
 

 

DNA-frequenties AURA & ROOM SPRAY, INGREDIENTEN en WERKING 

De sprays bevatten een mix van DNA-frequenties remedie, edelsteen essences, natuurlijke emulgator + conserveermiddel 

en biologische, etherische oliën. De spray kan worden ingezet als aura of roomspray en de samenstelling is op elkaar 

afgestemd. Per frequentie is de werking beschreven en verderop meer informatie over de oliën, de edelsteen essences en 

de betekenissen ervan. Schud de spray voor gebruik zodat de oliën zich goed verdelen, waardoor de ingrediënten 

optimaal samenwerken. De natuurlijke conserveer en emulgator geven de sprays hun troebele, melkige uiterlijk. 

De algemene werking van de sprays 

• Verstevigt de aura en reinigt de chakra’s; 
• Brengt rust en harmonie; 

• Schept helderheid van geest en maakt vrij; 

• Reinigt ruimtes en brengt energie in balans:  

o Prettig 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 om energie van anderen die je bij hebt overgenomen te laten gaan. 

• Schept een veilige omgeving om in te zijn; 

o Zeer geschikt om toe te passen tijdens yoga of meditatiesessies. 

• Bevordert een rustige slaap (zoek een frequentie uit die jou rust geeft i.p.v. energie);  

• Opent een trillingsveld waarin de aura en bijbehorende frequentie energie geheeld en getransformeerd kan worden; 

• Ruiken stuk voor stuk heerlijk! 

Note: niet iedere geur zal je aanspreken, maar dat is misschien juist wel wat je nodig hebt op dat moment. Sta open 

voor heling en let op de betekenis en werking van de ingrediënten en de remedie. Ga daar eerst op af, want daar ligt 

inzicht besloten. Je zult zien dat gedurende het transformatieproces de geur als vanzelf met je mee groeit.  

Toepassingen 

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

er binnenkomt, wat er los gelaten mag worden, 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. Ervaar wat er gebeurt en neem het rustig in je op.   

• Eén of tweemaal direct in de aura sprayen. Gericht sprayen richting een chakra of een andere plek die vast zit. Spray 

op ongeveer 10-20 cm afstand van de aura, van het chakra of van het lichaam. Een paar keer in de lucht sprayen en er 

doorheen lopen (rustig heen en weer), of langzaam om je as draaien kan ook. Pas het toe als een douche waar je in 

staat, stapt, loopt of draait en wacht tot de nevel volledig is neergedaald. Blijf diep ademhalen, liefst via de buik. 

• Spray direct op het hoofdkussen voor een prettige slaap. Zoek hier een rustgevende, reinigende frequentie voor uit; 

• Spray een paar keer in een ruimte die gebalanceerd mag worden, of klaargemaakt voor een ontmoeting; 

• Je kunt de spray gebruiken in een aroma vernevelaar of diffuser. De spray toevoegen aan water, dan verdampen. 

Mengverhouding voor diffuser of waxinelichthouder - aromatherapie 

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

de verwarming van het water (elektrisch (diffuser) of via een waxinelichtje met een bakje erboven) komt de verdamping 

op gang en wordt de juiste energie en geur verspreid. Wat is je intentie? Voor welke ruimte is het? Kies met zorg.   

Ingrediënten, houdbaarheid en contra-indicatie 

Ingrediënten: aan iedere spray is een Nieuwe Aarde frequenties remedie toegevoegd. Dat betekent dat de 

trillingsfrequentie van een specifieke krachtplek uit het Katharengebied of Egypte is mee-geprepareerd. Verder bevatten 

de sprays edelsteen essences, natuurlijke emulgator, Leucidal (natuurlijk conserveermiddel op basis van Melkzuur-

ferment, Lactobacillen, Kokos Extractwater) en biologische, etherische oliën op basis van bomen, bloemen, planten, 

struiken. Omdat er DNA-frequenties remedie is toegevoegd aan de spray, bestaat de spray uit een minimale hoeveelheid 

alcohol, namelijk 3%.  Daarom raden we massage af. Houdbaarheid: Na het eerste gebruik 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 in direct 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 houden. Bewaar de spray op een droge 

en donkere plek. Blootstellen aan te warm of te koud weer is geen goed idee. Bewaaradvies: tussen 3 Cо  en 25 Cо .  
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Krachtplek 

Katharengebied: 

La Cité de Carcassonne  

Oliën: Himalaya Den, Lavendel, 

Marjolein, Melisse.  

