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INLEIDING 

Dit whitepaper is geschreven om de werking van De Nieuwe Aarde-frequenties (DNA-

frequenties) in al haar facetten zo duidelijk mogelijk te omschrijven en onder woorden te 

brengen. Een schone taak en nooit volledig haalbaar, aangezien de energie het werk doet 

op ieders eigen niveau, waardoor er geen woorden en belevingen genoeg zijn om de 

gelaagdheid van de frequenties exact te kunnen omschrijven. Onmogelijk te doen voor één 

en zelfs meerdere personen. 

Net als wij mensen zijn DNA-frequenties multidimensionaal en dat betekent onder andere 

dat er meer dan één weg te bewandelen is wanneer je aan de slag gaat met deze energieën. 

Dat maakt ze dan ook bijzonder breed inzetbaar. Ik hoop dat de frequenties je inspireren op 

z’n minst.  

Er bestaan verschillende uitingen van DNA-frequenties en dit zorgt voor een scala aan 

producten en mogelijkheden wanneer je besluit de frequenties toe te passen in de praktijk. 

Ik merkte door allerlei feedback en input tijdens workshops en sessies, dat de opties tot 

gebruik en de inzet ervan, nog duidelijker uitgelegd mocht worden. Wat kun je er precies 

mee en waar dient het voor?  Daar probeer ik met dit whitepaper gehoor aan te geven.  
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Het is een goede oefening gebleken om telkens weer de juiste bewoording te vinden om de 

lagen te vatten. Ook vanuit mezelf groeide de behoefte aan meer heldere, down-to-earth 

achtergrondinformatie. Ik kan op vele lagen waarnemen, zien, voelen en ervaren wat het 

doet, maar het goed kunnen omschrijven zodat het voor iedereen grijpbaar wordt lukte mij 

ook niet altijd wanneer de vraag werd gesteld. Bovendien; juist door de vele mogelijkheden 

die er zijn kan het zomaar gebeuren dat je de weg een beetje kwijt raakt in dit universum 

dat Nieuwe Aarde frequenties heet, helemaal wanneer je kijkt naar hoe is dit project tot 

stand gekomen en wat DNA-frequenties zijn en betekenen. Het groeit, expandeert en het 

rijst en het neemt steeds weer nieuwe gedaantes aan. 

Want, wat kun je ermee bereiken en waarom kan het zo’n belangrijk verlengstuk worden 
voor jou als coach, therapeut of behandelaar? Of hoe kun je het inzetten – gewoon – als 

iemand die interesse heeft in energie? Ik neem je graag mee op reis.  En ik hoop dat een 

ieder ander die niet praktiseert nog beter kan beleven wat de energieën teweeg brengen, 

want de frequenties zijn vooral beschikbaar zijn gemaakt voor jou!   

Er is al veel geschreven over DNA-frequenties in ons eerste boek, dat onderdeel is van een 

boxset met daarin een kaartendeck en een muziek CD. Juni 2012 was de eerste 

verschijningsdatum, in december 2014 was de tweede druk daar en nu  - anno 2022 - zijn er 

2500 exemplaren verkocht.  

Door het neerzetten van de energie remedies begin 2022 is de gelaagdheid van de 

frequenties weer verder verdiept. Dit opgeteld bij de uitingen die er al waren en nieuwe 

uitingen die daarna ontstonden, zijn de mogelijkheden tot het werken ermee eindeloos 

gebleken. En nog steeds gaat het door. Eindeloos mag niet uitzichtloos worden. Het zou 

zonde zijn om dit mooie evolutieproces, dat voor ons allen weggelegd is alleen een 

mystieke ervaring blijft voor ingewijden, zonder breder resultaat of inzetbaarheid. Of je nu 

de opleiding wil doen om te werken met de energie remedies in de praktijk, of – gewoon - 

omdat je geïnteresseerd bent in energie, houdt van kaartleggen of dol bent op het werken 

met edelstenen. Het kan en mag allemaal. 

Ter afsluiting zeg ik nogmaals dat ik hoop dat ik meer helderheid kan brengen over de 

oneindige mogelijkheden van DNA-frequenties of dat je op z’n minst geïnspireerd raakt 

door deze bijzondere energieën.  

Notie vooraf: sommige teksten zijn gechanneld. Daardoor zul je merken dat de consistentie 

waarmee dit whitepaper geschreven is, niet altijd correct is of dat er in herhaling gevallen 

wordt. Dat heeft negen van de tien keer een reden (tenslotte hebben woorden en zinnen 

ook een ritme en energie), dus lees er maar ‘doorheen’. Dan resoneert en vibreert het altijd 

waar nodig.  

Carpe Diem! Je hebt echt niks te verliezen.  

Lichtgroet, 

Hanneke Hoppenbrouwer  
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HANNEKE’S VERHAAL + DE ONTMOETINGEN 

Ooit was één van mijn dromen het ontwerpen van een tarotdeck met foto’s. Geen 
tekeningen, plaatjes of schilderijen, maar echte foto’s. Zoiets was er nog niet in 2006. Ik gaf 

al een aantal jaren sessies, maar had toen nog geen – officiële - eigen praktijk. Naarmate ik 

me meer bezig hield met de wens om die te beginnen, werd dat gevoel steeds sterker. 

Tarot was al jaren één van mijn passies. Het uitbrengen van een eigen deck leek me daarom 

geweldig. Maar hoe, daar had ik geen idee van. Het duurde even voordat hier meer inzicht 

over kwam. 

Een nieuw begin 

Dat 2007 een bewogen jaar bleek startte in februari met een prachtige reis naar Egypte. 

Deze reis heeft me niet alleen op spiritueel niveau doen groeien, ik kreeg daar duidelijk voor 

ogen dat het de bedoeling was om binnen afzienbare tijd eindelijk mijn eigen praktijk te 

starten. Toen ik terug kwam in Nederland en weer aan het werk ging werd ik zo’n beetje 
gelijk ontslagen vanwege een reorganisatie. Geen makkelijke periode, maar het gaf me wel 

de middelen om mijn wens te verwezenlijken. Ondanks dat ik weet dat toeval niet bestaat 

en deze reorganisatie als geroepen kwam, was ik wel op zoek naar meer antwoorden en 

bevestiging omtrent mijn plannen.   

Mediamieke doorgevingen 

Een vriendin vertelde me over een paragnost waar zij goeie ervaringen mee had en 

adviseerde me een om sessie bij haar te boeken. Deze dame zei dat er aan het einde van 

het jaar informatie mijn kant op zou komen die mijn leven voorgoed zou veranderen. Het 

was nog zomer en ik besloot me eerst volledig te concentreren op het starten van mijn 

praktijk. In september werd dat een feit. Aangekomen in oktober luisterde ik het consult 

nog een keer terug van de paragnost. Toch wel heel nieuwsgierig geworden naar wat het 

dan kon zijn dat ik zou ontvangen, keek ik reikhalzend uit naar het einde van het jaar. En 

het kwam. 

Dromen kunnen verwezenlijkt worden 

In eerste instantie dacht ik aan informatie die mij zou kunnen helpen om het tarotdeck dat 

ik voor ogen had te maken. Zou dat de bedoeling zijn? De tijd verstreek en de dingen die ik 

doorkreeg werden steeds uitgebreider. Na maanden kon ik pas goed en helder op een rij 

krijgen wat ik aan het schrijven was geweest en nog bleef er informatie binnen komen. 

Uiteindelijk begon het te dagen. Het waren omschrijvingen van frequenties. De informatie 

beschreef dertien kernenergiën die de evolutie van onze bewustwording zou gaan 

begeleiden en ondersteunen. Ik besefte dat een kaartendeck waarschijnlijk niet voldoende 

was om de alomvattendheid van dit project te laten zien en dat er nog meer uitingen 

gegeven konden worden aan deze bijzondere energieën, met als doel de betekenis en 

gelaagdheid van deze frequenties zichtbaar te maken voor ons allemaal. 
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Passie 

Voordat ik verder ga neem ik je eerst mee terug naar het begin van het jaar 2007. Mede 

door mijn reis naar Egypte was het werken met (bloesem)remedies namelijk ook een passie 

geworden. In de jaren ervoor werd ik met regelmaat behandeld door een therapeut die met 

verscheidene remedie sets werkt in haar praktijk. Ik werd meteen geraakt en bevangen 

door deze methodiek en de diepe uitwerking ervan. Daarom gaat er meestal niemand de 

deur uit zonder een op maat gemaakt flesje, passend bij het proces van de cliënt in kwestie. 

Een prettige manier om de behandeling te verlengen en het bewustwordingsproces te 

bevorderen. Zou dit een volgende uiting kunnen worden? 

Tijd vliegt 

We zijn inmiddels aanbeland in maart 2008 en ik realiseerde me inderdaad dat behalve 

foto’s, remedies onderdeel mochten worden van dit project. Maar hoe pak je dat aan? Hoe 
maak je zoiets en waar moet het uit bestaan? Aangezien alles tot nu toe nauwgezet werd 

aangestuurd, besloot ik te wachten op meer informatie. Geduld is niet altijd mijn sterkste 

punt geweest, maar ik wist inmiddels dat wanneer de tijd rijp is, de rest zich vanzelf zou 

aandienen.  En dat gebeurde ook. 

Precies op het juiste moment 

De fotograaf leerde ik kennen tijdens een toneelrepetitie. Daniel Maissan maakte foto’s 
voor het promotiemateriaal van ons toneelstuk. Op een bevlogen manier vertelde hij over 

zijn reizen waarbij hij graag en veel fotografeert. Het idee van het tarotdeck ging door mijn 

hoofd en ik vertelde hem over de frequenties en de informatie die ik had ontvangen. Hij 

werd enthousiast en daarna ging het snel. Afspraak was om in september/oktober (2008) 

samen naar Zuid-Frankrijk te vertrekken om daar te zien en te voelen welke plekken naar 

voren zouden komen, naar aanleiding van het materiaal dat ik had verzameld en de 

informatie die ik had doorgekregen. 

Daar waren de remedies 

Na een geslaagde reis werd mij al gauw duidelijk dat ik binnen afzienbare tijd terug moest 

keren om de energie remedies te maken. Ongeveer 6 weken later ben ik alleen, per auto, 

teruggereisd naar het land van de Katharen. Op exact dezelfde plekken als waar de foto’s 
zijn genomen heb ik de verfijnde trillingen mogen vangen en vastleggen. Hierna werd 

helder dat dit project nog steeds niet volledig was en dat er meer mogelijkheden tot uiting 

op mijn pad zou komen. 

Multidimensionaal 

Een tijd later (begin 2009) kwam kunstenares Wilka Zelders in beeld. Zij kan energetische 

blauwdrukken waarnemen en vastleggen. Van mensen, van plekken, van objecten. Zij kijkt 

als het ware door de sluier heen. Na het delen van mijn verhaal werd ze ook enthousiast en 

de uitbreiding van het DNA collectief een feit. Ze voelde dat ze uiting wilde geven aan De 

Nieuwe Aarde-frequenties door middel van het creëren van multidimensionale 

hologrammen. En wat een bijzondere toevoeging is dat geworden! 
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Adempauze 

De rest van het jaar 2009 stond in het teken van het verder uitwerken van het project. Een 

rustpauze na deze indrukken was broodnodig, al had ik dat in het begin niet zo in de gaten. 

Wilka en ik zijn uiteindelijk in oktober/november van hetzelfde jaar vertrokken naar Zuid- 

Frankrijk. Daar heb ik samen met haar de plekken bezocht waar Daniel de foto’s heeft 
genomen en ik de remedies heb opgehaald. De eerste hologrammen kregen toen vorm. 

Muziek brengt zoveel meer 

Tijdens het voorjaar van 2011 was ik terug in Frankrijk en terwijl ik genoot van een heerlijke 

lunch bij Le Jardin in Rennes-le-Chateau ontmoette ik David Bailey. Een vriendin had me 

een muziek sessie met hem cadeau gedaan. “Zo bijzonder”, vertelde ze; “hij pakt je 

handen, voelt je energie en dan gaat hij intuïtief piano spelen”. Wauw, dat was een 
ervaring! Ik vroeg van te voren of ik het op mocht nemen. Dat was prima en toen ik de 

opname uiteindelijk stopte, spotte hij een afbeelding op mijn  telefoon. Het was de 

frequentie Zijn. Ik vertelde hem over het project. David bood meteen aan om intuïtief de 

frequenties te spelen en op te nemen.  Zo werd de muziek CD geboren, onderdeel van de 

set en te beluisteren via deze website. 

Uitgave 

Uiteindelijk heeft Uitgeverij Akasha in 2012 de complete boxset uitgegeven bestaande uit 

foto kaarten, hologram kaarten, een muziek CD en een werkboek. We hebben een 

bijzonder product mogen creëren met z’n allen, waar we ontzettend trots op zijn.    

Een tijd van werken en een tijd van rust 

Op een gegeven moment merkte ik dat moest stoppen met het werken met de frequenties. 

Ik voelde aan alle kanten dat ik rustpauze nodig had. Ik heb dat nog wel geprobeerd op tijd 

te nemen, maar dat lukte lang niet zo vaak als ik wilde. De frequenties zijn immens 

krachtige energieën en laten zich niet haasten of duwen. Ook al wist ik dat, kon ik het toch 

niet altijd op z’n beloop laten en was soms te ongeduldig of ik nam het te makkelijk op met 
het idee ‘dat doe ik wel even’. Dat heb ik geweten. Ik ben er een periode behoorlijk ziek van 

geweest. Dat was een pittige les die ik inmiddels meer dan 1 keer heb mogen leren. Soms 

moet je toch echt even uitblazen, een stap achteruit zetten en opnieuw voelen, hoe nu 

verder?   

