Nieuwe Aarde therapeut, behandelaar of coach worden?
Leuk! Je bent van harte welkom.
Lees de informatie door. Ik ben zo uitgebreid mogelijk geweest in het omschrijven van het
doel. Dan voel je vanzelf of je onderdeel wil worden van het DNA frequenties collectief.

De Nieuwe Aarde-frequenties energie-remedies
maker en opleider:
Hanneke Hoppenbrouwer
Braamsluiper 5
8121 JN OLST
Tel + Whatsapp: 085-0027790
www.dnafrequenties.com
info@dnafrequenties.com

Cursuslocatie 1 : Infocentrum IJssel – Natuurgebied Duursche Waarden – Den Nul
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3 daagse opleiding + 2 online sessies
De Nieuwe Aarde-frequenties. Merk je bij het zien, lezen en horen over deze energieën dat je geraakt
wordt? Voel je je geroepen om er mee te werken? Dan is deze opleiding waarschijnlijk iets voor jou.

Wie ben jij
We zoeken behandelaars die al een tijdje merken dat ze een aanvulling zoeken. Misschien mis je iets.
Misschien voel je dat je verder wil groeien in de manier waarop je je consulten faciliteert of je sessies
geeft. Je weet en bent je bewust dat je een prachtig scala in huis hebt, maar je voelt dat je nog net dat
beetje extra wil kunnen bieden. Dat kan met deze dertien kernenergiën. Ze worden een verlengstuk
van jouw manier van werken. Ze maken de cirkel rond en slaan een brug tussen werelden. Wat je
discipline ook is.

De spiegel van evolutie
Als toekomstige Nieuwe Aarde behandelaar, coach of therapeut realiseer je je dat wanneer je werkt
met energie én met mensen, je zelf ook een spiegel voorgehouden krijgt. Dat een nieuwe werkwijze
integreren en doorgeven je cliënten raakt, maar jou idem dito.
De frequenties spiegelen. Ze laten zien waar het schort, wat aandacht behoeft. Maar ze geven ook
steun en wijzen de weg. Ze helpen ons bewustzijn evolueren. Werken met deze frequenties is een
wisselwerking. Een drie eenheid. Jij, de cliënt en de energie. De meest krachtige samenwerking ooit.

Waar kun je de frequenties voor inzetten
Loslaten, Geboorte, Authenticiteit, het Collectief, Overgave. Ik noem er zomaar een paar. Alle 13
hebben ze een eigen essentie en werking. Het is een levenspad. Een pad dat leidt naar bewustwording
en heling. De frequenties maken het mogelijk om een specifieke (combinatie) energie in te zetten
waardoor iemand in evenwicht komt en kan groeien. Je kunt de energie toepassen wanneer inzicht
nodig is binnen een bepaalde thematiek, of, om net dat duwtje in de rug te kunnen geven om verder te
komen. Dit zijn zomaar wat mogelijkheden. De opties voor gebruik zijn divers en we gaan ze tijdens de
opleiding verkennen.

Waarom zijn we hier
‘Wat is de reden dat ik hier ben'? ‘Wat is mijn talent’? ‘Ik voel dat ik iets wil of moet, maar ik kan mijn
vinger er niet opleggen'. ‘Ik voel me hier niet thuis'. Vragen en patstellingen die je als therapeut, coach
of behandelaar ongetwijfeld vaker hebt gehoord. Samen met je cliënt en de frequenties kun je
uitvinden wat wel de bedoeling is. Het is een ontdekkingsreis waarbij je assisteert als verlenging van de
energie. De frequenties slaan vervolgens zelf de brug en laten zien in welke richting het licht schijnt.
Overigens niet alleen voor mensen geschikt, ook voor (huis)dieren zijn ze helend. Wanneer dieren laten
blijken niet goed op hun plaats of lekker in hun vel te zitten. De frequenties scheppen een veilige
omgeving om in te zijn. Ze bieden een plek om te spelen en de mogelijkheid om situaties (opnieuw) te
verkennen. Van toepassing op mens én dier.
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Unieke energie
Lichter leven betekent keuzes maken. Om ergens te komen mag je soms iets achterlaten. Loslaten.
Ook al lijkt dat proces gelijk voor ons allemaal, het kan verschillen. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig
of zit op dezelfde manier in elkaar. Mechanismes zijn anders. Dat kan meerdere redenen hebben en dat
weet je als behandelaar, coach of therapeut maar al te goed. Hoe onze mechanismes toch wendbaar
kunnen worden en blijven, dat kunnen de frequenties onthullen. Aan de cliënt, maar ook aan jou als
behandelaar. Daar zijn ze voor. Om die ontdekking te begeleiden. Wanneer je weet ‘hoe je werkt’, dan
kun je daar wat mee. De energieën openbaren zich automatisch op het niveau waarop de cliënt zich
bevindt. Daardoor is het effect nooit teveel of te weinig. Uniek (durven) zijn. Dat is de boodschap. Daar
heeft de wereld behoefte aan. Die eigen bijdrage. Zonder schaamte en met respect. Voor al dat is.

