
 

 

AURASPRAY & ROOMSPRAY, INGREDIENTEN en WERKING 

De sprays bevatten een mix van DNA-frequenties remedie, natuurlijke emulgator en etherische oliën. De 

ingrediënten zijn biologisch en niet getest op dieren. De spray kan ook ingezet worden als roomspray of 

aromatherapie. De samenstelling is volledig op elkaar afgestemd. Schud de spray een paar keer voor gebruik, 

zodat de oliën goed verdeeld worden en de werking optimaal is. 

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; 

• Reinigt ruimtes en brengt de energie weer in balans:  

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

o Maakt je huis of (werk)ruimte weer van jou, los van zwaarte en negativiteit; 

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

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

• Ze scheppen een veilige omgeving om in te zijn: 

o Uitermate geschikt om toe te passen tijdens yoga of meditatiesessies; 

• Ze bevorderen een rustige slaap;  

• Ze zetten het veld open waarin de aura en energie geheeld kan worden en de frequentie beklijft; 

• Ze laten alles heerlijk ruiken. 

Toepassingen 

Neem een intentie in gedachten, stel een hulpvraag of kijk naar de betekenis en werking van de spray. Voel en 

ervaar dan wat er binnenkomt, los mag worden gelaten of wat aandacht behoeft binnen de gestelde 

thematiek. Ga er echt even voor zitten, liggen of staan en wees bewust. 

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

Mengverhouding voor diffuser of waxinelichthouder 

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

rechtstreeks in het 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. Doordat er 

DNA-frequenties remedie is toegevoegd aan de spray, bestaat de spray uit een minimale hoeveelheid alcohol, 

namelijk 3%.  Na opening is de spray maximaal 3 jaar houdbaar. 

Opgelet en contra-indicatie 

De inhoud van de spray niet direct in contact brengen met de huid. Spray de inhoud niet in de buurt van ogen. 

In geval van een contra reactie of contact met de ogen spoelen met water of een arts waarschuwen. Niet 

geschikt om in te nemen. Buiten bereik van kinderen en mooi of koud weer houden.  

 



 

 

DNA Frequentie Ingrediënten Oliën en toegevoegde 

edelsteen essences 

Werking 

Release – Letting go 

 

Loslaten 

Oliën: Lavendel, Marjolein 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. Aanvaarding.  

Birth 

 

 

Geboorte 

Oliën: Lavendel, Rozemarijn, 

Sinaasappel, Salie 

 

 

Edelsteen essence: Chrysocolla 

Stimuleert creatieprocessen. Brengt 

eenheid en vrede. Alles op z’n tijd, 

het laten ontstaan. Laat je niet zo 

haasten en geeft geduld. Zorgt dat 

alles weer gaat stromen dat 

stagneert. Bij gebrek aan inspiratie. 

Authenticity 

 

 

Authenticiteit 

Oliën: Eucalyptus, Lavendel, Tijm 

 

 

Edelsteen essence: Aqua Aura 

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. Uitlijnen.  

Masculine Energy 

 

 

Mannelijke energie 

Oliën: Sandelhout, Jeneverbes, 

Wierook, Cederhout, Engelwortel 

 

 

Edelsteen essence: Tijgerijzer 

Balans tussen het mannelijke en 

vrouwelijke. Het 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 

echt nodig?! Verzachten.  

Feminine Energy 

 

 

Vrouwelijke energie 

Oliën: Ylang Ylang, Benzoë, Petit 

grain, Zonneroosje 

 

Edelsteen essence: Zonnesteen 

Balans tussen het mannelijke en 

vrouwelijke. Geeft veerkracht. Nee 

durven zeggen. Verbinding maken 

met jezelf. Kinderen laten gaan of 

uitvliegen. Gesteund voelen. 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 

Oliën: Bergamot, Kaneel, Laurier, 

Citroengras, Amyris 

 

Edelsteen essence: Sugiliet 

 

Geluk, ontspanning. Angststroom 

loslaten. Rust in het hoofd, keuzes 

durven maken die goed zijn voor 

jou. Afscheid durven nemen van 

mensen en energie die niet meer 

dient en past, kuddegedrag 

veranderen, tevredenheid ervaren, 

schept (zelf)vertrouwen. Jij en de 

rest. Eenheid in verscheidenheid. 



 
 

DNA Frequentie Ingrediënten Oliën en 

toegevoegde edelsteen essences 

Werking 

Dynamics of Mother Earth 

 

Dynamiek van Moeder Aarde 

Oliën: Cederhout, grove Den, Tea 

tree, Rozemarijn, Zee-den 

 

Edelsteen essence: Versteend hout 

Innerlijke onrust stillen, je veilig 

voelen, thuiskomen, verwarring en 

ontwarring,  besluiteloosheid, naar 

buiten toe gaan, geeft aarding en 

bedding, angst oplossend, hier 

hoor ik. Verhuizing. Waar hoor ik. 

Insight 

 

 

Inzicht 

Oliën: Ceder atlas, Eucalyptus- 

citriodora, Kruidnagel 

 

Edelsteen essence:  

Amethist Vera Cruz 

Concentratie, focus, helder en 

logisch nadenken, opgejaagd 

gevoel, zenuwachtig, ademen, niet 

zo jagen, examenstress, bewuste 

keuzes maken, geduld. Haarpijn. 