Leren luisteren 

Omdat ik graag vol enthousiasme door ga, ging ik aan mezelf voorbij. Terugkijkend op de 

afgelopen 14 jaar kan ik zeggen en voelen dat ik uiteindelijk beter heb leren luisteren naar 

mijn lichaam. Ook heb ik mijn intuïtie anders leren interpreteren. Niet alles dat voorbij 

komt is iets waar je wat mee moet doen. Soms mag je het laten gaan, zonder dat je aan het 

werk hoeft. Dankbaar voor alle processen en lessen leer ik nog steeds van deze energieën, 

elke dag weer. 
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Afstemmen, verfijnen, geduld 

Ik ben een hele tijd bezig geweest met het completeren van de energie-remedies. Dertien 

jaar om precies te zijn. Vorig jaar (2021) is de cirkel rond geworden. De remedies waren 

geweldig mooi en krachtig zoals ik ze heb opgehaald in Frankrijk, maar erg hoog in 

trillingsfrequentie. Niet voor iedereen weggelegd die ermee in aanraking kwam. Je moet je 

voorstellen dat de energie en trillingsfrequentie van de aarde in 2008 totaal anders was dan 

nu. Dingen waren toen al gauw een stuk hoger in trilling dan nu. Maar toch, het bleef 

knagen omdat ik merkte dat sommige mensen eerder van hun stuk waren ervan, dan dat 

het hen ondersteunde. Ik miste een betere aarding en bedding. 

Edelstenen 

De realisatie dat ze misschien nog niet af waren heb ik lang laten sudderen. Heb er 

ruimschoots de tijd voor genomen voordat ik met zekerheid kon voelen en zeggen of en 

wat er dan precies voor verandering nodig was. Pas na een aantal jaar kreeg ik allerlei 

nieuwe signalen door en ik besefte me dat het wel degelijk de bedoeling was om er iets aan 

toe te voegen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een aanvulling van edelsteen 

frequenties welke ik heb uitgezocht onder expertise van Robert Vleghert van Spiritual 

Garden. De energie van de steen zorgt in samenwerking met de DNA energie voor een 

perfecte energie absorptie. Het geheel brengt balans en werkt door op meerdere niveaus, 

zowel fysiek als energetisch. De toevoeging zorgt hiermee voor een groter bereik en dat is 

prettig werken. 

Energie Nieuws 

Via Energie Nieuws op de website www.dnafrequenties.com lees je meer over het ontstaan 

van de remedies en waarom het 13 jaar heeft geduurd voordat ze af waren. Niet alleen de 

toevoeging van edelsteen zorgde voor vertraging, maar ook de Overgave remedie bleek 

opnieuw gemaakt te mogen worden. Niet in Frankrijk dit keer, maar in Egypte, onder 

speciale condities. Daar waar mijn persoonlijke pad dat leidde tot diep inzicht en 

herinnering ooit begon, en daarmee dit project zijn oorsprong vond. Iets dat ik me nu pas 

(2022) echt tot me door dringt. 14 jaar later. Alles op z’n tijd dus. 

Gezocht: therapeuten, coaches, behandelaars 

Inmiddels zijn we dus aanbeland in januari 2022 en ik sta te springen om met De Nieuwe 

Aarde frequenties remedies therapeuten, coaches en behandelaars op te leiden. Volgende 

maand is het zover. Dan start de opleiding. Er staan meerdere data gepland. Heb je 

interesse in de remedie set en wil je die gebruiken voor jouw client in de praktijk? Meld je 

dan snel aan. Er zijn maar 96 sets in totaal. Het doel is om ongeveer 60 Nieuwe Aarde 

therapeuten, behandelaars en coaches op te leiden. De vorm van de opleiding is 

verschillend. Ik kan naar je toe komen in de praktijk of je volgt een 3 daagse opleiding (3 

weekenddagen). Informeer gerust naar de mogelijkheden! 

  

http://www.dnafreq/
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Uiting geven    

DNA frequenties website www.dnafrequenties.com geeft je een blik op de frequenties, de 

werking en de betekenis ervan. Door de verschillende uitingen spreekt het tot de 

verbeelding van velen. Ze hebben zich inmiddels kenbaar gemaakt via edelstenen, 

hologrammen, sieraden, muziek, foto’s, tekst. Voor mijn gevoel is het nog maar het begin. 
Ben jij ook geïnspireerd geraakt door dit verhaal? Heb je het idee dat jij wordt geroepen om 

uiting de geven aan De Nieuwe Aarde-frequenties? Neem rechtstreeks contact op met 

Hanneke. 

Nieuwsbrief en Social Media 

Wil je op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van dit initiatief en project, 

toekomstige workshops, cursussen en andere activiteiten, schrijf je dan in voor de 

maandelijkse nieuwsbrief die meestal op de derde rond 15 uur wordt verstuurd.  Neem 

alvast een kijkje in de evenementen agenda op de DNA frequenties website 

www.dnafrequenties.com of volg Hanneke via Instagram,  Facebook 

hanneke.hoppenbrouwer en via YouTube The New Earth Frequencies channel. 

Durf te dromen en te ondernemen 

Je weet nooit waar het toe leidt.  

Luister naar je intuïtie, wees licht en durf te zijn. 

http://www.dnafrequenties.com/
http://www.dnafrequenties.com/
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TOTSTANDKOMING  

EN 

ACHTERGRONDINFORMATIE DNA FREQUENTIES  

De afgelopen 13 jaar is het voor mij steeds duidelijker geworden, na me nog  verder 

verdiept te hebben in mijn doorgevingen van 2007/2008 i.c.m. de informatie die ik 

doorkreeg in het afgelopen jaar 2021, dat het gedachtegoed en geloof van de katharen 

(een volk dat leefde van 200-1300 n.C. in Zuid Frankrijk) overeenkomsten vertoond met de 

kernboodschappen en kwaliteiten van DNA-frequenties. Dit volk geloofde in God maar niet 

op de manier die paste bij de overtuigingen van de kerk en het christendom. Dit is onder 

andere de reden dat ze systematisch zijn uitgemoord door de Spaanse inquisitie, in 

opdracht van paus.  
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Collectieve overgave 

De katharen hebben zich op meerdere plekken als collectief overgegeven aan hun lot, 

omdat ze ervan overtuigd waren dat ze zouden terugkeren door hun rotsvaste vertrouwen 

en geloof in reïncarnatie. De overtuigingen van de katharen lijkt overeen te komen met het 

evangelie van Thomas. De geschriften waarop dit evangelie staat beschreven zijn 

gevonden in de Egyptische woestijn bij Nag Hammadi in 1945, en dit evangelie beschrijft 

een andere manier van kijken naar God en de boodschappen van Jezus. Een leer en manier 

die gnosis (innerlijk weten) en gnostiek (kennis) wordt genoemd. Bram Moerland schreef er 

verschillende boeken over (zoals Gnosis en Gnostiek; de bevrijding van de liefde) en het 

kopje hieronder is daarom geciteerd, aangezien zijn manier van duiden zoveel meer omvat 

dan mijn vertaling ervan. 

GNOSIS EN GNOSTIEK 

QUOTE BRAM MOERLAND 

De gnostiek is een vroegchristelijke stroming uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. 

Kernthema van de gnostiek is dat de mens vergeten is wie hij in werkelijkheid is. Jezus is in de 

gnostische teksten een boodschapper die de mens oproept zichzelf te herinneren: "Sta op en 

herinner jezelf". 

Gnosis is het Griekse woord voor kennis, en betekent hier kennis van je ware zelf. Omdat je als 

mens met je ware zelf deel bent van de ware werkelijkheid, is kennis van je ware zelf 

tegelijkertijd ook kennis is van de ware werkelijkheid. Gnosis als zelfkennis is kennis van 'het 

Al'. Wie zichzelf kent, kent het Al. 

Als een opzienbarende ontdekking als resultaat van de teruggevonden Nag Hammadi-

geschriften geldt de verwantschap van de gnostiek met de katharen uit de twaalfde en 

dertiende eeuw. Ook die werden steeds voorgesteld als een ketterij binnen het christendom, en 

als een incidentele, geïsoleerde gebeurtenis in Zuid-Frankrijk. Nu is duidelijk geworden dat er 

een onderbroken continuïteit moet zijn geweest tussen de katharen en de gnostici uit de eerste 

eeuwen. 

In 1321 werd de laatste kathaar verbrand. Daarmee was de gnostiek als spirituele traditie uit 

de geschiedenis verwijderd. Maar in onze tijd geniet de gnostiek opnieuw grote belangstelling. 

Uit de vondst bij Nag Hammadi blijkt ook een grote verwantschap van de christelijke gnostiek 

met de zogenaamde hermetische gnosis. Daarin is niet Jezus de hoofdpersoon, maar Hermes 

Tresmegistos.  
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Dat maakt duidelijk dat de gnosis als gedachtegoed in de oudheid niet alleen maar christelijk 

was, maar ook voorkwam ‘onder de heidenen’. Als we in deze tijd de gnostiek bestuderen, 
zoals die ons is overgeleverd in de teksten die werden gevonden bij Nag Hammadi, kunnen we 

die proberen te verstaan binnen het grotere kader van de klassieke oudheid, dus als verwant 

met de heidense gnosis. De 'heidense' gnosis is een vorm van filosofische spiritualiteit. waarin 

geestelijke vrijheid en persoonlijke ontplooiing een grote rol spelen. En niets belet ons die oude 

spiritualiteit te vertalen in hedendaagse beelden. 

Gnosis En Dwaling 

Mensen kunnen vergeten wie ze zelf in werkelijkheid zijn. De onverloste mens is 'zichzelf kwijt'. 

Het gevolg daarvan is dat zo iemand het contact met zijn innerlijk weten, de gnosis, verliest. 

Wie zichzelf kwijt is, leeft als een slaaf van onpersoonlijke machten. Deze staat van 

vervreemding van het ware zelf wordt in de gnostische teksten met velerlei verschillende 

termen beschreven, zoals slavernij, vergetelheid, slaap, dronkenschap, blindheid, de dood. De 

meest algemene term die daarvoor vaak wordt gebruikt is 'de dwaling', in de betekenis van 

'verdwaald zijn'. 

Daarbij past het volgende verhaal, het Lied van de Parel. 

Het verhaal vertelt over een koningszoon die door zijn ouders naar een ver land gestuurd 

wordt. De koningszoon krijgt de opdracht in het verre land een parel te zoeken. Als hij in dat 

land aangekomen is, vergeet hij echter zijn opdracht. Hij neemt de zeden van het vreemde land 

aan en wordt zo een 'zoon van het land'. Daardoor vergeet hij ook wie hij van oorsprong is, 

waar hij vandaan kwam en wat zijn opdracht was. Maar dan komt er een boodschapper van 

zijn ouders. Die herinnert hem aan zijn afkomst. Nu weet hij weer wie hij is en hij herinnert zich 

ook zijn opdracht. Hij slaagt erin de parel te vinden en hij keert terug naar zijn geboorteland en 

wordt daar koning. Het Lied van de Parel verbeeldt de staat van de mens die verdwaald is 

geraakt in een vreemde werkelijkheid, zichzelf vergeten is en vervolgens door een 

boodschapper namens zijn ouders weer aan zijn ware aard herinnerd wordt en zo leert zichzelf 

en zijn bestemming te hervinden. In de gnostische teksten is Jezus die boodschapper. 

UNQUOTE BRAM MOERLAND 
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Christusbewustzijn  

Ik hoop, nu je iets meer hebt kunnen lezen over Gnosis en Gnostiek, nog iets beter begrijpt 

waarom ik juist in Zuid Frankrijk en Egypte moest om zijn de energie, behorende bij het 

evolutieproces van de mens, te ontmoeten. Niet alleen vinden sommige van de frequentie 

namen daar hun oorsprong (Het Al), maar juist dat zoeken naar ons innerlijk weten, daar 

gaat het over. Het ontdekken en laten ontwaken van ons Christus-bewustzijn. Daar 

resoneren DNA-frequenties mee. We hebben het kennelijk al eens gedaan en ondervonden, 

en daar mogen we anno 2022 nog steeds van leren. Een evolutieproces op zichzelf 

verandert nooit. De mens is nou eenmaal altijd al op zoek en nieuwsgierig geweest naar zijn 

afkomst. Ik hoop dat jij dat ook bent.  

De Kracht Van Water 

De frequenties en hun energie zijn waarneembaar op krachtplekken waar de katharen 

geleefd hebben. Die energie is beschikbaar gemaakt via de edelsteen in de grond in 

combinatie met de leylijnen van de aarde. Zodoende heb ik ze in 2008 op kunnen halen als 

energie remedies. We weten dat water trilling overneemt, zoals ooit aangetoond door 

Masaru Emoto. Ik heb de energie opgehaald (in bronwaterflessen) vanuit de grond en de 

energie van de plek 'gevangen' in water. Door dit te doen op de betreffende krachtplekken 

op gezette tijden (toen heersende sterrenconstellaties en planeet standen waren ook van 

invloed), werd het ophalen een samenspel van krachten uit het universum in combinatie 

met de energie van de aarde, gedragen door het edelsteen in de grond. Door deze 

combinatie van frequentie energie, waarin de geschiedenis en betekenis van de plekken 

werden meegenomen, maakte dit een bijzondere en nederige ervaring.  