DNA methodiek
De methode die je aangereikt krijgt, is niet bedoeld ter vervanging van jouw manier van werken. Jij
weet tenslotte zelf het beste wat goed is voor je cliënten, want daarom komen ze naar jou toe. Je
brengt je eigen methodiek en discipline mee, want jouw talent staat voorop. De energie remedies zijn
bedoeld als een aanvulling hierop, en niet als invulling van iets dat jij als behandelaar zou missen op dit
moment. Tijdens onze sessies laat ik zien en voelen wat de mogelijkheden zijn van het werken met
deze energie. Hoe je de remedies en frequenties het beste tot z’n recht kan laten komen. Wat het voor
jouw cliënten kan doen en betekenen. Wat jouw uniek-zijn bijzonder maakt in je aanbod. Dat ga je
combineren. Je kunt deze opleiding beschouwen als de evolutie van jouw manier van werken.

Hoe ziet de opleiding eruit
De opleiding bestaat uit twee online sessies.
Daarnaast komen we 1 weekend (zaterdag én zondag) + 1 dag (zaterdag of zondag) live bij elkaar. Deze
drie dagen worden gehouden op een prettige locatie in een natuurrijke omgeving, gelegen tussen
Deventer en Zwolle. De opleiding wordt ook gegeven bij Spiritual Garden in Udenhout, Brabant. Hier
komen we, naast de twee online sessies, 3 avonden en 1 weekenddag samen. Data staan verderop.
Een paar dagen voordat we starten houden we een eerste online kennismakingssessie. Tijdens die
sessie probeer ik zoveel mogelijk vraagtekens weg te nemen en het geeft ons de gelegenheid om
elkaar alvast te ontmoeten. Dit doe ik bewust om ruimte te scheppen. Dan kunnen we namelijk,
wanneer we eenmaal samen komen op de cursuslocatie, gelijk kennismaken met de frequenties. Twee
dagen achter elkaar en een derde dag een week later. Zodat je er mee kan werken in de tussentijd,
voordat je terug komt voor de laatste cursusdag.
Een tweede online sessie vindt ongeveer 3 weken na de laatste lesdag plaats. Om ervaringen uit te
wisselen. Vragen te beantwoorden. Jouw ervaringen met de remedies wordt inspiratie voor andere
behandelaars, coaches en therapeuten. De mogelijkheden zijn eindeloos. Daarom zal uitwisseling
belangrijk blijven. Hoe meer manieren van werken we kunnen ontdekken samen, hoe leuker het
inzetten van de remedies is, en hoe meer mensen we aanspreken, raken en inspireren. Af en toe zal ik
je vragen om dingen voor te bereiden. Hierdoor kunnen we zo efficiënt mogelijk samenwerken tijdens
de cursusdagen. Dit schept ruimte voor flexibiliteit.
Laten we samen leren en ons verwonderen over wat er allemaal mogelijk blijkt. Zoals dat werkt binnen
een collectief. Uitwisselen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij iedereen een zelfde doel voor ogen
heeft en vanuit eigen talent, kracht en inzet bijdraagt aan het mooier maken van de wereld. Dan werkt
een collectief namelijk uitmuntend én liftend. Voor al haar deelnemers; in balans, in je kracht.
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Opleidingsdata
Er staan verschillende data gepland. Er is ruimte voor 6 tot maximaal 9 cursisten (afhankelijk van de
zaalgrootte en locatie waar de opleiding wordt gehouden) per datumcluster, per groep. Ieder cluster is
hetzelfde. Ik geef de volledige opleiding - in eerste instantie - 4 keer. De online sessie wordt
voorafgaand aan de eerste lesdag gepland tijdens de avonduren en zal 1 uur in beslag nemen. De
laatste online sessie volgt ongeveer 3 weken na de laatste cursusdag. Dat geeft tijd om ermee te
werken en het biedt de gelegenheid om vragen te stellen en uit te wisselen met elkaar. De cursusdagen
op locatie duren van 9 tot 17 uur. We beginnen stipt op tijd. Hou daar rekening mee. Data clusters
staan op volgende pagina.