 

Edelsteen essence: Lepidoliet  

 

Lepidoliet is beschermend, kalmerend en 

reinigend. L. bevordert innerlijke rust en 

helpt om beperkend gedrag en 

denkpatronen om te buigen. Ondersteund 

bij het loslaten van oude bagage en 

negatieve emoties. Stimuleert het 

verwezenlijken van doelen en persoonlijke 

groei. Fysiek helpt L. bij slaapstoornissen, 

zenuwpijn, allergieën, ziekte v. Alzheimer, 

Ischias, gewrichtsklachten en epilepsie. 

Wanneer je snel uit balans bent, 

moeilijk dingen kan loslaten en vaak in 

je hoofd zit.  

De frequentie stimuleert positief 

denken en acceptatie van situaties. 

Ruimt op en maakt vrij om te spelen. 

Zonder verwachtingen zijn. 

Maakt lichter en luchtiger. 

Aanvaarding. Het gaat lukken.  

Diep ademhalen. Nog een keer.  

Zonder ergens tegenop te zien. 

Nieuwsgierigheid.  

(Weer) zin om je (nieuwe) pad te 

bewandelen of te vervolgen.  Wervelen, 

spelen, en dan weer rust. Het is oké zo.    

Birth 

 

Geboorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtplek 

Katharengebied:  

Fontaine d’Amours, 

Rennes-les-Bains 

Oliën: Lavendel, Mandarijn, Rozemarijn, 

Sinaasappel, Salie.  

 

Edelsteen essence: Chrysocolla 

 

C. 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 het aan tot 

handelen. Als men nerveus of gespannen 

is, werkt de steen kalmerend en verlicht 

het overprikkeling en stress. Fysiek werkt 

de steen kramp opheffend en 

ontspannend, C. ondersteunt de grote 

organen en kan verlichting brengen bij 

menstruatie en overgangsklachten. 

Stimuleert creatieprocessen. Brengt 

eenheid en vrede.  

Alles op z’n tijd. Het laten ontstaan. 

Laat je niet zo haasten. Geeft geduld. 

Zorgt dat alles weer gaat stromen dat 

stagneert. Bij gebrek aan inspiratie. 

Geeft zin om te ondernemen en om 

dingen uit te proberen. Als er iets 

mislukt, dan mag dat gewoon.  

Niet zo streng voor jezelf zijn. Wanneer 

je een pleaser bent en alles goed vindt 

wat een ander doet, maar er voor jezelf 

andere regels gelden.  

Iets moet af voordat je rust kunt nemen. 

De boel de boel kunnen laten zonder 

schuldgevoel. Lief zijn.  

Vertrouwen in jezelf, een ander en in 

het proces. Niet pushen of afdwingen.   

Authenticity 

 

Authenticiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtplek 

Katharengebied:  

Bergplateau gelegen bij  

Rennes-Le-Chateau 

Oliën: Eucalyptus, Lavendel, Salie, Tijm.  

 

Edelsteen essence: Aqua Aura.  

 

A.A. is een beschermende en 

geneeskrachtige steen met een sterke 

werking op de aura. De steen reinigt niet 

alleen de aura, maar repareert en 

voorkomt ook gaten in het energieveld. 

A.A. bevordert zelfverwezenlijking door je 

innerlijke potentieel te versterken en 

belemmeringen te verminderen. Ook  

versterkt het de communicatie. A.A. 

ondersteunt wanneer het uiten van 

gevoelens lastig is. Stimuleert  

zelfexpressie. De steen maakt warm en 

tevreden.  