Remedies Geboren 

Uiteindelijk bleef ik achter met een ongelofelijk krachtig instrument: De Nieuwe Aarde 

frequenties remedies. Inmiddels verkrijgbaar als supplement om in te nemen. Op een later 

tijdstip (tussen 09-12-21 en 21-12-21) heb ik er edelsteenfrequenties aan toegevoegd. Dit 

zorgt voor een betere bedding en opname van de energie omdat edelsteen de trilling van 

de krachtplek omsluit en daarmee de edelsteen die daar in de grond zat waarvan de trilling 

al in het remedie-water was opgenomen, opnieuw aanstuurt. Dat maakt deze remedies 

uniek. Daardoor heeft iedere remedie zijn eigen frequentie. Ook dragen de remedies een 

eigen geluid (Hz), dat voor sommige mensen hoorbaar is. Dit proces is apart beschreven, 

verderop in dit document. Ze zijn zo geprepareerd dat ze vooral resoneren en hun werk 

doen tijdens het eerste deel van het Aquariustijdperk, begonnen op 21-12-2020. 

Overgave 

Eén frequentie, Overgave, heeft zich zeer recent (2021) geopenbaard. Niet in Frankrijk, 

maar in Egypte. Hierdoor speelt de energie van Atlantis ook een rol binnen het geheel. De 

op en neergang van een collectief ooit zo machtig en prachtig, waar volgens de legende 

nog maar zo weinig van over bleef, waarin wordt verteld dat een deel van de mensen naar 

Egypte is gevlucht en een ander deel naar Zuid Amerika. De Egyptenaren hebben erover 

geschreven op hun tempelmuren, waaruit blijkt dat er een eerste nederzetting aldaar is 

gesticht volgens dat gedachtegoed. Nazaten?!   
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Een collectief vanuit liefde 

De werking van een collectief wordt aan de kaak gesteld met deze frequentie van overgave 

zoals ik hem heb opgehaald in de tempels van Horus en Hathor. Hou de frequentie vast en 

het is meteen voelbaar wat er nodig is om tot een vruchtbare en prettige samenwerking te 

komen. Vanuit liefde weliswaar, maar sterk genoeg om te laten voelen wat alvast niet meer 

de bedoeling is.  Bijzonder nodig deze heling op collectief niveau binnen de tijdspanne 

waarin we leven. Het ego en individualisme dat heerst in onze huidige maatschappij zou je 

in de kern identiek kunnen noemen aan de begin tijd waarin we in eerste instantie zijn 

afgescheiden. Lemurië, Atlantis en de uitsplitsing naar landen als Egypte en Zuid Amerika.  

We Mogen Nu Echt Gaan Samen-Werken 

Ik begreep in eerste instantie niet waarom er twee remedies (nodig) zijn die collectiviteit 

behelzen. Maar nu, wanneer je eerlijk om je heen kijkt, kunnen we niet anders concluderen 

dan dat het vandaag de dag steeds lastiger blijkt om te functioneren binnen een collectief. 

Echt samen te werken met elkaar. Zonder ego, zonder afkeuring, afwijzing en 

verongelijking. We lijken nog maar nauwelijks te kunnen samenwerken zonder te 

wantrouwen of te ageren. Meningen uiten, daar zijn we goed in geworden. Het liefste 

anoniem, zonder rekening te houden met de consequenties. Echt constructieve acties die 

op lange termijn doorwerken, door koppen bij elkaar te steken, daar ontbreekt het nogal 

eens aan. Het gaat over punten maken, niet over wat goed is voor het grote geheel.  

Leiderschap 

Op regeringsniveau zien we dat gebeuren. Op wereld niveau zien we het ook. De 

regeringstermijn van 4 jaar is ' makkelijk' . Een programma schrijven dat scoort voor die vier 

jaar en daarmee zieltjes winnen. Maar wat gebeurt er daarna. Een reden waarom het 

klimaat nog steeds niet 'afgetikt' of behandeld als zijnde een constructieve oplossing. We 

kunnen op wereldniveau zo goed samenwerken als het nodig is (pandemie die corona heet 

waarbij de WGO ofwel de Wereldgezondheidsorganisatie meer dan fantastisch presteert), 

maar dit kunnen we niet tackelen? Binnen het ambtstermijn komt een klimaat oplossing 

die eerst geboden werd dan toch door de dagelijkse beslommeringen te vervallen of niet 

meer aan bod. Laten we essentiële dingen voor het gemak maar weer even liggen. De 

verschrikkelijke dictators die we kennen vanuit de geschiedenis, of die van vandaag de dag, 

hebben juist een goed doordachte lange termijn visie en adem. De rest van de wereld moet 

nog even vergaderen en over vier jaar weer een volgende regering die zich mag 

bekommeren met grootse plannen. We staan erbij en we kijken ernaar.  

Erkenning 

Ons gedrag mag zo langzamerhand gezien en erkend worden voor wat het waard is en daar 

moet snel verandering in komen als we de aarde en ons zelf, als homo sapiëns, nog een 

tijdje een reële kans willen geven. Collectief bereik je uiteindelijk zoveel meer dan alleen. 

Dus minder korte termijn en meer langere termijn denken. Dat bereik je beter door overleg. 

Binnen een groep die je begrijpt. Daardoor sta je sterker en word je gezien en gehoord. 
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Het zit in ons menselijke DNA om te functioneren in groepen, Om niet de hele tijd alleen te 

opereren. Samen werken, samen dragen, samen zorgen. De lasten verdelen. Samen weet 

je uiteindelijk meer, doe je meer en kan je meer. Daarom hoog tijd om het niet meer af te 

laten hangen van de leiders van deze wereld en zelf het heft in handen te nemen. Zijn we 

het verleerd? Vinden we het niet meer prettig? Dat kan. Wellicht fijn om dit 

gewenningsproces met de remedies te ondersteunen. Of te kijken naar landen en volkeren 

waar het leven in groepen nog wel een weldaad is. Hoe doen zij het?  

Het Collectief versus Overgave 

De remedie en frequentie van het Collectief gaat over het verkeren in groepen, 

kuddegedrag, het durven losmaken uit een club die niet bij je past. Ook kan de frequentie 

ingezet worden om een lichtje te maken en de mensen aantrekken die bij jou horen. 

Herkenning is zo fijn! Jouw talent herontdekken en dat dat gezien, herkent en erkent 

wordt. En andersom ook. Zodat je samen iets moois kan neerzetten. Maar ook kan 

aangeven wanneer dit niet meer het geval is.  

De remedie en frequentie van Overgave heeft te maken met het zoeken naar 

saamhorigheid en het nemen van actie op bredere schaal. Deze energie verbind en maakt 

zichtbaar op een niveau die 'boven alles uit stijgt'. Overgave biedt die helikopter view die 

nodig is om te zien wat er gebeurt om daarop actie te nemen, connectie te maken. Helpt 

om eerst jezelf een liefdevol duwtje te geven in de juiste richting waardoor jezelf opnieuw 

kan verbinden. Voelen wat er nog nodig is, wat er nog geheeld maar worden. voordat je het 

contact met je omgeving maakt. Doorkrijgen en zien wat nodig is om tot een vruchtbare 

samenwerking te komen. Wat er dan nodig is binnen een proces. Dit kunnen beschouwen 

en aanschouwen. Niet met de botte bijl, maar vanuit liefde. 

Resumé 

Deze dertien Nieuwe Aarde energieën stimuleren ons om, in eerste instantie, ons zelf te 

helen zodat we ons kunnen losmaken van frequenties die ons laag in energie houden, 

waardoor het leven zwaar en trekkerig worden. Daarna worden we opgeroepen om te 

ontdekken waarvoor we hier gekomen zijn. Om vervolgens op kleine schaal te starten met 

samenwerkingen die vanuit een juiste intentie wordt neergezet en als vanzelf een 

rimpeleffect teweeg zullen brengen. Collectieven mogen weer begonnen worden om te 

helen, beter te maken, om elkaar te helpen en te ondersteunen. Vanuit eigen kracht en 

talent en bovenal vanuit gelijkwaardigheid. De wereld verbeteren begint uiteindelijk toch 

echt eerst bij jezelf. 

Ben je er klaar voor om jouw Christus-bewustzijn te ontdekken? Je zelf krachtiger en lichter 

te maken zodat je begrijpt waarom je hier bent?   
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WAT ZIJN DE NIEUWE AARDE-FREQUENTIES 

Jouw beleving is de sleutel tot ons evolutieproces  

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 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 raak je uit balans.  

Vaak geldt dat dan ook voor onze omgeving met daarin natuur, mens en dier. Alles wordt 

constant beïnvloedt door gedrag, uitspraken, doen en laten. We resoneren mee op elkaars 

energie en zodoende nemen we ongemerkt of onbedoeld dingen over. Dat kan wel eens 

een chagrijnige dag opleveren, of een rot humeur. Logisch natuurlijk. Andersom geldt het 

natuurlijk ook, want wanneer je blij bent of enthousiast deelt werkt dat aanstekelijk. Word 

je gelukkig(er) van. Krijgen we een glimlach van op ons gezicht. Of de slappe lach. Heerlijk!  

Invloed uitoefenen  

Als mens heb je hier invloed op. Op ons humeur, onze acties. Die 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 natuur. Wij zijn daar verantwoordelijk voor. Het is een 

wisselwerking. Wie goed doet, goed ontmoet. Blijft een zeer waar gezegde. Het geldt voor 

alles. Kijk maar eens goed. De wezens om ons 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? Of is het tijd voor actie. Ben 

je je bewust dat het zo werkt? Draai je om de brij heen. Is het wel best zo, want: je hebt alles 

al? 

Lessen 

Soms gebeuren dingen nou eenmaal of alsnog, en leren we ervan. Dat hopen we althans. Je 

kan er door overvallen worden natuurlijk. Af en toe is de les of het inzicht dat bij de 

gebeurtenis hoort nog niet daar of zichtbaar. En wat dan. Bewustzijn- en worden is een 

proces dat zich niet laat afdwingen. Tot dat het niet meer anders kan. Dan is het tijd om 

wakker te worden. Word je wakker geschud. Durf je dan in te stappen? DNA frequenties 

kunnen je helpen bij het onder ogen komen, het doorkrijgen waarom dingen zo zijn of zo 

gaan. Je mag uit je schuilplaats komen. Het licht opzoeken. Leiderschap tonen. Daar helpen 

ze bij. Ze reduceren en kanaliseren angst en emoties die ons vast houden. In blokkades 

zetten.  
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Een andere omgang 

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. Vaak is 

het eerst 1 ding. Daarna volgen klachten elkaar in rap tempo op.  De reden hoe dat dan zo is 

gekomen, is niet meer belangrijk. Wel hoe je ermee omgaat. DNA-frequenties bieden een 

leidraad. Laten je voelen wat er nodig is om te evolueren. Te transformeren. Zodat je weer 

durft te bewegen, uit je isolement kan komen. Vrij kan ademen. Helderheid creëren.  

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. 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 ‘70 is niet meer de energie van nu. Ons gedrag en de maatschappij heeft zich er 

naadloos op aangepast. Maar 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 die klachten en die 

honger.  
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Transformatieklachten 

Allerhande transformatieklachten kunnen ontstaan tijdens een samenspel van 

trillingsfrequenties waar je (ongemerkt) aan bloot bent gesteld en wordt gesteld op 

dagelijkse basis. Als dat niet kan stromen, als die energie zijn weg niet kan vinden, omdat 

ze de juiste geleiding niet hebben, dan vormen zich blokkades in het lichaam (of een van de 

vier lichamen). Daar kun je klachten door ontwikkelen en vasthouden. Ik deel dit bewust 

om je uit te dagen eens serieus te voelen hoe het is voor jou. Toen en nu.   

Vibratieverhoging 

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? 

In balans; in je kracht 

Daarbij, heftige gebeurtenissen in een mensenleven veroorzaken ook rimpelingen die terug 

in balans gezet mogen worden. Dingen kunnen je overkomen waardoor je in 1 klap ‘out of 
sync’ loopt. Kom dan maar eens terug op Aarde. In je lijf. Weer durven voelen wat er te 

voelen valt. In alle lichamen. Emotioneel, fysiek, mentaal, spiritueel. Niet makkelijk om 

terug te keren. Je bent niet voor niets ‘vertrokken’ uit zelfbescherming. Omdat het teveel 
was om aan te kunnen. Heel begrijpelijk. Ben je wel weer zover om te durven voelen, mooi 

om dan eens te ervaren of DNA frequenties jouw proces kunnen ondersteunen, begeleiden 

en verzachten. Je bedding weer terug vinden. Opnieuw basis gaan ervaren. Dat is wat ze 

ook doen en brengen. Op ieders eigen niveau. Dat maakt deze frequenties bijzonder. Ze 

zijn voor en van ons allemaal.  