De cursuslocaties
Middenin natuurgebied De Duursche Waarden ligt Infocentrum IJssel Den Nul. Het centrum bestaat uit
een museum, een mediazaal, een winkeltje en een brasserie. Tijdens de drie lesdagen hebben we de
mediazaal tot onze beschikking. http://infocentrumijssel.nl/. De zaal gaat open vanaf 08.30 uur. Ben je
eerder, dan kun je plaatsnemen in de brasserie of door het infocentrum met winkeltje struinen.
Adres locatie + Openbaar vervoer

De opleidingslocatie is Infocentrum IJssel gelegen middenin natuurgebied De Duursche Waarden in
Den Nul (gemeente Olst-Wijhe). Adres: Rijksstraatweg 109, 8121 SR Olst.
De locatie heeft een bushalte. Via www.ns.nl kun je de route plannen inclusief treinreis via Deventer of
Zwolle station. Beide steden liggen op ongeveer 15km. van het Infocentrum. Blijkt het in het weekend
problematisch dan komt dat zeker goed. Mijn man of ik zelf wil je graag oppikken van Zwolle station
als dat handig is.

Opleiding op locatie in Brabant
Middenin het centrum van Udenhout staat de winkel van Spiritual Garden. Achterin de winkel is een
prettige workshopruimte waarvan we gebruik zullen maken tijdens de opleiding.
Adres locatie + Openbaar vervoer

Slimstraat 90, Udenhout
www.spiritualgarden.nl
De Loonse en Drunense duinen en de rest van deze mooie omgeving biedt prachtige natuur en genoeg
opties tot slapen in zowel B&B’s als hotels.
Udenhout centrum heeft een aantal bushaltes en je reist naar Den Bosch of Tilburg station voor een
juiste aansluiting. Via www.ns.nl kun je de route plannen.
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Tweede opleiding locatie in Overijssel
In Broekland, vlakbij Raalte, ligt boerderij De Horsthoeve. De Horsthoeve biedt in een beschermde
omgeving kleinschalige dagbesteding aan personen met dementie en met een Niet-Aangeboren
Hersenletsel. De eigenaresse Patricia Vreugdenhil deelt met veel liefde haar prachtige plek. De
boerderij biedt zowel binnen als buiten veel speelruimte en is perfect voor onze opleiding.
De ligging is prachtig en staat op genoeg grond en boomgaard om de benen te strekken. Patricia’s
honden zijn een groot onderdeel van de sfeer en gemoedelijkheid van dit huis en het terrein. Ben je
geen fan van honden of ben je allergisch, dan kun je je beter op een andere locatie inschrijven.
Adres locatie + Openbaar vervoer

Horstweg 15, Broekland
www.dehorsthoeve.nl

Cursuslocatie 3: De Horsthoeve

Carpool
Woon je ver weg en lijkt het je prettig om te carpoolen? Laat het ons weten. Met jouw toestemming
brengen we je in contact met andere cursisten uit de buurt zodat je kunt kijken of je samen kan reizen.
Woonachtig in België en voelt Nederland toch te ver?
Neem contact met ons op. Misschien kunnen we het anders organiseren.
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Data clusters en groepsgrootte
Minimaal 3 deelnemers en maximaal 6 en bij uitzondering (afhankelijk van de grootte van de
cursuslocatie) 9 deelnemers per cluster/groep.
Groep 1 – juni 2022 – is geweest. De eerste behandelaars zijn opgeleid!
9 juni om 20 uur hebben we de eerste online sessie van 1.5 uur. Uitnodiging volgt per e-mail.
Live in de mediazaal van Infocentrum IJssel Den Nul zien we elkaar op 11 + 12 juni en op 18 juni om 9
uur. Datum en tijdstip van de tweede online sessie, spreken we gezamenlijk af op de laatste cursusdag.

