
Alles is energie. Alles heeft een bepaalde frequentie  
of trilling. Zo ook kristallen en etherische oliën. 

De collectie geurfrequenties is ontstaan uit het verlangen 
cliënten iets tastbaars mee te geven na afloop van een 
Reconnective Healing® sessie. Dit als energetische support 
voor het proces waar iemand zich in bevindt. Bijvoorbeeld 
voor ontspanning, beter slapen, meer focus, innerlijke 
rust, gronden of een stukje bescherming tegen prikkels  
uit de omgeving.

Kristallen en etherische oliën hebben een positief effect 
op lichaam en geest. Door het mengen van verschillende 
oliën ontstaan er unieke geurfrequenties die je in het 
dagelijkse leven kunnen steunen.

Reconnect your Heart roll ons en sprays zijn gemaakt van 
100% natuurzuiver etherische oliën (De Groene Linde). 
De roll ons zijn verdund met kokosolie, daarom kun je ze 
direct op de huid aanbrengen (binnenkant van je polsen, 
achter in je nek, op je borstbeen of de onderkant van  
je voeten). De sprays zijn gemengd met gedestilleerd 
water en toverhazelaar. Spuit een aantal keer hoog boven 
je hoofd en laat je lichaam bedekken door een heerlijk 
geurende nevel. Alle glazen flesjes zijn voorzien van een 
speciaal selecteerde kristal.

In dit document vind je een omschrijving van elke 
geurfrequentie, de ingrediënten en de naam van de 
specifieke kristal. Roll ons zijn in twee inhoudsmaten 
verkrijgbaar: ‘tester’ (5ml) of ‘standaard’ (10ml).

Belangrijk om te weten
Etherische oliën zijn prachtige producten van de natuur, 
maar ook heel krachtig, waarmee je met respect moet 
omgaan. Waarschuwing: De roll ons zijn geschikt  
voor kinderen vanaf 12 jaar en zijn net als de sprays  
niet om in te nemen. Spuit de sprays niet direct op  
stof (kan vlekken veroorzaken). Buiten bereik van 
kinderen bewaren. 

Wil je graag een geurfrequentie laten samenstellen voor 
een kind jonger dan 12 jaar, stuur dan een mailtje naar 
info@reconnectyourheart.nl

Prijslijst
Roll On met kristallen ‘Tester’ (5ml)  € 9.50  
>>> 3 Roll Ons met kristallen ‘Tester’ (5ml) € 25.00
Roll On met kristallen ‘Standaard’ (10ml)  € 14.50  
>>> 3 Roll Ons met kristallen ‘Standaard’ (10ml) € 40.00
Spray met kristallen (50ml) € 18.00

 Alleen geurfrequenties met dit icoontje zijn
 verkrijgbaar in de vorm van een spray.

Bestellen 
De geurfrequenties worden met liefde met de hand 
samengesteld en om de kwaliteit zo goed mogelijk te 
waarborgen, worden er kleine voorraden gehanteerd 
waardoor de levertijd soms iets langer kan duren. 

Tot de e-commerce website klaar is kun je gebruik  
maken van het Bestelformulier in dit document.  
Vul alle gegevens duidelijk in en mail het naar  
info@reconnectyourheart.nl. Je ontvangt een betalings-
verzoek per email. Als je betaling voltooid is, wordt je 
bestelling klaargemaakt voor verzending.

Verzendkosten 
Brievenbuspakje (max. 6 standaard roll ons)* € 4.00 
Pakketje (max. 2kg)* € 6.50

(*Verzendkosten binnen Nederland en niet aangetekend. 
Verzendkosten voor pakketten zwaarder dan 2kg, naar het 
buitenland of aangetekend versturen zijn beschikbaar op 
aanvraag). Je kunt je bestelling ook GRATIS afhalen  
bij Praktijk Reconnect your Heart, Groenhoevelaan 15, 
2343 BP, Oegstgeest (op afspraak).

G E U R F R EQ U E N T I E S
PUUR NATUUR
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BALANCE ADHD
Deze geurfrequentie is speciaal gecreëerd voor mensen met 
ADHD om de pieken en dalen van emoties en gedachten 
op een natuurlijke manier in balans te brengen. Vetiver olie 
kalmeert het zenuwstelsel en Cederhout heeft een hoge 
concentratie sesquiterpenen die de zuurstoftoevoer in de 
hersenen verbeteren, dit bevordert concentratie. Lavendel 
werkt ontspannend. Belangrijk: Vervangt geen medicatie!