Dit betekent overigens niet dat we moeten vergeven en vergeten en dat is dat. Daar gaat 

dit niet over. Het gaat erom dat we ons leven durven te leven, kunnen ademen, ons 

gedragen voelen, wat er ook gebeurt. Dat je het aan kan en door kan op een manier die 

licht is. Vol vertrouwen, altijd. Op het pad dat past bij jouw zielsbestemming. Daar schijnt 

het licht altijd.  
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Dubbele werkingen 

De Nieuwe Aarde-frequenties zijn multidimensionaal. Het is niet alleen wij en onze acties 

die zorgen voor een bepaalde energie en trillingsfrequentie. We mogen ons beter gaan 

beseffen dat ook de Aarde een duit in het zakje doet. Iedere dag weer. Van haar ontvangen 

we constant energie. Om ons te helen, in balans te brengen. Maar simpelweg ook omdat 

haar zuurstof ons laat leven, ademen. Ons laat voelen waar we uit hangen. Door haar 

seizoenswisselingen over ons uit te storten. Het weer of andere natuur elementen te 

presenteren die - al dan niet gewenst – iets veroorzaken. Van toepassing op al het leven op 

deze planeet. Dieren, mensen, maar ook op flora en fauna. Overstromingen, aardbevingen, 

vulkaanuitbarstingen, droogte, extreme natheid, storm. Maar ook dat lekkere weer, of die 

regen, die goed voor de oogst. Water is broodnodig en water geleidt. Water, daar bestaat 

de aarde grotendeels uit, net als wij mensen. Ik hoop dat je inmiddels beter begrijpt dat 

deze geleiding op orde hoort te wezen voor het beste resultaat. Niets gebeurt voor niets. 

Alles is perfect op elkaar afgestemd. Op onze geleiding kunnen we invloed uitoefenen. Dat 

schept ons beeld en daarmee de wereld waarin we zijn. 

Samen, met elkaar 

Jij, wij, de Aarde. Dat is het samenspel. Daar voelen we fundamenteel iets bij als mens. Het 

beïnvloedt ons humeur, ons zijn. Regen op vakantie is minder leuk, maar niet kunnen eten 

omdat er geen voedsel is door een mislukte oogst, of structureel nauwelijks of niets te eten 

hebben door (aanhoudende) droogte is verschrikkelijk. Het vormt ons. Onze mensheid leert 

daarvan. Dat heeft gezorgd voor andere culturen, andere regels, andere collectieven. Op 

verschillende werelddelen is het nou eenmaal anders zijn. Met een ander klimaat. Maar het 

blijft natuurlijk wel de Aarde waarop alles plaatsvindt. Jouw leven. Mijn leven. Ons leven. Is 

het niet tijd om echt te gaan samen werken? Met elkaar. Voor elkaar. Voor en met de 

Aarde. 

Samenwerken als collectief 

Ik hoop ik dat je nu beseft dat de trillingsfrequentie van de Aarde wil samenwerken met die 

van ons. Met die van jou. Om vervolgens beter te gaan samenwerken met elkaar. Op een 

constructieve manier, zodat we voelen en gaan zien wat de bedoeling is. Waarom we hier 

gekomen zijn. Hoe we er voor kunnen zorgen dat we met z’n allen doen wat goed is voor de 

Aarde. Samenwerken als collectief kan alleen vanuit een bepaalde status quo, vanuit een 

bepaalde balans. Vanuit Overgave 

Mede om die reden heb ik DNA-frequenties mogen neerzetten. Op krachtplekken 

opgehaald waar gebeurtenissen hebben plaatsgevonden door de eeuwen heen die de 

energie omvatten die wij nu nodig hebben om deze evolutie volledig te kunnen begrijpen. 

Te omarmen. Te kunnen belichamen. Het is allemaal al eens eerder gedaan. Daar mogen 

we van leren. Juist nu. 
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Resoneren en vibreren 

De frequenties laten je beter samenwerken met de Aarde door jou op lichten en te liften. Je 

weer op de juiste frequentie te zetten zodat je beter resoneert met jezelf, je omgeving en 

met haar, zodat je (weer) gaat voelen en beseffen wat de bedoeling is. Van binnenuit. 

Vanuit jouw zielsbestemming. Want dat is echt. Dat geeft hoop en brengt licht. Zodoende 

ondersteunen de frequenties onze evolutie naar bewustwording en laten ze zien wat 

aandacht behoeft.  Ze geven richting. Geleidt door de helende werking van edelsteen en 

water, geleiden ze ons als mens. Voor 80% bestaan we uit water. Net als zij, Moeder Aarde. 

Tijd om ons te verbinden. 

Met deze dertien kernenergiën verhogen we onze eigen frequenties zodat we lichter en 

fijner kunnen leven. Ze nodigen je uit om je volle potentieel te leven. Jouw uniek zijn te 

tentoon te spreiden. In vertrouwen. Dat wil je voelen en meemaken toch? Niks te verliezen, 

alleen te winnen. We hebben elkaar nodig. De tijd is NU. 

DNA frequenties als verlengstuk in de praktijk 

Mocht je het gevoel hebben dat je Nieuwe Aarde therapeut, coach of behandelaar wil 

worden dan krijg je met deze remedies een krachtig instrument in handen waarmee je jouw 

cliënten verder kunt helpen. De remedies zijn onder andere gebotteld als 

voedingssupplement, maar je kunt ze ook nog op andere manieren in zetten. Hoe? Dat 

bepaal je uiteindelijk zelf. Ze worden een verlengstuk van jouw werkwijze. Data vind je op 

de website www.dnafrequenties.com  

Eerst kennismaken kan ook  

Meedoen met een snuffelworkshop betekent dat het een lichte dag wordt met intuïtieve en 

niet verplichte oefeningen waarbij je op onderzoek uitgaat. Mag er iets geheeld worden in 

jou? 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. Ook prettig 

wanneer je nog niet zeker weet of de frequenties in jouw praktijk passen en je eerst wil 

voelen en ervaren.  

Tijdens de workshop kan je spelen met de aura en roomsprays die voorzien van etherische 

olie blends en DNA remedies, je kunt kaart leggen, met edelstenen werken, mediteren. 

Ook gaan we lekker naar buiten, genieten van een wandeling in de prachtige natuur en 

opnieuw contact maken met de Aarde. 

Na afloop maak je zelf een flesje remedies. Met precies die energie die bij jou past. Wat het 

ook is. Het wordt jouw beleving. Samen. Met elkaar, met de Aarde.   

In balans; in je kracht. 

http://www.dnafrequenties.com/
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DE UITINGEN VAN  

DE NIEUWE AARDE FREQUENTIES 

De Nieuwe Aarde-frequenties omschreven: 13 kern energieën 

De oorspronkelijke basis van De Nieuwe Aarde-frequenties zijn dertien kern energieën die 

de evolutie van ons bewustzijn projecteren, begeleiden en helen. De frequenties hebben 

zich voor het eerst geopenbaard in 2007 aan Hanneke als tekst. Na het ontcijferen ervan 

werd het helder dat de meeste frequenties, zoals ze in dit project tot uiting zijn gekomen, 

hun oorsprong vinden in het Zuid-Franse katharengebied Languedoc-Roussillon. De 

betekenis en overtuiging van de frequentie-energie zit daar letterlijk in de grond. De aarde 

bestaat daar voor een deel uit edelsteen. Dit zorgt er voor dat de informatie zich op 

verschillende manieren kon openbaren aan de creators van dit project. Op deze manier 

spreken DNA-frequenties tot ieders verbeelding en zijn ze toegankelijk voor ons allemaal.   

De dertiende frequentie openbaarde zichzelf recentelijk in Egypte (november 2021).  

In de speelse afkorting die we meestal hanteren, komt hun vermoedelijke relatie met ons 

DNA tot uitdrukking. Het zijn diepgaande energieën die tot op celniveau doorwerken. Ze 

kunnen je leven kunnen veranderen en lichter maken omdat ze balans brengen op 

meerdere niveaus.  
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Waar het allemaal mee begonnen is 
Onderstaande channeling ontving Hanneke als eerste (2007)  bij de start van het project: 

“Deze dertien frequenties zullen je helpen om de transformatie die hierbij hoort in licht en liefde 

te doorstaan, zodat een ieder van ons zich kan begeven op het pad dat voor hem of haar 

bestemd is. 

De frequenties zorgen ervoor dat de juiste poorten in de mens worden opengezet, gelijk aan de 

frequenties waarop de aarde zal resoneren vanaf het jaar 2012. Ruimte en tijd zullen één 

worden in deze fase. 

Met deze Nieuwe Aarde-frequenties wordt een brug geslagen tussen de energieën en 

frequenties die we op dit moment ervaren en de frequentieverandering die zal gaan 

plaatsvinden. Deze frequenties, die voor sommigen hoorbaar zullen zijn, worden in ons DNA 

geïntegreerd, zodat de transformatie die wij mensen zullen ondergaan soepeler kan verlopen. 

Alle communicatie die in de loop der tijd zal ontstaan is bedoeld om de mens te sturen en te 

ondersteunen in de richting die passend is bij een ieders capaciteiten. Hierdoor zullen de 

talenten van ieder afzonderlijk individu ten volle benut gaan worden. Dit zal uiteindelijk leiden 

tot een staat van zijn die past bij de omstandigheden van de Nieuwe Aarde. 

De frequenties zullen ervoor zorgen dat de bijbehorende transcendente chakra’s worden 

geactiveerd en men zal merken dat deze link permanent aanwezig blijft. De energie zal, 

zogezegd, beklijven. 

Alles is energie. Wij als mensen bestaan uit energie, net als de natuur met haar zichtbare 

pracht en praal en niet te vergeten haar voelbare elementen. Met deze wetenschap is het niet 

zo vreemd dat we door al deze bewegingen soms uit balans kunnen raken, dat onze energie 

niet meer stroomt zoals het zou moeten. Verschillende redenen kunnen hiervoor worden 

aangevoerd.  

Een belangrijk aspect is echter ook de volgende;  

De Aarde is bezig haar trillingsfrequentie te verhogen van de 3e naar de 5e dimensie en wij als 

mens merken dat het behouden van onze balans tijdens dit proces niet altijd even makkelijk is. 

DNA-frequenties ondersteunen je tijdens deze overgang en het bijbehorende proces.” 

 

Bovenstaande tekst is het eerste stuk informatie dat ik ontving eind 2007. Daarna 

druppelde de betekenissen en teksten door die de, toen nog twaalf, frequenties 

omschreven. In die tijd werden woorden als Het Collectief of Bezinning nog nauwelijks 

gebruikt. Even geen mode woord toen. Vandaag de dag, 2022, struikelen we erover en lees 

ik het in de krant, hoor ik het op het nieuws. Mooi om te zien hoe dingen evolueren en hoe 

bijzonder het was dat ik aan de wieg hiervan mocht staan. Natuurlijk begreep ik niet wat ik 

precies doorkreeg. Het heeft zeker een half jaar geduurd voordat ik alle puzzelstukjes op de 

juiste plek had liggen. Oh oh, wat was het een bijzonder moment toen ik erachter kwam 

hoe deze energieën zich verhouden tot elkaar en samenvloeien tot één geheel.  
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Welke uitingen en door wie 

Op dit moment (juni 2022) bestaan De Nieuwe Aarde-frequenties uit 13 energie-remedies, 

hologrammen, foto’s, pianomuziek, edelstenen, aura -en roomsprays die elkaar aanvullen 

en ondersteunen. We hebben gemerkt dat de frequenties stuk voor stuk raken op 

diepgaand niveau. Je kunt ze daarom zien als een representatie van dertien kern energieën, 

aanwezig binnen de verschillende levensfases waar we ons als mens in bevinden. Ze 

openbaren hoe we hier als individu mee omgaan, geven inzicht in waar ons bewustzijn toe 

in staat is en helpen ons door de fases heen die extra ondersteuning behoeven. Ook laten 

ze zien waarom je hier gekomen bent op aarde en wat jouw unieke bijdrage kan zijn. Ze 

begeleiden onze evolutie naar bewustwording, dringen door tot op celniveau en helpen bij 

het in balans brengen en zetten van energie op meerdere niveaus en bij eventuele 

(terugkerende) transformatieklachten. 

De foto’s zijn genomen door Daniel Maissan en geven een 3-dimensionale kijk op de 

inhoud van de frequentie. Er is getracht om de ziel van de plek waar de frequenties zijn 

opgehaald en geprepareerd bloot te leggen. Hierdoor wordt de betekenis en werking van 

de frequentie gevoeld en (h)erkend door ons wezen. www.danielmaissan.nl.  

De hologrammen zijn multidimensionale kunstwerken en gemaakt door Wilka Zelders. Ze 

zijn opgehaald en waargenomen op exact dezelfde plek waar zowel de foto’s als de 
energie-remedies waren gecreëerd. Het zijn de blauwdrukken van de frequentie (trilling) en 

de energie wordt als zodanig meteen (h)erkend en opgeslagen op zielsniveau. 

www.wilkazelders.com  

De energie-remedies zijn opgehaald en gemaakt door Hanneke Hoppenbrouwer en 

verbinden de energie van de foto en het hologram met elkaar. De remedies zorgen voor 

een soepele overgang van dimensie 3 naar 5 en helpen je op je reis door de 4e dimensie. De 

remedies (die je onder andere kunt innemen) maken de cirkel rond. Ze ondersteunen je om 

van een 3D naar een 5D bewustzijnsniveau te transformeren zonder navenante klachten.   

www.hannekehoppenbrouwer.nl. De edelsteenfrequenties zijn toegevoegd aan de 

originele moedertinctuur tussen 9 december 2021 en 21 december 2021. Toen waren ze 

klaar om gebotteld te worden. Dit proces is beschreven in het Engels en toegevoegd als 

bijlage aan dit whitepaper. 

De piano muziek (frequentie 1-12) is gespeeld door David Bailey en helpt je om de energie 

velden van de frequenties betreden en opent de poorten naar een dieper 

bewustzijnsniveau. www.davidbailey-music.com.  

De ambiënt muziek is gecomponeerd door de HIFI-Mysteryschool (Jens de Lange en 

Jeroen van Meeteren) en hoort bij frequentie 13. 

