakt 
contact met jezelf en anderen. 
Spreek uit en raak aan.  

The All-encompassing 
 
 
Het Al(omvattende)  

Olieblend: Zilverspar, eucalyptus, 
rozemarijn 
 
Edelsteen essence: Herkimer 
Diamant 

Vermoeidheid, boost 
immuunsysteem, opgelucht 
ademhalen, energie boost, verlicht 
de zenuwen, ultieme chakra 
reiniger en doorstromer. Blokkade 
opheffend, zo boven, zo beneden. 

Beingness 
 
Zijn 

Olieblend: Cajeput, rozemarijn, 
elemi, scharlei 
 
Edelsteen essence: Oceaan Jaspis 

Meditatie bevorderend, even aan 
niets meer denken, reguleert 
emoties. Goede nachtrust. Heerlijk 
tijdens yoga sessies.  Wees jezelf. 
Ik BEN. Controle versus laten gaan. 

Surrender 
 
 
Overgave 

Olieblend: Sandelhout, cedarhout, 
patchouli 
 
 
Edelsteen esssence: Roze 
Toermalijn 

Stimuleert de verbeelding, brengt 
harmonie, in contact met ons 
instinct.  Reguleert angst, kiezen 
voor het juiste pad met de mensen, 
dieren en wezens die daar bij 
horen. En anders niet. Schept 
ruimte en mogelijkheden en laat 
zien wat en wie daar bij past.  



 
 

De aurasprays en DNA frequentie remedies zijn ontwikkeld en gemaakt door:  

Hanneke Hoppenbrouwer 

Braamsluiper 5 

8121 JN  OLST 

In samenwerking met Robbert Vleghert van Spiritual Garden zijn er voor iedere Nieuwe Aarde 

frequenties remedie bijpassende edelstenen uitgezocht. De energie en trilling van de edelsteen is 

door Hanneke als essence toegevoegd aan de afzonderlijke DNA frequenties remedie. Deze 

combinatie vormt - tezamen met de juiste olieblend en ingrediënten - de basis van deze bijzondere 

aura- en roomsprays. Ervaar de gelaagde en bijzondere werking zelf!   

Tel en whatsapp Hanneke: 085-0027790 

Email:   info@dnafrequenties.com 

Website:  www.dnafrequenties.com 

De olieblends zijn biologisch, fairtrade en vegan en ze zijn gemaakt zonder dierenleed.  

Ze zijn van Nederlandse makelij: Geurwolkje -  Amsterdam. 

Sprays kopen 

De aura- en roomsprays zijn vanaf oktober te koop bij Spiritual Garden en zowel verkrijgbaar in de 

winkel als online via www.spiritualgarden.nl.  

De sprays zijn ook verkrijgbaar via Hanneke Hoppenbrouwer  

https://de-nieuwe-aarde-frequenties.sumup.link/ 

De sprays zijn € 16,33 per stuk en hebben een inhoud van 50ml.  

Koop je ze allemaal, dan krijg je de dertiende gratis.   

Wij wensen je mooie belevenissen toe. In balans, in je kracht.  
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