Groep 2 – september 2022 – IJssel Infocentrum
22 september om 20 uur hebben we de eerste online sessie van 1.5 uur. Uitnodiging volgt per e-mail.
Live in de mediazaal van Infocentrum IJssel Den Nul zien we elkaar op 24 + 25 september en op 1
oktober om 9 uur. Datum en tijdstip van de tweede online sessie, spreken we gezamenlijk af op de
laatste cursusdag.

Groep 3 – november 2022 – De Horsthoeve
17 november om 20 uur hebben we de eerste online sessie van 1.5 uur. Uitnodiging volgt per e-mail.
Live bij de Horsthoeve in Broekland zien we elkaar op 19 + 20 november en op 26 november om 9 uur.
Datum en tijdstip van de tweede online sessie, spreken we gezamenlijk af op de laatste cursusdag.

Groep 4 – januari 2023 – Spiritual Garden
9 januari om 20 uur hebben we de eerste online sessie van 1 uur. Uitnodiging volgt per e-mail.
Live in de workshopruimte van Spiritual Garden in Udenhout zien we elkaar op 10 + 11 + 12 januari van
19 tot 22 uur en op 14 januari tussen 10 en 17 uur. Datum en tijdstip van de tweede online sessie,
spreken we gezamenlijk af op de laatste cursusdag.

Geïnteresseerd? Laat het weten dan zet ik je alvast – vrijblijvend - op de lijst.

Inschrijven? Download het inschrijfformulier van onze website
https://dnafrequenties.com/downloads/
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Prijsinformatie
Totaalprijs opleiding: €883,96 inclusief 21% BTW per persoon,
Exclusief BTW komt de opleiding op € 733,- p.p.
De prijs is inclusief het volgende:
❖ 1 Online Introductie sessie + Kennismaking van 1.5 uur;
❖ 1 complete DNA remedie set bestaande uit 13 pipetflesjes, van 50ml per stuk, afgevuld met

moedertinctuur, dus onverdund gebotteld. Daardoor krachtig en zuinig in gebruik.
De remedie set is niet verkrijgbaar zonder de opleiding te volgen.

❖ 1 handboek voor behandelaars, toegespitst op de opleiding;
❖ Duurzaam plexiglas display, op maat gemaakt, voor de remedie flesjes;
❖ 3 lesdagen van 8 uur (Overijssel) of 3 lesavonden en 1 lesdag (Brabant) inclusief koffie/thee/lekkers +

lunch (zowel vegan als vegetarisch georiënteerd) op een bijzondere locatie. Gesitueerd aan de rand van
de uiterwaarden van de IJssel is het hier heerlijk toeven, en vlakbij de Loonse en Drunense duinen en
het Veengebied is ook Udenhout een fijne plek om te zijn. Van de mogelijkheden buiten maken we
regelmatig gebruik, dus neem laarzen of wandelschoenen mee zodat we kunnen lopen, spelen en
mediteren;
❖ 3 lege 30ml. flesjes + pipet waarin je een remedie kunt prepareren voor jezelf en je toekomstige
cliënten;
❖ 1 Online uitwisselingsessie, 3 weken na de laatste cursusdag, 1.5 uur. Datum volgt.