  

http://www.danielmaissan.nl/
http://www.wilkazelders.com/
http://www.hannekehoppenbrouwer.nl/
http://www.davidbailey-music.com/
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De edelstenen set is samengesteld door Robert Vleghert en heeft een bijzonder aardende 

werking in het geheel. De stenen laten duidelijk voelen wat aandacht behoeft in het hier en 

nu. Behalve de fysieke werking, merk je meteen dat er, zowel energetisch als op chakra 

niveau, een hoop gebeurt wanneer je met de stenen aan de slag gaat. De frequentie vindt 

zijn weg hierdoor gemakkelijker en biedt tegelijkertijd kracht en ondersteuning bij een 

hulpvraag of intentie. In de combinatie met de foto’s, hologrammen en remedies, hebben 
de stenen een gelaagde en tegelijkertijd ontwarrende uitwerking.  Dit helpt bij het 

verkrijgen van inzichten en de verankering ervan. www.spiritualgarden.nl  

De aura en roomsprays zijn samengesteld en gemaakt door Hanneke Hoppenbrouwer en 

bestaan uit een mix van DNA-frequenties remedies en essentiële olie blends die volledig op 

elkaar afgestemd zijn. Welkom na een sessie of consult, of na die visite die je hebt gehad. 

Ze maken je huis of werkruimte weer van jou en helpen je om de energie van anderen die je 

bij je draagt of hebt overgenomen los te laten. Daarnaast hebben ze ook een 

beschermende en aardende werking en begeleiden ze je op je pad en helpen ze je om 

energie te integreren en vast te houden tijdens yoga of meditatie sessies. De ingrediënten 

zijn natuurlijk, fairtrade en biologisch. www.hannekehoppenbrouwer.nl  

Aquarius Tijdperk 

Volgens vele voorspellingen, in zowel oude als nieuwe bronnen, is de Aarde op 21-12-2012 

in opmars gegaan richting een nieuwe cyclus van 26.000 jaar die officieel begonnen is op 

21-12-2020.  We bevinden op ons op dit moment in het Aquarius Tijdperk, ook wel het 

Gouden Tijdperk of Nieuwe Tijdperk genoemd. De energie-remedies, hologrammen, foto’s, 
edelstenen en pianomuziek ondersteunen dit evolutieproces en maken een versoepelde 

transitie, mogelijk. De tijd is NU.  

 

http://www.spiritualgarden.nl/
http://www.hannekehoppenbrouwer.nl/
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UITINGEN 1 VOOR 1 

FOTO’S – DANIEL MAISSAN 

 

Werken met de foto’s 
De foto’s zijn een driedimensionale kijk op de plek waar de frequenties zijn opgehaald. Daniël heeft 

getracht de ziel van de frequentie bloot te leggen door zijn intuïtie en gevoel te gebruiken. Dat hij 

hierbij gestuurd werd door het universum was voor ons wel duidelijk, en dat is voor jou als lezer net 

zo goed weggelegd zodra je met de kaarten aan de slag gaat. We worden allemaal op een bepaalde 

manier (be)geleid en het is aan jou hoe je dat wilt zien. Probeer niet te veel na te denken tijdens het 

werken met deze set maar vooral te voelen waar het over gaat; wat het raakt in jou, en wat het met 

je doet. Dan krijg je vanzelf authentieke waarnemingen en doorgevingen waar je rustig op kunt 

vertrouwen. 

Wanneer je de foto’s los van de hologrammen gebruikt, door er bijvoorbeeld een uit te kiezen of er 

blind een te trekken, kun je beginnen met kijken wat de afbeelding met je doet. Wat voor gevoel 

geeft de foto je? Is het prettig en warm of voelt het beklemmend, verdrietig of pijnlijk? Dit zijn 

slechts een paar opties. Natuurlijk ben je vrij om te ervaren wat er op dat moment is. Je zult merken 

dat de foto’s de ene dag zo aanvoelen en de andere dag weer anders, terwijl je gewoon naar 
dezelfde afbeelding kijkt. Dat heeft te maken met je gemoedstoestand, die jou iets wil vertellen. 

Durf jezelf over te geven aan deze emotie, want iets in jou wil gehoord worden en dit is een manier 

om dat op een rustige manier te ervaren en aan te gaan. 
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DNA-FREQUENTIES REMEDIES – 

HANNEKE HOPPENBROUWER 

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/
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Werking per frequentie : remedies 

  

DNA Frequentie 

+edelsteen 

essence 

Beknopte beschrijving van de werking 

Release – 

Letting go 

 

Loslaten 

 

 

Edelsteen: 

Lepidoliet 

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 

 

 

Edelsteen:  

Chrysocolla 

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 

 

 

 

Edelsteen:  

Aqua Aura 

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 

daad-werkelijk 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. 
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DNA Frequentie 

+ Edelsteen 

essence  

Werking 

Feminine 

Energy 

 

Vrouwelijke 

energie 

 

Edelsteen:  

Zonnesteen 

 

 

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.  

Masculine 

Energy 

 

Mannelijke 

energie 

 

 

Edelsteen:  

Tijgerijzer  

Ben jij vrij van vooroordelen en oordelen? Of ben je geneigd om jezelf en anderen 

een bepaalde denkwijze of structuur op te leggen, zodat het beter past in je 

levensstandaard of hetgeen je hebt geleerd? Hierdoor kun je jezelf vastzetten, 

waardoor er geen ruimte meer is om te groeien en spelen. Voel eens. Ben je het 

eens met deze manier van leven? Of belemmert het je juist? Het is allebei oké! Mits 

je je denkwijze niet oplegt aan anderen, ben je vrij om te doen en laten wat je wilt. 

Op het moment dat je voelt dat het je tegenhoudt, kun je gaan kijken hoe dat zich 

manifesteert in jouw leven. Waar wil je naartoe? En wat gebeurt er met je op het 

moment dat het niet lukt? We zijn vaak geneigd het onszelf kwalijk te nemen als 

we merken dat we nog altijd dingen doen waarvan we ons hadden voorgenomen 

ze te laten. Schuldgevoel dat gaat knagen, veroordeling van het zelf dat opkomt. 

Met deze frequentie kun je het helingsproces starten. Je zult eerst inzien waarom 

het nodig is geweest volgens deze patronen te handelen. Hierdoor zullen de 

puzzelstukjes op hun plaats vallen. Daarna volgen vergeving en compassie, voor 

jezelf, maar ook voor de omgeving.  

The Collective 

 

 

Het Collectief 

 

 

 

 

 

 

Edelsteen: 

Sugiliet 

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.  
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Remedie gebruiken  
Heb je interesse en wil je een remedie laten maken? Ze zijn verkrijgbaar via een Nieuwe Aarde 

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

  

DNA Frequentie + 

Edelsteen essence 

Werking 

Dynamics of Mother 

Earth 

 

Dynamiek van Moeder 

Aarde 

 

 

 

 

Edelsteen: 

Versteend hout 

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 

 

 

Edelsteen: 

Amethist Vera Cruz  

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 

 

 

 

Edelsteen: 

Witte Aragoniet 

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. 
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DNA Frequentie + 

Edelsteen essence 

Werking 

Communication (contact) 

 

 

 

 

 

Edelsteen: 

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 

 

 

 

 

Edelsteen: 

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 

 

 

Edelsteen:  

Oceaan Jaspis 

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 

 

 

 

 

Edelsteen: 

Roze Toermalijn 

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.  
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Hologrammen – multidimensionaal kunstwerk – Wilka Zelders 

 

 

Werken met de hologrammen 
De hologrammen brengen je in contact met de energetische blauwdruk van deze Nieuwe Aarde-

frequenties. Dat betekent dat deze hologrammen puur energie uitbeelden, energie die voorafgaat 

aan stoffelijke vorm. Wij voelen die energie met ons etherische lichaam. Ons eigen etherisch 

lichaam, wat een energielichaam is, gaat resoneren met de frequentie van het hologram; het gaat 

dezelfde trilling aannemen.  Zoals je ziet zijn de hologrammen van de frequenties evenwichtig en 

harmonieus. De vanzelfsprekende samenhang die erin aanwezig is, noemen we coherentie. En 

coherentie brengt een optimale toestand teweeg. In dit geval betekent dat: alles wat voor jou, op 

dit moment in je leven, optimaal is voor je overgang naar de Nieuwe Aarde.  

Hoe meer tijd je neemt om het hologram in je op te nemen, door er rustig en met een open mind 

naar te kijken, hoe meer je je eigen etherische lichaam de kans geeft om met deze coherente, 

harmonische energie mee te resoneren. Deze resonantie kan zowel een onmiddellijk als duurzaam 

effect hebben op alle andere delen van jouw wezen: je emoties, je denkwijze en je fysieke lichaam. 

Maar ook je spirituele en intuïtieve bewustzijn. Jouw etherische lichaam is namelijk intiem 

verbonden met deze andere systemen, die alle een wezenlijk deel uitmaken van jouw mens-zijn. 
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Het verschil tussen een foto of hologram 
De foto laat de werkelijkheid zien zoals we hem allemaal kennen. Een driedimensionale voorstelling 

van een plek, figuur, persoon, voorwerp. Binnen een DNA-frequenties legging geeft een foto aan 

dat we aan de start staan van onze begripsvorming ten aanzien van de vraag die we op dat moment 

stellen. Met die intentie trek je een kaart. 

Stel je een andere vraag of heb je een andere intentie, over een onderwerp waar je bijvoorbeeld al 

meer bekend mee bent, of dat je meer hebt geïntegreerd in je leven of je zijn, dan is de kans groter 

dat je een hologram trekt. Een hologram representeert de multidimensionale werkelijkheid van de 

vraag, gevoel of intentie en laat zien dat je in staat bent door de problematiek of sluier heen te 

kijken. Je begrijpt waarom iets is zoals het is en waarom het op je pad komt. Als je nog niet zover 

bent, maar al een stuk op weg en er verschijnt een hologram, dan helpt een deze bij het 

integratieproces en bij het ‘ verder weg kijken ‘. 

Voorbeeld : Soms verschijnt daar ineens op die plek waar je het niet van verwacht toch een foto. 

Dat kan laten zien dat je nog net niet helemaal voorbij de werkelijkheid kan kijken in dat moment, in 

die intentie, in die vraagstelling. Een legging laat daardoor altijd voelen en zien wat er nog meer 

mogelijk is. Op welke levels jouw vraag zich afspeelt. Gelaagdheid is het woord dat opkomt. Ook al 

denk je iets nog zo goed te kennen, er is altijd een diepere laag die gezien, gevoeld en gehoord kan 

worden, zodra je daaraan toe bent. 

Leggingen met DNA-frequenties laten je zien en voelen waar het verschil zit. Met welke energie je kunt 

gaan werken om een andere state of mind of een vernieuwde staat van zijn kunt bereiken. Wanneer je 

in deze legging iets leest dat resoneert met jouw wezen, maar je komt er niet uit, dan kun je juist met 

die frequentie aan de slag gaan. De energie ondersteunt wanneer je net dat extra zetje nodig hebt, of 

biedt een andere invalshoek. Ga er mee mediteren, laad je kristallen of water er mee op. Ga er mee 

slapen. De mogelijkheden zijn eindeloos. 
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Muziek CD – David Bailey 
 

 

 

  

In april 2011 ontmoette Hanneke in Rennes-le-Château David Bailey, een begenadigd Engelse 

concertpianist die intuïtief energie speelt; van mensen, van plekken, van apparatuur. Toen hij de 

hologrammen van Wilka zag, was hij onmiddellijk enthousiast. Hij bood aan om ze intuïtief te 

spelen en de energie zodoende muzikaal bloot te leggen, waarmee hij een poort creëerde naar 

de energie van frequenties. Dit deed hij in augustus 2011, en het resultaat is schitterend 

geworden. Heerlijk om naar te luisteren en op te mediteren. 
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Edelsteen set – Spiritual Garden – Robbert Vleghert 

 

 

De totstandkoming van de set is een co-creatie tussen Robbert Vleghert van Spiritual 

Garden en Hanneke Hoppenbrouwer. Hanneke heeft Robbert in 2020 benaderd omdat ze 

voelde dat de frequenties op sommige niveaus om meer bedding vroegen. De toevoeging 

van de energie van de edelstenen zorgt er voor dat de frequenties toegankelijker zijn en 

makkelijker worden opgenomen en herkend door ons wezen.  

De edelstenen set heeft een bijzonder aardende werking in het geheel en laat duidelijk 

voelen wat aandacht behoeft in het hier en nu. Behalve de fysieke werking, merk je meteen 

dat er zowel energetisch als op chakra niveau een hoop gebeurd wanneer je met de stenen 

aan de slag gaat. De frequentie vindt zijn weg gemakkelijker en biedt tegelijkertijd kracht 

en ondersteuning bij een hulpvraag of intentie. In de combinatie met de foto’s, 
hologrammen en remedies, hebben de stenen een gelaagde en tegelijkertijd ontwarrende 

uitwerking.  Dit helpt bij het verkrijgen van inzichten en de verankering ervan. 

De set is te koop via de website van Spiritual Garden of via de DNA frequenties webwinkel. 

Via de website van Spiritual Garden of via Downloads op de DNA site kun je ook de 

betekenis en werking van de stenen in combinatie met de DNA-frequenties foto’s, 
hologrammen en remedies terugvinden.  