Perfecte aurabeschermer en reiniger 

voor op je werk of school en in groepen. 

Prettig om voor, tijdens of na 

visite/ontmoetingen in te zetten 

wanneer energie van anderen veel van 

je vraagt of wanneer je de neiging hebt 

(negatieve) energie over te nemen of bij 

je te houden.  

Helemaal wanneer je daardoor niet 

meer ‘durft’ te zijn.  
Voor jezelf gaan 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. Kracht. Aarding.  
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Masculine Energy 

 

Mannelijke energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtplek 

Katharengebied:  

Montagne Bugarach,  

Bugarach 

Oliën: Cederhout, Honing,  Jeneverbes, 

Sandelhout, Venkel, Wierook.  

 

Edelsteen essence: Tijgerijzer.  

 

T. geeft zowel lichamelijke als geestelijke 

kracht en energie, en is een goede steen 

om te dragen bij vermoeidheid, uitputting 

of energiegebrek. Bij opstartproblemen en 

tegenslagen geeft het 

doorzettingsvermogen en daadkracht en 

maakt het besluitvaardig en vastberaden. 

T. heeft een positieve werking op het 

bloed, bloedarmoede, trombose, benen, 

voeten en maag. Stimuleert ijzeropname 

en zorgt voor zuurstoftoevoer in het bloed 

(circulatie).  

Helikopter view bevorderen en afstand 

kunnen nemen. Getuige kunnen zijn van 

een situatie, hoe lastig ook. Niet zo 

meegenomen worden door het leven of 

door drama. Intuïtie bevorderend. 

Brengt compassie voor jezelf en een 

voor een ander.  

Rechtop staan, zonder hard te zijn of te 

worden. Is het echt nodig?!  

Verzachten. Energiek en passievol zijn, 

zonder te overdrijven. Laat (familie) 

patronen zichtbaar worden, zodat ze 

kunnen worden gezien, begrepen en 

doorbroken. Heelt karma in dit leven en 

uit vorige levens.  

Balans en heling tussen het mannelijke 

en het vrouwelijke. 

Feminine Energy 

 

Vrouwelijke energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtplek 

Katharengebied:  

Tree of St. 

Mary/Mariaboom,  

Les Labadous 

Oliën: Ylang Ylang, Benzoë, Petit grain, 

Zonneroos 

 

Edelsteen essence: Zonnesteen.  

 

Z. werkt opbeurend en stimuleert 

levensvreugde, optimisme, daadkracht, 

eigenwaarde, zelfvertrouwen, een goed 

humeur en een positieve instelling met 

navenante 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.  

Z. heelt klachten van het hart. 

Geeft veerkracht. Nee kunnen zeggen. 

Verbinding maken met jezelf en van 

daaruit doen wat goed is voor jou. 

Synergie en schoonheid herkennen.  

Kinderen laten gaan of uitvliegen. 

Mantelzorg. Zorgen voor in al haar 

aspecten. Ik mag dit doen.  

Dingen laten ontstaan door het 

luisteren naar je intuïtie en daarnaar 

kunnen handelen.   Je gesteund en 

gedragen voelen  Rust en actie. Actie en 

Reactie. Zacht zijn zonder zwak te 

wezen. Positief blijven. Ruggengraat 

versterkend. Heling bij trauma’s, vooral  
op het gebied van seksualiteit.  

Balans en heling tussen het vrouwelijke 

en het mannelijke. 

The Collective 

 

Het Collectief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtplek 

Katharengebied: 

La Cité de Carcassonne 

Oliën: Bergamot,  Citroengras, Kaneel, 

Sandelhout.  

 

Edelsteen essence: Sugiliet.   