Reflection 

 

 

Bezinning 

Oliën: Lavendel, Sinaasappel,  

Mandarijn, Palmarosa, Ylang Ylang 

 

Edelsteen essence: Witte Aragoniet 

Tot jezelf komen, naar binnen 

durven keren, je thuis voelen bij- en 

in jezelf. Opbeurend bij depressie. 

Helend bij burn-out of bore-out. 

Inspiratie van binnenuit, op tijd 

stoppen, spiegelen vanuit rust. 

Communication (contact) 

 

 

Communicatie (contact) 

Oliën: Geranium, Patchouli, Citroen, 

Palmarose, Sandelhout, Wierook 

 

Edelsteen essence: Celestien  

Bevordert ontspannen en open 

houding en geeft heldere 

communicatie. Brengt aarding, 

verbinding leggen tussen 

werelden. Stelt gerust. Energie 

maakt contact met jezelf en 

anderen. Spreek uit en raak aan.  

The All-encompassing 

 

 

Het Al(omvattende)  

Oliën: Zilverspar, Eucalyptus, 

Rozemarijn 

 

Edelsteen essence: Herkimer 

Diamant 

Vermoeidheid, boost 

immuunsysteem, zuiveren, 

opgelucht ademhalen, energie 

boost, verlicht de zenuwen, 

ultieme chakra reiniger en 

doorstromer. Blokkade opheffend, 

zo boven, zo beneden. Schoon. 

Beingness 

 

Zijn 

Oliën: Cajeput, Rozemarijn, Elemi, 

Scharlei 

 

Edelsteen essence: Oceaan Jaspis 

Meditatie bevorderend, aan niets 

meer denken, reguleert emoties. 

Goede nachtrust. Heerlijk tijdens 

yoga sessies.  Wees jezelf. Ik BEN. 

Controle versus laten gaan. Zijn! 

Surrender 

 

 

Overgave 

Oliën: Sandelhout, Cederhout, 

Patchouli 

 

 

Edelsteen essence: Roze Toermalijn 

Stimuleert de verbeelding, brengt 

harmonie en maakt contact met 

ons instinct.  Reguleert angst voor 

het onbekende en helpt kiezen 

voor het juiste pad met alles dat 

daarbij hoort. En anders niet. 

Schept ruimte en mogelijkheden. 

Missievol, zielenroerselen en de 

interpretatie ervan. Vertrouwen in 

de toekomst. Duwtje in de rug. 

Vooruit, instappen. Totaliteit.  



 
 

De aurasprays en DNA 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 

De oliën zijn biologisch en fairtrade geproduceerd.  

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

passende edelstenen uitgezocht. Die werkzame energie is onder andere de basis van deze sprays. De energie en trilling 

van de edelsteen is door Hanneke als essence gebotteld en aan de afzonderlijke DNA-frequenties remedies toegevoegd. 

Deze combinatie vormt, tezamen met de juiste oliën en ingrediënten, de energie van het Katharengebied alsook 

Egyptische tempels,  de basis van deze bijzondere aura- en roomsprays.  

De remedies zijn geschikt om in te nemen en verkrijgbaar bij daarvoor opgeleide therapeuten, coaches en behandelaars.  

Sprays kopen 

De sprays zijn € 16,33 per stuk en hebben een inhoud van 50ml.  
Koop je ze allemaal, dan krijg je de dertiende gratis.   

Ze zijn te koop bij Spiritual Garden of via Hanneke. 

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

  
Note van de creator:  

Het samenstellen en afvullen van een spray is handwerk en vindt altijd plaats onder de juiste energetische condities.   

Inmiddels zijn er zowel bruine als blauwe flesjes op de markt. De inhoud en werking is uiteraard hetzelfde, maar we vonden het nodig om te 

spelen met het uiterlijk van de sprays. Zo kunnen we nog beter voelen en waarnemen wat kloppend is en welke kant de energie ons op stuurt. 

De werking van de sprays is anders in vergelijking met de remedies en die zijn inmiddels professioneel gebotteld in blauwe pipetflesjes. 

De aurasprays vinden we wat meer ‘geaard’ dan de remedies en daarom leek het ons mooi om te gaan ervaren wat bruin glas doet met de 

energie en het uiterlijk van de sprays. Daardoor zien ze er meteen ook ‘net even anders’ uit dan de remedies.     

Ook met de etiketten en het lettertype is gespeeld. Bij de amberkleurige sprays hebben we gekozen voor een ronder font i.p.v. vierkant en het 

etiket zelf heeft een mattere uitstraling (beschadigt minder snel) versus de glossy variant van de blauwe spray flesjes. 

We verwachten begin volgend jaar te kunnen starten met het professioneel bottelen van de sprays. Dan moet de spreekwoordelijke kogel 

door de kerk zijn. Wordt het alsnog blauw of bruin glas of zullen we nog een andere kleur uitproberen zoals groen glas? We horen het graag! 

Wat vind jij het meest passend? Laat het ons weten en krijg 13% korting op je volgende aankoop (geldt alleen op de verkoop van de sprays) 

door je mening te delen via info@hannekehoppenbrouwer.nl. Bij voorbaat dank voor je feedback! 
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