Spiritual Garden staat garant voor de zuiverheid en echtheid van de stenen.  
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Betekenis en Werking van de edelstenen 
 

 
 

Lepidoliet    

Loslaten 

Algemene betekenis en werking van de steen: 

Lepidoliet werkt beschermend, kalmerend en reinigend. De steen 

bevordert innerlijke rust, helpt beperkende gedrag- en denkpatronen 

doorbreken en ondersteunt bij het loslaten van emotionele bagage en 

negatieve emoties. De steen werkt ontgiftend en heeft een positieve 

invloed op het immuunsysteem. Fysiek helpt Lepidoliet bij 

slaapstoornissen, zenuwpijn, ischias, neuralgie, gewrichtsklachten, 

allergieën, epilepsie en de ziekte van Alzheimer. 

 

In combinatie met de foto: 

Activeert het hart chakra en genereert een open energie. Maakt het 

hoofd rustig en geeft vertrouwen. 

 

In combinatie met het hologram: 

Bevrijd en verlicht. Geeft het gevoel dat je weer verder kunt.  

 

 

Als geheel: 

Zet alles in beweging, zonder jezelf achter te laten. En… los! 
 

 

 

 

 
 

Chrysocolla 

Geboorte 

Algemene betekenis en werking van de steen: 

Chrysocolla zorgt voor balans en innerlijk evenwicht en werkt 

activerend of kalmerend al naar gelang wat nodig is in een bepaalde 

situatie. Als men weinig energie heeft en zich futloos voelt, werkt het 

activerend, geeft het kracht en zet aan tot handelen. Als men nerveus 

of gespannen is, werkt de steen kalmerend en verlicht overprikkeling 

en stress. De steen werkt kramp opheffend en ontspannend, 

ondersteunt de grote organen en kan verlichting brengen bij 

menstruatie en overgangsklachten. 

 

In combinatie met de foto: 

Activeert het navel en wortelchakra. Het mag eindelijk doorstromen 

en gezien worden.  

 

In combinatie met het hologram: 

Creaties komen tot uiting. Je krijgt letterlijk een zetje in de juiste 

richting. Ineens weet je het niet alleen, je voelt het ook echt.  

 

Als geheel: 

De flow ontstaat via de eerste chakra’s. Aarding en bedding tegelijk, 
nodig voor de stappen die komen gaan. 
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Aqua Aura 

Authenticiteit 

Algemene betekenis en werking van de steen: 

Aqua aura kwarts is een beschermende en geneeskrachtige steen met 

een sterke werking op de aura. De steen reinigt niet alleen de aura 

maar vermindert ook gaten in het energieveld. De steen bevordert 

zelfverwezenlijking door je innerlijke potentieel te versterken en 

belemmeringen te verminderen.  Het versterkt de communicatie en  

ondersteunt bij het uiten van gevoelens en zelfexpressie. 

 

In combinatie met de foto: 

Activeert het keelchakra en de zonnevlecht. In je kracht. 

 

In combinatie met het hologram: 

Genereert een krachtveld en beschermt tegen energie van buitenaf. 

 

 

Als geheel: 

Ik mag er zijn. Daar sta je.  

 

 

 

 
 

Tijgerijzer 

Mannelijke Energie 

Algemene betekenis en werking van de steen: 

Tijgerijzer geeft zowel lichamelijk als geestelijk kracht en energie en is 

een goede steen om te dragen bij lichamelijke en geestelijke 

vermoeidheid, uitputting of energiegebrek. Bij opstartproblemen en 

tegenslagen geeft het doorzettingsvermogen en daadkracht, maakt 

het besluitvaardig en vastberaden. Fysiek werkt de steen verwarmend 

en kan ondersteunen bij uitputting en (chronische) vermoeidheid en 

heeft een positieve werking op het bloed, bloedarmoede, trombose, 

benen, voeten en de maag. De ijzeropname wordt gestimuleerd, net 

als de bloedcirculatie, vorming van rode bloedcellen en het 

zuurstoftransport. 

 

In combinatie met de foto: 

Activeert het wortelchakra en hartchakra. Een krachtige en 

tegelijkertijd zachte energie. Durf het maar. Je kan het. 

 

In combinatie met het hologram: 

Stijg er maar bovenuit. Genereert een helikopter view die het maken 

van keuzes vergemakkelijkt door het nemen van de benodigde 

afstand.  

 

Als geheel: 

Vanuit compassie regeren en handelen richting anderen, maar ook 

tegenover jezelf. Afstand kunnen nemen en er toch middenin staan. 

Getuige zijn en verantwoordelijkheid kunnen nemen. 
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Zonnesteen 

Vrouwelijke Energie 

Algemene betekenis en werking van de steen: 

Zonnesteen werkt opbeurend en stimuleert levensvreugde, 

optimisme, daadkracht, eigenwaarde, zelfvertrouwen, een goed 

humeur en een positieve instelling en kijk op het leven. Het is een 

doeltreffende steen tegen alle vormen van depressie. Daarnaast 

stimuleert de steen het zelf-genezend vermogen van het lichaam. 

Fysiek heeft Zonnesteen een positieve invloed op chronische keelpijn, 

maagzweren en reuma. 

 

In combinatie met de foto: 

Activeert het navelchakra, het hartchakra en de zonnevlecht. 

Scheppende energie. Jouw tijd is aangebroken.  

 

 

In combinatie met het hologram: 

Vanuit alle windrichtingen komt het samen. Je kan het aan. Het is van 

jou.   

 

Als geheel: 

Met passie en enthousiasme. Voel maar. Blijft zacht. 

 

 

 

 
 

Sugiliet 

Het Collectief 

Algemene betekenis en werking van de steen: 

Sugiliet is een steen die spirituele liefde en wijsheid 

vertegenwoordigt. Het helpt je om consequent volgens je eigen 

waarheid te leven. Het stimuleert positieve gedachten en vergeving, 

het vermindert psychische spanningen, verzacht verdriet en woede en 

helpt bij angsten, paranoia, schizofrenie en autisme. Het stimuleert 

samenwerking in groepen. De steen kan gebruikt worden bij 

hoofdpijn, epilepsie en motorische stoornissen. 

 

In combinatie met de foto: 

Activeert hart en keelchakra. Zet de hypofyse open. Jij versus de 

wereld. Kijk maar. Spreek maar uit.  

 

In combinatie met het hologram: 

Wat is jouw bijdrage aan het geheel? Zie je het al? Ga het maar doen. 

Zoek het licht in de ander. Herkenning. 

 

Als geheel: 

Jouw talent vindt zijn plek. Binnen het geheel. Creëer samen. Stelt 

grenzen. 
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Amethist Veracruz 

Inzicht 

Algemene betekenis en werking van de steen:  

De steen werkt beschermend, zuiverend, ontspannend en brengt 

harmonie en innerlijke rust. Het maakt je hoofd helder en geeft inzicht 

in je gedrag en in de keuzes die je maakt. Het geeft inzicht in 

gevoelszaken en kan helpen bepaalde ervaringen een plaats te geven, 

waardoor je bij de verwerking van emotionele pijn, trauma's en 

verlies en rouw naar een volgend stadium geholpen wordt. Fysiek 

heeft deze amethist een positieve werking op de hersenen en het 

zenuwstelsel, kneuzingen, hoofdpijn (migraine) en slaapproblemen. 

 

In combinatie met de foto: 

Activeert de hypofyse, epifyse en het hartchakra.  

Maakt rustig en kalm. Het is te overzien. 

 

In combinatie met het hologram: 

Geeft inzicht waar nodig en biedt steun, wat je ook besluit.  

Piekeren bestaat niet. Denken zonder overbelast te raken. 

 

Als geheel: 

De weg is vrij. Je weet het al. Wat een uitzicht!  

 

 

 

 

 
 

Witte Aragoniet 

Bezinning 

Algemene betekenis en werking van de steen: 

Aragoniet werkt aardend, stabiliserend en kalmerend. Het helpt je 

een pas op de plaats te doen en tot rust te komen bij over-stimulatie 

en stress. De steen herstelt het evenwicht bij een te snelle spirituele 

of lichamelijke ontwikkeling en gaat hiermee overbelasting tegen. De 

steen biedt kracht en ondersteuning en bevordert flexibiliteit, 

tolerantie, geduld, concentratie, discipline en acceptatie. Fysiek werkt 

Aragoniet verwarmend en kramp-opheffend en kan ondersteunend 

werken bij een burn-out. 

 

In combinatie met de foto: 

Activeert het keel, hart en wortelchakra. Geeft moed en vertrouwen 

om naar binnen te keren. 

 

In combinatie met het hologram: 

Verlicht het donker en spiegelt je wezen. Helpt je om te leren 

waarnemen.  

 

Als geheel: 

Haalt kracht van binnenuit. Geeft inzicht en rust om te verwerken. 
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Versteend Hout 

Dynamiek van Moeder Aarde  

Algemene betekenis en werking van de steen: 

Versteend hout werkt aardend, beschermend, ontspannend en 

stabiliserend. De zachte energie van deze steen beschermt tegen 

allerlei negatieve invloeden en helpt om je veilig en op je plek voelen 

in het hier en nu. Het helpt negatieve energie en negatieve emoties 

zoals angst, boosheid en verdriet afvoeren waardoor je je 

weerbaarder en sterker voelt. Fysiek heeft versteend hout een 

positieve werking op het skelet, de botten (en osteoporose), de rug, 

ADHD en hyperactiviteit. 

 

In combinatie met de foto: 

Activeert de zonnevlecht en het wortelchakra. Versterkt het 

hartchakra. Maakt contact met wat er is. Daarna kun je rustig 

beslissen wat je er mee wilt.  

 

In combinatie met het hologram: 

Schept vertrouwen dat alles precies hoort te gaan zoals het nu al is en 

gaat. Dat dit oké is. Leert om mee te bewegen in verscheidene cycli. 

Creëert bedding en biedt aarding. 

 

Als geheel: 

Wanneer je voelt en weet dat alles precies op tijd gaat, hoef je alleen 

nog maar te genieten. Stimuleert om verbinding te maken met de 

Aarde en haar natuur. Dan weet je weer waar je thuis hoort en wat je 

kan laten. 

 

 

 
 

Celestien 

Communicatie (Contact) 

Algemene betekenis en werking van de steen: 

Celestien is een krachtige steen die spirituele ontwikkeling, telepathie 

en helderziendheid bevordert. Helpt te vertrouwen op eigen intuïtie. 

Celestien bevordert creativiteit en is zeer geschikt voor mensen die in 

het openbaar moeten spreken (en andere vormen van 

communicatie).  Celestien wordt ook wel engelensteen genoemd 

omdat het contact met engelen en gidsen tijdens meditatie of dromen 

bevordert. Fysiek werkt de steen kalmerend, spierontspannend en 

pijnstillend en is behulpzaam bij kwalen aan ogen, oren, keel, 

stembanden, strottenhoofd en bij ‘restless leg’ syndroom. 

 

In combinatie met de foto: 

Activeert het hart en keelchakra, daarna opent de hypofyse en 

epifyse. Maakt contact met je innerlijke stem en helpt je om dit uit te 

dragen. Waarnemen. 

 

In combinatie met het hologram: 

Vanuit ontspanning leg je contact met al dat is en leer je (opnieuw) 

kijken en voelen. Wat mag er doorkomen? Hoe ontvang ik deze 

boodschap?  
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Als geheel:  Zuivere communicatie.  Eenheid in verscheidenheid. Echt 

contact maken.  

 

 

 
 

Herkimer Diamant 

Het Al(omvattende) 

Algemene betekenis en werking van de steen: 

Herkimer diamant is heel zuivere, gekristalliseerde lichtenergie. Het is 

een steen met een hoge vibratie welke makkelijk te programmeren is 

en de werking van andere stenen versterkt. Herkimer diamanten zijn 

breed inzetbare spirituele instrumenten voor energie -en licht werk. 

Herkimer diamant versterkt helderziendheid, telepathie en helpt je 

contact maken met je intuïtie. De steen heeft een sterk reinigende 

werking op de aura maar ook in een ruimte doordat het de negatieve 

straling en energie filtert (mits de steen groot genoeg is). Lichamelijk 

heeft deze steen een reinigende en ontgiftende werking en is goed 

voor de ogen. 

 

In combinatie met de foto: 

Activeert en verschoond de chakra’s. Neem de tijd om de energie te 

laten wervelen en aarden.  Uitlijnen.  

 

In combinatie met het hologram: 

Van boven naar beneden en andersom. Zo boven, zo beneden.  

Schoonheid en verwondering. Het totale spectrum. 

 

Als geheel: 

Verantwoording nemen en dragen voor je creaties iedere keer weer.  

Realiseren en voelen dat je dit zelf in de hand hebt. Ondersteund 

allerlei verwerkingsprocessen.  
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Oceaan Jaspis 

Zijn 

 

 

Algemene betekenis en werking van de steen: 

Bevordert de doorstroming van energie. De steen helpt positieve, 

helende energie op de goede plek komen en voert negatieve energie 

af. Het werkt ontspannend en kalmerend en geeft een gevoel van 

vrijheid. Het bevordert een positieve instelling en helpt negatieve 

gevoelens en gedachten, zoals bijvoorbeeld zorgen, angst en 

depressie, loslaten. Het is een goede steen om te gebruiken ter 

ondersteuning bij meditatie en healing. Fysiek werkt oceaan jaspis 

ontgiftend. Het heeft een positieve werking op het hormoonstelsel, 

de klieren, de organen, de spijsvertering, obstipatie en overmatig 

transpireren. 

 

In combinatie met de foto: 

Regenereert de chakra’s. Bevrijding.  
 

In combinatie met het hologram: 

Geeft rust en maakt kalm. Niet meer nadenken. Gewoon zijn. 