 

S. is een steen die spirituele liefde en 

wijsheid vertegenwoordigt. S. helpt om 

consequent volgens je eigen waarheid te 

leven en stimuleert positieve gedachten en 

vergeving. S. vermindert psychische 

spanningen, verzacht verdriet en woede en 

helpt bij angsten, paranoia, schizofrenie en 

autisme. S.  stimuleert samenwerking in 

groepen. De steen kan gebruikt worden bij 

hoofdpijn, epilepsie, motorische 

stoornissen en hormonale klachten.  

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. Laat  

kuddegedrag zien voor wat het waard 

is. Tevredenheid ervaren versus de 

buitenwereld. Schept (zelf)vertrouwen. 

Jij en de rest.  

Eenheid in verscheidenheid leren zien 

en waarderen. Maakt het makkelijker 

om contact te maken met de  

buitenwereld en stimuleert om 

gelijkgestemden te herkennen of te 

ontmoeten.  

Samenwerken op alle niveaus.   
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Dynamics of Mother Earth 

 

Dynamiek van Moeder 

Aarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtplek 

Katharengebied:  

Chateau Monségur, 

Monségur 

Oliën: Atlas Ceder, Cederhout, 

Citroengras,  Fijnspar, Himalaya Den,  

Rozemarijn, Tea tree, Vetiver. 

 

Edelsteen essence: Versteend hout.  

 

V. H. 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 emoties zoals 

angst, boosheid en verdriet af te voeren 

waardoor je je weerbaarder en sterker voelt. 

Fysiek heeft versteend hout een positieve 

werking op het skelet en rug, ADHD en 

hyperactiviteit. V.H. laat je met beide benen 

op de grond staan.  

Innerlijke onrust stillen. Je veilig 

voelen. Thuiskomen. Verwarring en 

ontwarring.  Besluiteloosheid. Zin om 

naar buiten te gaan. Je één met de 

natuur voelen (ook als de natuur niet 

in de buurt is). Geeft aarding en 

bedding. Angst oplossend bij 

veranderingen groot of klein. Hier 

hoor ik. Geeft moed en kracht bij 

verhuizingen en bij het wennen aan 

een nieuwe school (klas) of 

werksituatie. Je plek kunnen en durven 

innemen. Je gedragen voelen. Als je 

het gevoel hebt dat niemand je 

begrijpt. Stilte verdragen. Stilte 

waarderen. Van ophouden weten. 

Laten. Aarden. Helend bij 

vervreemding. Hier en Nu. 

 

Insight 

 

Inzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtplek 

Katharengebied:  

Chateau de Termes, 

Termes  

Oliën: Ceder atlas, Eucalyptus, Kruidnagel, 

Citroen, Vetiver.  

 

Edelsteen essence: Amethist Vera Cruz.  

 

A.V.C. 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 om 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. Zonder je daar schuldig bij 

te voelen.  

Bij gebrek aan concentratie. De 

frequentie geeft een scherpe focus 

waardoor je (weer) helder en logisch 

kunt nadenken. Helend bij een 

opgejaagd gevoel en wanneer je erg 

zenuwachtig bent. Laat je rust 

(door)ademen.  

Helpt om te stoppen wanneer je de 

neiging hebt om constant op zoek te 

zijn naar antwoorden en (spirituele) 

inzichten. Perfect bij examenstress. De 

energie laat je bewuste keuzes maken. 

Vooral wanneer je niet kan kiezen 

(keuzestress) en wacht op die ene 

ingeving. Flitsen van inzicht komen 

onverwacht en ze komen echt. Geduld  

Reflection 

 

Bezinning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtplek 

Katharengebied:  

La Cité de Carcassonne 

Oliën: Lavendel, Sinaasappel,  Mandarijn, 

Palmarosa, Ylang Ylang.   

 

Edelsteen essence: Witte Aragoniet.   

 

W.A. werkt aardend, stabiliserend en 

kalmerend. Het helpt je om 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. 

De steen biedt kracht en ondersteuning en 

bevordert flexibiliteit, tolerantie, geduld, 

concentratie, discipline en acceptatie.  