Ingrediënten: Vetiver, Atlascedar, Lavendel en gefractioneerde 
kokosolie.

Kristal: Lapis Lazuli

CALM SLEEP
Na een stressvolle dag is het belangrijk voor lichaam en 
geest om weer bij jezelf te komen. De ingrediënten van Calm 
Sleep zorgen voor diepe ontspanning en innerlijke vrede. 
Melisse heeft ontspannende eigenschappen, terwijl Patchouli 
ervoor zorgt dat je weer goed in je kern komt waardoor je 
ontspanning gaat ervaren. Lavendel en Lavendin zorgen voor 
een goede nachtrust. 

Ingrediënten: Lavendin, Melisse 10%, Anijs, Lavendel, 
Bergamot Reggio, Neroli 10%, Patchouli en gefractioneerde 
kokosolie.

Kristal: Amethist

CLEANSING HSP
HSP-ers zijn zo open en daardoor veel toegankelijker voor  
de energieën van anderen die zich in je energie systeem vast 
zetten. Als gevolg ga je reageren op emoties die helemaal niet 
van jou zijn. Cleansing HSP ondersteunt je energetisch met het 
opschonen van deze opgepikte ballast en alles wat niet bij jou 
hoort (ook bijvoorbeeld elektro smog en aardstralen).

Ingrediënten: Grove Den, Zilverspar, Nardus, Hysop, 
Dille, Geranium, Roos 10%, Lavendin, Citroenmunt en 
gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Bergkristal 

CONFIDENCE
Deze geurfrequentie is speciaal voor mensen die last hebben 
van faalangst op momenten dat er gepresteerd moet worden. 
Bijvoorbeeld bij examens, een grote groep mensen toespreken 
of een mondelinge toets. De ingrediënten van deze geur 
kalmeren het zenuwstelsel. Gebruik deze roll on al een paar 
weken voor het presentatie moment. 

Ingrediënten: Lavendel, Kamille Rooms 10%, Geranium, 
Basilicum, Bergamot Reggio, Wierook, Neroli 10%, 
Sandelhout-West en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Tijgeroog

DIGEST
De ingrediënten van deze heerlijke geurfrequentie hebben 
een kalmerende en verzachtende werking op je maag- en 
darmstelsel. Een natuurlijke ondersteuning voor het verteren 
van wat je tot je neemt, maar ook het verwerken van stress 
en emoties die je misschien onbewust krampachtig vasthoudt 
in je buikgebied. 

Ingrediënten: (DoTerra DigestZen) Anijs, Dragon, Gember, 
Karwij, Koriander, Pepermunt, Venkel en gefractioneerde 
kokosolie.

Kristal: Citrien 

FOCUS
Een frisse geurfrequentie die je helpt om geconcentreerd 
te blijven tijdens bijvoorbeeld een lange autorit, intensief 
denkwerk of bij andere activiteiten waar je er even goed met 
je hoofd bij moet blijven! De ingrediënten zijn zo gekozen 
om een optimale alertheid te genereren. Zeer geschikt voor 
tijdens het studeren of langdurig werken achter een computer. 
Niet gebruiken net voor het slapen gaan! 

Ingrediënten: Citroenmunt, Citroen, Rozemarijn, Jeneverbes 
Hout, Latschenkiefer en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Bergkristal 

GROUNDING HSP
Deze geurfrequentie helpt je om met je energie naar beneden 
te gaan, uit het hoofd en weer in je lichaam, zodat je meer 
in balans bent. Het zet je stevig met beide benen op de 
grond met vertrouwen in jezelf. Ook goed te gebruiken bij 
onrustig slapen! Je kunt deze olie het beste aanbrengen op de 
binnenkant van je polsen of de onderkant van je voeten.

Ingrediënten: Marjolein, Eikenmos, Benzoë, Arve Den, 
Palmarosa, Kardamom, Petitgrain, Roos, Atlasceder, Tijm, 
Lavendel, Patchouli, Vanille, Tangerin en gefractioneerde 
kokosolie.

Kristal: Zwarte Toermalijn 

HIGHER HEART 
CHAKRA
Het Hoger Hartchakra is een nieuwe werkelijkheid waarin 
we overstappen van het IK gevoel naar de WIJ benadering. 
Vind je het spannend om deze stap te maken, laat je dan 
ondersteunen door deze hartverwarmende geurfrequentie.