 

Als geheel: 

Vanuit niets kan er iets ontstaan. Maar je mag het ook laten. 

 

 

 

 
Roze Toermalijn 

Overgave 

 

 

Algemene betekenis en werking van de steen: 

Toermalijn heeft een sterk reinigende en beschermende werking. De 

steen aardt en brengt balans in lichaam en geest en zet negatieve 

energie, gedragspatronen en gedachtes om in positieve. Dit bevordert 

ontspanning, begrip, zelfvertrouwen, voorspoed en vermindert 

blokkades, angst en het aannemen van een slachtofferrol.  

Naast de algemene eigenschappen van Toermalijn stimuleert Roze 

Toermalijn liefdevol denken en handelen (ook naar jezelf), compassie, 

empathie en medeleven. Het kalmeert bij stress, zorgen, depressieve 

gevoelens en angst. Fysiek heeft deze steen een positieve werking op 

het hart, de huid, de longen, stress gerelateerde klachten zoals 

hoofdpijn, slaapproblemen en het hormoonstelsel. 

 

In combinatie met de foto: 

Activeert de zonnevlecht en het hart en keelchakra. De hypofyse en 

epifyse gaan open. Er komt een stroom op gang die connectie maakt 

met de chakra’s om vervolgens te aarden. Kom los, laat los.  
 

In combinatie met het hologram: 

Het is goed zo. Alles gaat vanzelf. 

 

Als geheel: 

Overgave zonder angst voor het onbekende of voor wat komen gaat. 
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Aura en Roomsprays – Hanneke Hoppenbrouwer 
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DNA-frequenties AURA en ROOMSPRAY, INGREDIENTEN en WERKING 

De sprays bevatten een mix van DNA-frequenties remedie, natuurlijke emulgator, Rokonsal en biologische 

etherische oliën. De spray kan ingezet worden als roomspray of aromatherapie, en de samenstelling is 

volledig op elkaar afgestemd. Schud de spray een paar keer voor gebruik, zodat de oliën in het flesje goed 

verdelen voor een optimale werking.  

De werking van 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, dan pas de spray inzetten.  

• 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 en houdbaarheid 

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

Rokonsal (natuurlijk conserveermiddel op basis van Benzylalkohol, Glycerin, Benzoic Acid, Sorbic Acid),  

water en 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 1 jaar houdbaar. Is de spray ongebruikt of niet geopend, dan is 

de spray langer houdbaar; ongeveer 2 jaar. 

Opgelet en contra-indicatie 

Niet direct in contact brengen met de huid. Spray niet in de buurt van ogen. Bij twijfel altijd een arts 

waarschuwen. Niet geschikt om in te nemen. Buiten bereik van kinderen en bewaren onder 25 gr. Celsius.  
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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, Honing, Venkel 

 

 

Edelsteen essence: Tijgerijzer 

Balans tussen het mannelijke en 

vrouwelijke. Het zelfbeeld verstevigen. 

Helikopter view bevorderen en afstand 

kunnen nemen. Getuige kunnen 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. In het nu. 

Feminine Energy 

 

 

Vrouwelijke energie 

Oliën: Ylang Ylang, Benzoë, Petit grain, 

Zonneroos 

 

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, Sandelhout 

 

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 of past, 

kuddegedrag, tevredenheid ervaren, 

schept (zelf)vertrouwen. Jij en de rest. 

Eenheid in verscheidenheid. 
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DNA Frequentie Ingrediënten Oliën en toegevoegde 

edelsteen essences 

Werking 

Dynamics of Mother Earth 

 

Dynamiek van Moeder Aarde 

Oliën: Cederhout, Himalaya Den, Tea 

tree, Rozemarijn, Fijnspar, Citroengras, 

Vetiver 

 

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. Gedragen. 

Insight 

 

 

Inzicht 

Oliën: Ceder atlas, Eucalyptus, 

Kruidnagel, Citroen, Vetiver 

 

Edelsteen essence:  

Amethist Vera Cruz 

Concentratie, focus, helder en logisch 

nadenken, opgejaagd gevoel, 

zenuwachtig, ademen, niet zo jagen 

en op zoek zijn naar antwoorden, 

examenstress, bewuste keuzes 

maken. Geduld. 

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 kunnen leggen tussen 

werelden. Stelt gerust. Energie maakt 

contact met jezelf en met 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, Ceder 

Atlas, 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.  
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Kruiden, bloemen, plantenlijst –  De Nieuwe Aarde-frequenties aura- en roomsprays  

Kruid Werking en betekenis Emotioneel en psychische werking 

 

Benzoë Slijmoplossend, artritis, reuma, 

huidproblemen 

Brengt rust en vrede en is heilzaam bij 

depressie. Wanneer je je aangevallen voelt 

door je omgeving. Kwetsbaarheid. 

Bergamot Ontspannend en opwekkend tegelijk. 

Heelt het hart. Stabiliteit. Antiviraal 

Geduld opbrengen. Woede temperen.  Eigen 

ritme vinden. Niet zo haasten en dat ook niet 

van een ander willen. 

Cajeput Wanneer je snel nerveus bent. 

Heilzaam bij infecties van de 

luchtwegen en spierpijn. 

Denken niet stil kunnen zetten. Chaotisch zijn. 

Angsten, onzekerheid. In contact komen met  

je zelf.  

Ceder Atlas Gezonde longen, artritis, reuma, 

vermoeide huid, schimmelinfecties 

In balans komen, zacht maken, zacht worden, 

brengt harmonie, angst, depressies. 

Cederhout Pijnlijke spieren en gewrichten. 

Huidaandoeningen; psoriasis, eczeem, 

onzuivere huid. Luchtwegklachten 

Bij nerveuze toestanden, brengt aarding, 

werkt kalmerend.  

Citroen Tandvleesproblemen, herpes, 

griepverschijnselen, wratten, 

eksterogen, slijmvliesproblemen 

Zet in beweging, laat je terug komen, maakt 

vrij en licht. 

Citroengras Lymfe reinigend, aambeien, 

spataderen, koortsverlagend. 

Brengt optimisme en helderheid. 

Elemi Winterhanden, rimpels, stress 

 

Bij meditatie en visualisatie sessies. Vrede. 

Eucalyptus Koortslip, gordelroos, Anti- 

Sceptische werking, reuma. 

Concentratieproblemen, helder denken, 

verbanden kunnen leggen, helikopter view. 

Fijnspar Luchtwegaandoeningen, 

antibacterieel, immuunsysteem 

Kalmeert emoties, versterkt het zenuwstelsel, 

brengt ontspanning. 

Geranium Bij littekens, bloedstelpend, 

insectenwerend, schimmeldodend 

Depressie verminderd, balans herstellend, bij 

stress en spanningen. 

Himalaya Den Ontstekingen, spierpijn, jicht, artritis.  Zuivert negatieve gedachten, hersteld 

energie. 

Honing Anti-sceptisch, pijn opheffend Verzacht en verlicht. 

Jeneverbes Goed voor spijsvertering, blaas en 

longen. Ondersteund bij reuma. 

Brengt kalmte en rust. Laat vrij ademen. Bij 

stress en spanningen. Opruimen negativiteit.   

Kaneel Maagslijmvlies en speekselklieren 

stimulerend. Spijsvertering 

bevorderend, krampwerend. 

Passie en liefde staan in verbinding met 

kaneel. Bevordert geestelijk inzicht en 

psychische kracht. Bij gevoelens van afwijzing 

in te zetten. 

Kruidnagel Verbetert klachten aan 

spijsverteringskanaal. 

Ontstekingsremmend.  

Beschermd en voert af bij het tegenkomen van  

negatieve energie en zwarte magie.  
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Kruiden, bloemen, plantenlijst –  De Nieuwe Aarde-frequenties aura- en roomsprays  

Kruid Werking en betekenis Emotioneel en psychische werking 

 

Lavendel Helpt bij zonnesteek, hoofdpijn. 

Steunt bij gejaagdheid en stress. 

Overgave.  

Evenwicht, toewijding, communicatie 

bevorderend, verscherpt de intuïtie, rust.                  

Mandarijn Zuivering voor de huid, spijsvertering 

bevorderend en stress opheffend. 

Creativiteit bevorderend, geeft levenskracht 

en laat je in contact komen met je innerlijke 

kind.   

Marjolein Desinfecterende werking. Goed bij 

schimmels, parasieten en bacteriën.  

Aanwezig zijn, je plek innemen, van buiten 

naar binnen kerend, evenwicht tussen 

mannelijke en vrouwelijke energie 

Melisse Bij allergieën, astma, bronchitis, 

depressie, migraine, misselijkheid  

Biedt troost, bij shock en onverwachte 

gebeurtenissen die veel vergen. Ontspant 

Palmarosa Overtollige emoties geleiden, 

stimuleert cel generatie, talgreductie. 

Jaloezie en bezitsdrang, ontspant de zenuwen, 

kalmerende, liefdevolle energie 

Patchouli Huidproblemen, uitslag, eczeem Sterk aardend, hier blijven, je kan het. 

Petitgrain Spasmen, vette huid, acne, rosacea, 

depressiviteit, astma, ontstekingen. 

Bewust, verstandelijk denken, hartkrampen, 

versterkt intuïtie en creatief denken 

Rozemarijn Levenskracht bevorderend, daarom 

opwekkend en fijn bij stress.  

Trouw blijven aan jezelf. Liefde, passie en 

hernieuwde kracht vinden om je pad te 

volgen. 

Salie Maakt schoon, werkt antiseptisch. Bevrijd van negatieve energie. Zuivert en aard. 

Sandelhout Ontstekingsremmend, 

samentrekkend, reinigt bloed en 

lymfe. Verzacht. 

Stimuleert spirituele ontwikkeling. Helend, 

opent het hart en het kruinchakra. Ontvangen. 

Scharlei Versterkt de seksualiteit en is goed 

voor de geslachtsorganen. Voert 

afvalstoffen af, werkt stimulerend. 

Versterkt het hoger bewustzijn en bevordert 

het innerlijk weten. Maakt intuïtie duidelijk. 

Inspiratie, versterkt helder weten, denken. 

Sinaasappel Opwekkend, stemming verbeterend, 

maag en leverfunctie ondersteunend.  

Kennis van licht en donker, maakt duidelijk 

wat de bedoeling is. Schaduwzijde mag er ook 

zijn.  

Tea Tree Antiseptisch bij wondjes, voorkomt 

littekenweefsel, schimmeldodend.  

Lift blokkades van het eerste chakra op, 

kanaliseert emoties, maakt ziektebeeld 

helder. 

Tijm Versterkt het geheugen, werkt op de 

keel, bij vermoeidheid en spanning. 

Neem je eigen ruimte in, pept op, helpt om 

door te stromen, innerlijke warmte 

ontdekken. 

Venkel Maag en darmproblemen, 

menstruatiesklachten, zenuwstelsel 

Versterkt moed en kracht. Staan voor wat je 

vindt en zegt. Van binnenuit regeren.  

Vetiver Immuunsysteem versterkend, bij 

krampen, onrustige huid. Pigment 

problemen. Eczeem.  

Chakra doorstromer, brengt evenwicht. Moed. 

Laat het gaan, het komt nog wel een keer 

voorbij als het echt voor jou was. Vertrouwen. 

Wierook Bij hoofdpijn, slaapproblemen, onrust 

en spanningen.  

Brengt rust in chaotische gedachtestromen, 

antidepressivum, landen in het hier en nu.   

Ylang Ylang Concentratieproblemen, 

slaapproblemen, angsten, spanning. 

Vrede brengend, slaap bevorderend, laat 

woede en boosheid wegvloeien. 

Zilverspar Slijmoplossend, werkt verlichtend op 

de ademhalingsorganen.   

Symbool van leven en dood, van 

vruchtbaarheid en kennis van goed en kwaad. 

Zonneroos Werkt samentrekkend op de huid, bij 

spanning en stress. 

Rustgevende werking. Brengt vreugde en 

blijdschap van binnenuit.  
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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 

geproduceerd.  

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

remedies passende edelstenen uitgezocht. Die werkzame edelsteen-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. De remedies zijn opgehaald op krachtplekken in het 

Katharengebied en in Egyptische tempels. Tezamen is dit de essentie van DNA-frequenties aura –en 

roomsprays.  

De remedies zelf zijn wel geschikt om in te nemen en verkrijgbaar bij daarvoor opgeleide therapeuten, 

coaches en behandelaars. De sprays zijn niet bedoelt om oraal in te nemen of te gebruiken! 

Sprays kopen  

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

De sprays zijn alleen te koop via Spiritual Garden https://www.spiritualgarden.nl/search/auraspray/    

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.  

DNA-frequenties aurasprays worden geprepareerd in kleine batches. 

Daardoor kan het voorkomen dat de geur iets afwijkt. Bij het 

samenstellen en prepareren van DNA-frequenties sprays wordt 

namelijk zorgvuldig getoetst wat de bedoeling is in het Nu. Daar 

wordt de verhouding van de ingrediënten naadloos op 

aangepast. Van binnen naar buiten en andersom. Telkens weer. 

 

mailto:info@dnafrequenties.com
http://www.dnafrequenties.com/
https://www.spiritualgarden.nl/search/auraspray/
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BOXSET 

De foto’s, hologrammen, het boek en de muziek CD zijn uitgebracht in 2012 
door Akasha Uitgeverij als set. 

Deze uitingen bij elkaar representeren de frequenties op geheel eigen wijze. Gebruik bij 

deze set vooral je eigen intuïtie, want er is geen limiet aan dit creatieve werk. Wie weet wat 

voor mooie dingen er ontstaan wanneer je op gevoel kiest voor jouw manier van werken 

met deze verschillende producten.  