Fysiek werkt W.A.  verwarmend en kramp-

opheffend en de energie werkt 

ondersteunend bij een burn-out en andere 

stressvolle situaties.  

Tot jezelf komen en naar binnen 

durven keren. Je thuis voelen bij- en in 

jezelf. Opbeurend bij depressie. 

Helend bij burn-out of een 

ziekteperiode. Inspiratie van binnenuit 

krijgen. Je grens bewaken en grenzen 

aangeven.  

Spiegelen vanuit rust en niet vanuit 

bittere noodzaak. Stoppen met jezelf 

dingen kwalijk nemen. Voor degene 

die tegen zichzelf zegt ‘je had beter 
moeten weten’.  
Warmte en geborgenheid kunnen 

ervaren. Daar waar het donker is, 

schijnt het licht. Pauze nemen. Je 

kunnen overgeven aan de situatie 

wanneer deze vraagt om rust en 

ontspanning.  
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Communication (contact) 

 

Communicatie (contact) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtplek 

Katharengebied:  

Fauteuil de Diable,  

Rennes-les-Bains 

Oliën:  Cajeput, Citroen , Geranium,  

Palmarosa, Patchouli, Sandelhout, 

Wierook.  

 

Edelsteen essence: Celestien.  

  

C. is een krachtige steen die spirituele 

ontwikkeling, telepathie en helderziendheid 

bevordert. Helpt om te vertrouwen op je 

intuïtie. Zeer geschikt voor mensen die in het 

openbaar moeten spreken en bij andere 

vormen van communicatie. C. bevordert het 

contact met engelen, gidsen en meesters. 

Fysiek werkt de steen kalmerend, 

spierontspannend en pijnstillend.  

Helend voor ogen, oren, keel en stem.  

Bevordert een ontspannen en open 

houding en brengt heldere 

communicatie. Aarding wordt 

gestabiliseerd vanuit de verbinding die 

gelegd kan worden tussen werelden, 

zowel zichtbaar als onzichtbaar. De 

sluiers worden dunner, zodat je beter 

kunt luisteren wat de bedoeling is.  

Geeft toegang tot de velden waardoor 

we kunnen communiceren op 

verschillende niveaus. Stelt gerust bij 

zenuwen om te spreken. De energie 

eerst maakt contact met jezelf en dan 

pas met anderen. Authentiek spreken, 

aanraken, verbinden. Verscherpt de 

zintuigen. 
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The All-encompassing 

 

Het Al(omvattende)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtplek 

Katharengebied:  

Les Labadous 

Oliën: Eucalyptus, Rozemarijn, Vetiver, 

Zilverspar.  

 

Edelsteen essence: Herkimer Diamant.  

  

H.D. is zuivere, gekristalliseerde lichtenergie. 

Het is een steen met een hoge vibratie. 

Zodoende is H.D. breed inzetbaar als 

spiritueel instrument voor energie- en licht 

werk. H.D. versterkt helderziendheid en 

telepathie en helpt om 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. Fysiek heeft H.D. een reinigende 

werking en is goed voor de ogen. 

Bij (chronische) vermoeidheid. Boost 

het  immuunsysteem (griep, 

verkoudheid, ziekbed). Zuivert de 

energiebanen. Opgelucht ademhalen. 

Bij gebrek aan energie. Verlicht de 

zenuwen. De ultieme chakra reiniger 

en doorstromer.  

Werkt als een energetische versneller 

indien je ‘blijft hangen’ of ergens ‘maar 
niet uitkomt’. Blokkade opheffend. 
Contact met het universum. 

Onderdeel zijn van het geheel zonder 

jezelf te verliezen. Ergens bovenuit 

stijgen, zonder te dissociëren. 

Wanneer je niet hier wil zijn, maar wel 

‘daar’.   
Beingness 

 

Zijn 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtplek 

Katharengebied:  

Les Labadous 

Oliën: Cajeput, Elemi, Honing, Rozemarijn, 

Scharlei, Wierook.  