Ingrediënten: Kaneel Schors, Jasmijn 10%, Neroli 10%, 
Sandelhout-Oost 10%, Lavendel, Lavendin Ardèche, Vanille  
en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Groene Aventurijn
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IMMUNE SUPPORT
Deze geurfrequentie bestaat uit een krachtig mengels van 
ingrediënten met antibacteriële, antivirale en antiseptische 
eigenschappen om het afweersysteem extra te ondersteunen. 
Een natuurlijke manier om verkoudheid en griep de baas  
te blijven. Immune Support kun je het beste op de onderkant 
van je voeten aanbrengen.

Ingrediënten: Citroen, Eucalyptus, Kaneel Schors, Kruidnagel, 
Rozemarijn en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Citrien

INNER PEACE
Elke dag is er wel vanalles om je heen dat je aandacht  
vraagt of je afleidt. Hierdoor raak je steeds verder van je kern 
vandaan en voel je je gejaagd en uit verbinding met jezelf.  
Je krijgt het gevoel dat je geleefd wordt in plaats van je eigen 
richting bepaalt. Kom weer terug bij jezelf en ervaar diepe 
innerlijke rust. Een ideale geurfrequentie voor iedereen die 
het druk heeft.

Ingrediënten: Lavendel, Citroen, Palo Santo, Rozenhout, 
Tolubalsem alc., Patchouli en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Fluoriet

LEMURIA
Eenheid. Deze trilling verhogende geurfrequentie is speciaal 
voor diegenen die zich aangetrokken voelen tot de mystiek 
van Lemurië, een continent dat duizenden jaren geleden 
ten onder ging. Lemuria kan je ondersteunen in het 
bewustwordingsproces van eenheid, die in ons allen aanwezig 
is en ons allen met elkaar verbindt -met het geheel-.

Ingrediënten: Kalmoes, Kamfer, Palo Santo, Jeneverbes, 
Laurier, Citroen, Rozenhout, Patchouli en gefractioneerde 
kokosolie.

Kristal: Amethist

LET GO
Loslaten is vaak niet makkelijk, maar ook de sleutel tot 
persoonlijke groei. Misschien zijn er personen in je leven die 
je graag los wilt laten, een situatie of pijnlijke momenten uit 
het verleden. Bevrijd jezelf van oude angsten en gewoonten 
en ga op ontdekkingsreis naar jezelf. Deze geurfrequentie kan 
je in dit proces energetisch ondersteunen. 

Ingrediënten: Cananga, Lavendin, Mirre, Wintergreen,  
Peper, Kruidnagel, Cirtonella, Geranium, Bergamot en 
gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Sneeuwvlok Obsidiaan

LIFE PATH
Soms raken we onszelf kwijt door gebeurtenissen in het leven 
en is ons levenspad niet meer zo helder of zichtbaar. Deze 
geurfrequentie laat je zien dat door dicht bij jezelf te blijven 
je de blokkades kan herkennen en verwerken zodat je weer 
inzicht krijgt in jezelf. Je kunt weer genieten van je leven en 
het pad van je ziel vervolgen.

Ingrediënten: Bloedsinaasappel, Rozemarijn, Cananga, 
Benzoë, Patchouli en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Maansteen

MADAME MENOPAUSE
Een natuurzuiver hulpmiddel voor vrouwen in de overgang die 
door schommelende hormonen de slaap niet kunnen vatten. 
Deze speciale geurfrequentie zal je helpen om heerlijk te 
slapen en door te slapen. Geef jezelf een kleine voetmassage 
voor het slapen gaan.

Ingrediënten: Geranium, Grapefruit, Jasmijn 10%, Bergamot 
Reggio, Kamille Roomse 10% en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Lapis Lazuli

MARY MAGDALENE
Een nieuw tijdperk is aangebroken waarin de balans tussen 
mannelijke en vrouwelijke energie zich kan gaan herstellen. 
Laat deze geurfrequentie oud vrouwelijk zeer transformeren 
en je inwijden in de misteries van Moeder Aarde en het 
Christusbewustzijn en laat de vrouwelijke kracht in je ontwaken.

Ingrediënten: Palmarosa, Mandarijn, Geranium, Nardus,  
Roos en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Rozenkwarts

MOTHER EARTH
Deze krachtige geurfrequentie helpt je de verbinding met  
de aarde te herstellen. Veel mensen zijn het contact met  
haar verloren en daardoor niet goed gegrond. Dit kan leiden 
tot allerlei lichamelijke klachten, slaapproblemen, angsten  
of rusteloos gevoel, erg in je hoofd leven. Mother Earth zet je 
terug in je basis, waardoor je je ontspannen en veilig voelt. 
Mother Earth kun je het beste op de onderkant van je  
voeten aanbrengen.