Het boek bestaat uit verschillende delen en is oplopend in inzichten en bewustwording: 

eerst Loslaten, dan Geboorte, dan Authenticiteit, enzovoort. Je kunt namelijk niet opnieuw 

geboren worden als er aspecten zijn in je leven die je belemmeren en die je nog niet hebt 

losgelaten. Na de wedergeboorte van het nieuwe kom je steeds meer bij je authentieke 

zelf, en ga zo maar door. Dat wil niet zeggen dat je altijd begint met Loslaten wanneer je 

deze set gebruikt. Het leven is dynamisch en jij ook.  

Dat betekent automatisch dat je bij de ene levensvraag die je stelt verder op je pad naar 

bewust-wording bent dan bij de andere vraag. Het betekent zelfs dat je bij het stellen van 

dezelfde vraag een tijdje later ineens weer van Zijn naar Loslaten kunt terugkeren. 

Bewustwording is een proces dat nooit stopt. Na de ontvangen inzichtelijkheden van 

bijvoorbeeld Zijn, ben je klaar voor de volgende laag, die dieper gaat dan de vorige, en mag 

je met de nieuw gerezen levensvragen gewoon weer starten in de cirkel die het leven heet. 

Het zou zomaar kunnen dat het dan in eerste instantie weer over Loslaten gaat. 

Inmiddels is deze set uitverkocht en een nieuwe uiting is in de maak! 
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CONCLUSIE EN REVIEWS TRUST PILOT 

 

Reviews over de opleiding tot therapeut 

De opleiding tot behandelaar 

De opleiding tot behandelaar van De Nieuwe Aardefrequenties is geweldig mooi om te mogen 

doen. Zo leerzaam en vol mooie en goede energie. Hanneke is een trainster met oog voor een 

ieder en alles. Ze faciliteert op inhoud, zorgt voor goede afwisseling in een inspirerende omgeving, 

aan werkelijk alles is gedacht. En als geen ander zorgt ze natuurlijk ook steeds voor de juiste 

energie in de groep. Wat een cadeau om dit te ervaren en er veel andere mensen mee te mogen 

gaan ondersteunen. Een verrijking van de (nieuwe) Wereld! Dank je wel Hanneke voor al je 

wijsheid en kunde. Je bent een kanjer in je werk en vooral een mooi mens met een gouden hart! 

Korina Izeboud15 september 2022 

 

Reviews over de snuffelworkshop 

Volgen snuffel workshop aanrader!!! 

Verhelderende workshop in een overigens schitterende omgeving waarin je op eigen wijze kunt 

kennismaken met de DNA frequenties en zelf kunt ervaren waar de frequenties voor staan en wat 

ze voor jou kunnen betekenen. Hanneke faciliteert, geeft uitleg en biedt ondersteuning. 

Daarnaast voelt ze de dingen feilloos aan. Hierdoor was dit hele proces voor mezelf en ik geloof 

ook voor de groep een geweldige ervaring. Ik vind het mooi en knap hoe Hanneke de dingen 

verbindt en tastbaar en inzichtelijk maakt. Ik ben dankbaar, liep met een passende spray en 

druppels de deur uit. Het was super waardevol en ook leuk, ik had dit niet willen missen. 

Simone Spijker13 juli 2022 

Snuffelworkshop  

Afgelopen zaterdag heb ik meegedaan aan de snuffelworkshop. In een ongedwongen en prettige 

sfeer heb ik kunnen “snuffelen” aan de verschillende onderdelen vd dna frequenties. Met 
tussendoor een aantal meditatiemomenten. Heel fijn om even weer tot jezelf te komen terwijl je 

de wind voelt, de vogels hoort fluiten en het gras voelt kriebelen. De plek waar de workshop werd 

gegeven, is ontzettend mooi en rustgevend. En Hanneke is ook top! Lieke 

Top ervaring! 

Ik heb meegedaan met de kennismaking workshop van De Nieuwe Aarde frequenties en heb een 

heel positief ervaring in mijn leven gebracht. Het heeft me geholpen om mijn lichaam en geest 

weer wat rust en balans te brengen. Ik gebruik de aura spray’s elke dag in de ochtend om me op 
te laden en in de avond om alles los te laten. Ik voel me heel prettig bij en ben dankbaar dat 

Hanneke haar gave met ons wilt delen! Ik raad iedereen aan! 

Raissa20 juni 2022 



 

55 

©H.H. 

Reviews over de gebruik remedies, sprays, kaartsenset en edelstenen 

De Nieuwe Aarde-frequenties ♥️ 

Een aantal maanden geleden begonnen de Nieuwe Aarde-frequenties: ‘Loslaten’, ‘Overgave’ en 
‘Zijn’ te gebruiken. Als ik nu terug kijk op de afgelopen maanden dan zijn die drie onderwerpen, 
precies dát wat ik heb ervaren in mijn leven. Dat komt natuurlijk niet alleen door de druppels, 

voor mijn gevoel kwamen deze Nieuwe-Aarde-frequenties precies op mijn pad toen het voor mij 

de tijd was om me over te geven, los te laten, en te zijn. Voor mij voelden en voelen ze als 

ondersteuning voor het proces waar mijn ziel sowieso doorheen wou en moest gaan om te helen. 

Het is voor mij een verademing om op een planeet waar zoveel lage frequenties in overvloed zijn; 

ook eindelijk te ervaren dat er wezens zijn die bewust zijn van de hogere frequenties die bestaan 

en die ook nog eens op een zuivere, respectvolle en betaalbare wijze aanbieden als ondersteuning 

voor de processen waar wij als wezens doorheen gaan. En aangezien de energies op dit moment 

zacht uit gedrukt ‘pittig’ zijn om te handelen, ben ik hier ontzettend dankbaar voor en heel blij 

mee en raad ik iedereen die ook een beetje hulp kan gebruiken aan om de frequenties eens uit te 

proberen. Mocht je van de meer fysiek tastbare ondersteuning houden, het kaartenset is ook een 

hele fijne manier om erachter te komen wat belangrijk is voor de volgende fase in je leven.. het 

enige wat je dan nog hoeft te doen is: believe in yourself and just enjoy the ride! ♥️ X liefs Joy 

Joy4 juni 2022 

Alle tijd om te ervaren. 

Samen met Hanneke gevoeld en ervaren welke spray het meest resoneert bij mij op dit moment. 

Uiteindelijk 2 sprays uitgezocht die precies passen in het nu. Hanneke neemt echt alle tijd. Erg 

prettig. De sprays zijn fantastisch. Erg blij mee! 

Inge Van Duin4 juni 2022 

Mijn ervaringen met de DNA frequenties. 

Lieve Hanneke, Twee weken geleden was jij hier in 5h met die bijzonder mooie frequenties. Jij 

wilde voor mij een flesje maken waarbij ik mij goed voelde. Het werd Moeder Aarde, 

Authenticiteit en Collectief. Ik mocht de druppels ook aan mijn man aanbieden. Zo gezegd zo 

gedaan. Hij is dat ook meteen gaan doen en bij hem zie ik mooie veranderingen, alleen wil hij het 

zeker weten of dat van de druppels komt! Bij mijzelf voelde ik mij na de eerste druppels zekerder 

en meer in mijn kracht komen. Er moest veel losgelaten worden dat werd dus flink boeren en 

winden gewoon maar laten gaan. Later die week bij de volgende druppels werden mijn woorden 

krachtiger. Hierdoor kon ik met mijn man samen heel goed praten over de situatie rondom onze 

zoon. Het werd zelfs zo sterk dat ik kon ‘tappen’ uit mijn grote hart en daar nu mijzelf ook een 
mooie plek gegeven heb!! Ik kon daardoor zien dat het niet de bedoeling is af te snijden, maar 

hem als kind zien, die fouten mag maken. Dat betekent niet meer in de emoties springen, maar 

vanuit mijn hart kijken en antwoorden. Een heel mooi inzicht  Ik kon mijn man overtuigen dat 

het niet de bedoeling is wat op te schrijven, maar met onze harten te werken Hierop gaf hij terug 

dat hij zijn rancune zag oplossen, hoe mooi  Het zijn voor ons heel bijzondere frequenties. 

Met o.a. deze resultaten zijn wij zeer blij !! Lieve Hanneke, lieve groetjes van een dankbare Sandra

 

Sandra22 juli 2022 
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In een veilige omgeving leren 

Hanneke voelt heel goed aan waar mijn pijnpunt zat, beter dan ikzelf. Ik kwam met een hulpvraag 

omtrent communicatie. Hanneke bekijkt het breder, waardoor ik meer inzicht heb gekregen in hoe 

ik in elkaar zit. Confronterend, maar o zo leerzaam. Bij Hanneke voel ik dat ik in een veilige 

omgeving mag leren. DNA-frequenties helpen daarbij. 

Jo F.6 oktober 2022 

 

Aanrader 

Afgelopen weekend heb ik samen met een aantal vriendinnen de snuffelworkshop gedaan van de 
DNA frequenties. Ik heb het als heel waardevol ervaren. Ik was al wel bekend met de kaarten en 
het boek. Maar om het nu een keer voor jezelf in de praktijk te brengen dat was heel fijn om te 
doen. Je eigen intuïtie volgen gedurende de dag. Zo werden er weer dingen aangeraakt waarvan 
ik dacht dat dat al helemaal verwerkt was. We zijn naar huis gegaan met een flesje eigen 
samengestelde remedies om het proces te ondersteunen. Hanneke is een fijne vrouw,die je 
ondersteunt waar nodig,maar en ook vooral je eigen gevoel laat volgen zodat je dicht bij jezelf 
kunt blijven. Kortom een aanrader! 

suzy que11 juli 2022 

 

 

COLOFON 

Geschreven door Hanneke Hoppenbrouwer. 

 

Gepubliceerd op 16 juni 2022, eerste uitgave. 

Gepubliceerd op 18 oktober 2022, tweede uitgave 

Gepubliceerd op 1 november 2022, derde uitgave 
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BIJLAGE 1 – GEMSTONE FREQUENCY ESSENCES 

13 day, 24 hr cycle from 9 to 21 December 2021 – adding the gemstome frequency essences.  

Purpose: completion of energy remedies , DNA frequencies, New Earth Frequencies. 

9-12-21:  

Started the design of the labels for the bottles with Antal. 

10-12-21:  

15:00 : started creation of gemstone essence for Surrender remedy. 

Debby, crystal skull Tiger Eye (1 l.), Pink Tourmaline (50 ml) 

11-12-21:  

3:30 : completed the creation of Surrender remedy. 

3:45 : started creation of gemstone essence for Release remedy. 

2l. Lepidolite, 1 l. rough material, 1l. tumbled. 

15:30: completed the creation of Release remedy. 

15:45 : started creation of gemstone essence for Authenticity remedy. 

2l. Aqua Aura 1l. rough material, 1l. tumbled 

12-12-21: 

15:30: completed the creation of Authenticity remedy.  

(Aqua Aura gemstone in this case needed 24 hrs in water instead of 12 hrs). 

15:45 : started the creation of gemstone essence for Birth remedy. 

13-12-21: 

03:30: completed the creation of Birth remedy. 

03:45 started the creation of gemstone essence for Mother Earth remedy. 

2l. Petrified Wood 1l. rough material, 1l. tumbled. 

21:45 : completed the creation of Mother Earth remedy. 

(Petrified wood needs 18 hrs in water instead of 12 hrs). 

22:00: start creation of gemstone essence for Masculine energy remedy. 

2l. TigerIron 1l. rough material, 1l. tumbled. 

14-12-21: 

12:00: completed the creation of Masculine energy remedy. 

(Tiger Iron needs 14 hrs in water instead of 12 hrs). 



 

58 

©H.H. 

12:00 : started the creation of gemstone essence for Feminine energy remedy. 

1l. of Sunstone, 1l. rough material, 1l. tumbled. 

15-12-21: 

01:00  completed the creation of Feminine energy remedy. 

(Sunstone gemstone needs 13 hrs in water instead of 12 hrs). 

16-12-21: 

14:00 started the creation of gemstone essence for Reflection. 

2l. of white Aragonite, 1l. rough material, 1l. tumbled 

17-12-21: 

08:00 completed the creation of Reflection energy remedy. 

(Aragonite gemstone needs 18 hrs in water instead of 12 hrs). 

08:30 started the creation of gemstone essence for Insight. 

2l. of Amethyst Vera Cruz, 2l. rough material. 

20:30  completed the creation of Insight energy remedy. 

18-12-21: 

08:00 started the creation of gemstone essence for the Collective  

2l. of Sugilite, 1l. rough material, 1l. tumbled 

19-12-21: 

08:00 completed the creation of the Collective remedy. 

(Sugilite gemstone needs 24 hrs in water instead of 12 hrs). 

08:30 started the creation of gemstone essence for the All-Encompassing 

2l. of Herkimer Diamond, 2l. rough material 

20:30 completed the creation of the All-Encompassing remedy. 

20:45 started the creation of gemstone essence for Communication (Contact) 

2l. of Celestine gemstone 1l. rough material, 1l. tumbled 

20-12-21: 

09:45 completed the creation of the Communication (Contact) remedy. 

10:00-00:00 (21-12) : started the creation of gemstone essence for Beingness. 

2l. of Ocean Jaspis gemstone 1l. rough material, 1l. tumbled 

21-12-21 

Done! Remedies are ready to get bottled by B&W co-creations which commenced in Jan 2022.  