 

Edelsteen essence: Oceaan Jaspis.  

 

O.J.  werkt ontspannend en kalmerend en 

geeft een gevoel van vrijheid. Het bevordert 

een positieve instelling en helpt negatieve 

gevoelens en gedachten, zoals zorgen, angst 

en depressie, loslaten. Een goede steen ter 

ondersteuning bij meditatie en healing. 

Fysiek werkt O.J. ont-giftend op klieren, 

organen en de spijsvertering. 

Met jezelf kunnen zijn. Aan niets meer 

denken. Reguleert heftige emoties. 

Nachtrust bevorderend. Fijn tijdens 

yoga of meditaties sessies. Jezelf 

wezen. Ongeacht de  

omstandigheden dingen laten voor 

wat ze zijn.  

Geen controle uitoefenen. Je kunnen 

overgeven aan een situatie. Het is 

goed zoals het is, maar dan ook echt. 

En zo is het. In het moment zijn. Nu. Ik 

BEN. Tevredenheid. Vertrouwen in 

jezelf.    

Surrender 

 

Overgave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtplekken Egypte:  

Tempel van Horus + 

Tempel van Hathor + 

Energie van Atlantis 

Oliën: Atlasceder, Cederhout,  Patchouli,  

Sandelhout, Scharlei.  

 

Edelsteen essence: Roze Toermalijn  

 

 

R.T. beschermt, aard, brengt balans in 

lichaam en geest en zet negatieve energie, 

gedragspatronen en gedachtes om in 

positieve. Bevordert ontspanning, begrip, 

zelfvertrouwen en voorspoed en vermindert 

blokkades, angst en het aannemen van een 

slachtofferrol. R.T. stimuleert liefdevol 

denken en handelen (ook naar jezelf toe) en 

geeft compassie en empathie. Kalmeert 

stress, zorgen, depressieve gevoelens en 

angst. Fysiek heeft deze steen een positieve 

werking op het hart en klachten zoals 

hoofdpijn, slaapproblemen en disbalans in 

het hormoonstelsel. 

Stimuleert de verbeelding. Brengt 

harmonie van binnenuit en maakt 

contact met ons instinct.  Reguleert 

angst voor het onbekende en helpt 

kiezen voor het juiste pad, met alles 

dat daarbij hoort. Schept ruimte en 

mogelijkheden. Missie-vol, 

zielenroerselen en de interpretatie 

ervan. Connectie maken met het 

Collectief Bewustzijn. Laat het cel 

geheugen ontwaken en helpt bij het 

helen van onverwerkt trauma en 

karma uit vorige levens. Vertrouwen in 

de toekomst hebben. Duwtje in de rug 

krijgen. Vooruit maar, toe maar. 

Instappen. Nu. Totaliteit. Dromen 

worden waar. Samenwerken vanuit 

eenheid. Collectief de Aarde dragen. 

Viceversa. Het verschil maken. JA 

zeggen tegen het leven. 
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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 ook weer 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 

leggen, helikopter view. 

Fijnspar Luchtwegaandoeningen, antibacterieel, 

immuunsysteem 

Kalmeert emoties, versterkt het zenuwstelsel, 

brengt ontspanning. 

Geranium Bij littekens, bloedstelpend, insect-

werend, 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. Liefdevol, omarmen. 

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 inzetten. Je gesteund 

voelen. 

Kruidnagel Verbetert klachten aan 

spijsverteringskanaal. 

Ontstekingsremmend.  

Beschermd en voert af bij het tegenkomen van  

negatieve energie en zwarte magie. Maakt krachtig 

en evenwichting.  
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Lavendel Helpt bij zonnesteek, hoofdpijn. Steunt 

bij gejaagdheid en stress. Overgave.  