Achtergrondinformatie remedies
Omdat de totstandkoming van de set in verbinding staat met invloeden van planeetstanden en
sterrenconstellaties heb ik gekozen voor het bottelen van 96 sets. Recentelijk heb ik doorgekregen dat
deze frequenties vooral nu nodig zijn. De energieën ondersteunen en helpen specifiek in de tijdspanne
waarin we zijn aangekomen na de start van het Aquarius Tijdperk op 21-12-2020. Dat betekent dat de
remedies niet bijgemaakt kunnen worden. Zelfs al zou ik dat willen. Die specifieke energie komt niet
meer terug. Ik heb begrepen dat de remedies daarom 10 tot maximaal 13 jaar mee kunnen. Daarna
komen we in een volgende periode en trillingsfrequentie terecht.
Recent kon ik Overgave ophalen in Egypte. Dezelfde constellaties als in Frankrijk destijds (2008)
vonden daar plaats (november 2021, exact 13 jaar later), op de volle maan en maansverduistering na.
De maan energie was essentieel om mee te prepareren in deze dertiende remedie. Het is de
verbindende factor tussen de twaalf overige frequenties.
Ik heb gekozen voor het professioneel bottelen van 96 sets van 50ml. pipetflesjes waar je een lange tijd
mee vooruit kunt. Na opening zijn ze tenminste 5 jaar goed. Ongeopend minstens 10 jaar. Zoals dat
gebruikelijk is voor remedies in het algemeen, gebotteld op basis van water en geconserveerd met
brandy.
De remedies helpen ons te evolueren van een 3D naar een 5D bewustzijn. Ze verhogen onze frequentie
door middel van het transformeren van energie dat ons laag in trilling houdt en naar beneden haalt.
Wat ze nog meer doen kun je uitgebreid lezen op onze website: www.dnafrequenties.com . Het
whitepaper met alle achtergronden kun je vinden via het kopje Downloads.
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Wat verwachten we van jou als Nieuwe Aarde behandelaar, coach of therapeut
Er zijn verschillende manieren waarop je de remedies kunt inzetten. Dat ga je zien en leren tijdens de
opleiding. Wanneer je ervoor kiest om remedies mee te geven aan je cliënten, dan willen we je vragen
om het mengsel in 30ml flesjes te prepareren. Daar is de sterkte van de moedertinctuur ook op
gebaseerd. Maximaal 12 a 13 druppels tinctuur mag er toegevoegd worden aan een 30ml flesje water.
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat een flesje bij alle behandelaars hetzelfde kost, namelijk € 13,=
p/st., onafhankelijk van het consult dat wordt gegeven of wat de kosten daarvan zijn. Zo houden we de
beschikbaarheid ervan gelijkwaardig, onafhankelijk van de behandelaar of toegepaste methode.

Inschrijven en cursusgeld
Wil je je aanmelden voor de opleiding, stuur of mail ons dan een volledig ingevuld inschrijfformulier toe
en betaal direct € 150,- inschrijfgeld. Dit bedrag wordt in principe niet gerestitueerd, tenzij er sprake is
van een aantoonbare goede reden om af te zeggen.
Uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste lesdag dient het resterende bedrag van overgemaakt zijn.
Doe je mee of heb je meegedaan aan een DNA frequenties snuffelworkshop of
kennismakingsworkshop en schrijf je je binnen 24 uur in voor de opleiding, dan krijg je €66 korting op
de totaalprijs. Deze aftrek is niet van toepassing op het inschrijfgeld.
Termijnen + factuur

Het cursusgeld kan eventueel in twee termijnen worden voldaan. De eerste termijn moet binnen 4
weken voor aanvang van de eerste sessie zijn betaald. Wanneer de eerste lesdag op kortere termijn
plaatsvindt, betaal je zo spoedig mogelijk. De tweede termijn moet uiterlijk 1 week voor aanvang zijn
voldaan. Is het cursusgeld op tijd overgemaakt, dan ben je verzekerd van een plek. Zo niet, houden we
ons het recht voor die plek aan een ander te geven. Uiteraard krijg je een BTW factuur toegestuurd.
Annuleren

Helaas noodzakelijk om te annuleren?
Neem rechtstreeks contact op met Hanneke en we zoeken samen naar een oplossing.

Overnachten
Steden Zwolle en Deventer liggen op minder dan 20 auto minuten rijden. Genoeg mogelijkheden tot
het boeken van een overnachting. Salland als gebied en is prachtig en de streek biedt voldoende B&B
opties, wanneer je liever in de natuur verblijft of in kleine dorpjes. Via Trip Advisor of Booking.com kun
je tips vinden over mogelijkheden in de buurt. Je zorgt zelf voor deze boeking.
Dit geldt ook voor Brabant. Een prachtige provincie en vertoeven in de nabijgelegen natuurgebieden is
makkelijk te realiseren.

Enthousiast?
Ik hoop het! Laat het weten en ik stuur je een inschrijfformulier toe.
Het lijkt me geweldig om samen met jou het verschil te mogen maken.
Vragen? Stel ze gerust! Neem in de tussentijd een kijkje op www.dnafrequenties.com/downloads voor
meer achtergrondinformatie over wat je allemaal kunt doen met deze energieën.
Lichtgroet,
Hanneke
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