Evenwicht, toewijding, communicatie 

bevorderend, verscherpt de intuïtie, rust, voor 

jezelf kiezen.                                                  

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/Majoraan 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 temperen, ontspant de 

zenuwen, kalmerende, liefdevolle energie. Zo is 

het genoeg, zo is het goed. 

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

duwen en trekken. Alles op z’n tijd.Laten ontstaan 

Petitgrain Spasmen, vette huid, acne, rosacea, 

depressiviteit, astma, ontstekingen. 

Bewust worden, bewustzijn, geleid het 

verstandelijk denken, bij hartkrampen, versterkt 

intuïtie en creatief denken 

Rozemarijn Levenskracht bevorderend, daarom 

opwekkend en fijn bij stress.  

Trouw blijven aan jezelf. Liefde, passie. 

Hernieuwde kracht vinden om je pad te volgen. 

Zuiveren. Geeft energie. 

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

Maakt warm en heelt. 

Sandelhout Ontstekingsremmend, samentrekkend, 

reinigt bloed en lymfe. Verzacht. 

Stimuleert spirituele ontwikkeling. Helend, opent 

het hart en het kruinchakra. Ontvangen. Zuiver 

handelen. Contact maken. 

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, 

zonder angst daarvoor te hebben. 

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, bevordert de 

doorstroom, helpt om verder te komen of te gaan, 

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 in Al dat is 

en leeft. 

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, staat voor 

vruchtbaarheid, paradox zien, dualiteit opheffen. 

Op en neergang van het leven.  

Zonneroos Werkt samentrekkend op de huid, bij 

spanning en stress. 

Rustgevende werking. Brengt vreugde en 

blijdschap van binnenuit. Dit is mijn pad! 

  



 

 

De aurasprays en DNA frequentie remedies zijn ontwikkeld en gemaakt door 

Hanneke Hoppenbrouwer 

Braamsluiper 5 

8121 JN  OLST 

 

Email:  info@dnafrequenties.com 

Website: www.dnafrequenties.com 

De oliën zijn biologisch 

geproduceerd.  

 

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

remedies passende edelstenen uitgezocht. Die werkzame edelsteen energie vormt de basis van de sprays.  

De energie en trilling van de edelsteen is in eerste instantie door Hanneke als essence gebotteld en aan de 

afzonderlijke DNA-frequenties remedies toegevoegd. De remedies zijn initieel opgehaald op krachtplekken in 

het Katharengebied en in Egyptische tempels. Daarmee is de essentie van DNA-frequenties aura– en 

roomsprays een combinatie van krachtplekken en edelsteen essences met daar later aan toegevoegd; 

etherische oliën. Dat maakt deze sprays uniek. De Nieuwe Aarde-frequenties remedies (de energie van 

krachtplekken en edelsteenessences zonder de etherische olie) kun je wel oraal toepassen (de sprays niet!),  

en op maat gemaakte flesjes zijn verkrijgbaar via daarvoor opgeleide therapeuten en behandelaars. 

www.dnafrequenties.com/therapeuten 

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 verkrijgbaar via Spiritual Garden https://www.spiritualgarden.nl/search/auraspray/    

Wij wensen je mooie belevenissen toe!  In balans; in je kracht.  

Heb je de hele set gekocht? Dan heb je recht op gratis uitleg! Neem gerust contact op met Hanneke, zij 

vertelt er graag meer over. Vragen? Stel ze!  info@dnafrequenties.com t.a.v. Hanneke Hoppenbrouwer. 

Note van de creator:  

Het samenstellen en afvullen van de sprays is handwerk en vindt plaats 

onder de juiste energetische condities.  DNA-frequenties aurasprays 

worden daarom geprepareerd in kleine batches. Hierdoor kan het 

voorkomen dat de geur 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. Soms heeft een 

frequentie iets anders nodig waardoor het recept een tikkeltje verandert, 

passend bij een bepaalde tijdspanne. Zo blijft de werking optimaal. Van 

binnen naar buiten en andersom. Telkens weer. 
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