Ingrediënten: Bergamot, Rozemarijn, Benzoë, Patchouli, 
Vetiver en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Hematiet
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Disclaimer: Reconnect your Heart geurfrequenties zijn geen medische behandeling en er wordt geen medische diagnose 
gesteld. De producten kunnen nooit een medisch advies van een arts of medisch deskundige vervangen. Iedereen is 
verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Ook worden er geen garanties gegeven. © 2019 Reconnect your Heart 

QUIET MIND SLEEP
Deze geurfrequentie is bedoeld om de gedachtenstroom die je 
wakker houdt tot rust te brengen. De etherische oliën brengen 
je energetisch terug naar je onderbuik, naar je centrum en 
haalt je daarom dus uit je hoofd.

Ingrediënten: Bergamot, Rozemarijn, Benzoë, Patchouli, 
Vetiver, Lavendel en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Amethist

PROTECTION HSP
Een geurfrequentie met een hele hoge trilling speciaal voor 
HSP-ers ter bescherming van energetische invloeden uit je 
omgeving, bijvoorbeeld van personen, electro smog etc.  
Voor diegene die met entiteiten werken, kan Protection ook 
als een soort paraplu fungeren om tijdelijk de energetische 
informatie even buiten te houden. 

Ingrediënten: Laurier, Citroen, Lavendel, Jeneverbes, Pinie, 
Rozemarijn en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Zwarte Toermalijn

PULL IN HSP
Een geurfrequentie speciaal voor HSP-ers om je energieveld 
wat dichter naar je toe te trekken, zodat de prikkels van 
anderen en je omgeving minder hard binnen komen. Pull In 
geeft een gevoel van geborgenheid. Je blijft beter bij jezelf  
en waarborgt je energie. Ook heerlijk voor het slapen gaan.

Ingrediënten: Ylang Ylang, Bergamot Reggio, Patchouli, 
Tolubalsem, Geranium, Latschenkiefer, Benzoë, Kaneel en 
gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Amethist

SELF LOVE
Liefde voor jezelf kan niks of niemand je geven. Het zal 
uit jezelf moeten komen. Kijk met mildheid naar jezelf en 
accepteer hoe uniek jij bent. Weet dat alle liefde die je ooit 
nodig hebt van jezelf komt. Deze geurfrequentie kan je in  
dit proces energetisch ondersteunen. 

Ingrediënten: Rozenhout, Lavendel, Honing, Bergamot 
Reggio, Patchouli, Chempaka, Roos 10% en gefractioneerde 
kokosolie.

Kristal: Rozenkwarts

SPEAK YOUR TRUTH
Deze geurfrequentie kan je ondersteunen om in liefde, zonder 
angst je mening en gevoelens te uiten. Ervaar de vrijheid die 
het geeft als je jezelf uitspreekt. De oliën werken vooral op 
het keelchakra en het verwoorden van het diepe weten van 
een persoon. Draag jouw boodschap aan de wereld uit. Kom in 
je kracht.

Ingrediënten: Latschenkiefer, Petitgrain, Wierook, Angelica, 
Laurier en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Blauwe Lace Agaat

SWEET DREAMS
De ingrediënten van deze heerlijke geurfrequentie, Lavendel 
en Lavendin, staan bekend om hun ondersteuning bij het 
slapen gaan. Het lichaam kalmeert en ontkrampt met behulp 
van de Kamille, en de zoete geur van Mandarijn werkt 
ontspannend.

Ingrediënten: Lavendel, Lavendin Ardèche, Mandarijn en 
Roomse Kamille 10% en gefractioneerde kokosolie.

Kristal: Amethist

TRANSFORMATION
Deze geurfrequentie is speciaal voor mensen die onder-
steuning kunnen gebruiken bij transformatie processen die 
gepaard gaan met vermoeidheid, slecht slapen, rusteloosheid 
etc. Daarnaast maakt de energetische trilling van de aarde 
ook een sprong wat voor velen voelbaar is in hun leven. 
Transformation kan je helpen deze persoonlijke en universele 
veranderingen te ondergaan.

Ingrediënten: Lavendel, Wierook, Wortelzaad, Geranium, 
Latschenkiefer, Rozemarijn, Sinaasappel en gefractioneerde 
kokosolie.

Kristal: Bergkristal

Leven in verbinding 
met je hart
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        Ik heb mijn bestelling gecontroleerd en ik ontvang graag het betalingsverzoek per email. 

Handtekening:     Datum:

1.    Prijs €

2.    Prijs €

3.    Prijs €

4.    Prijs €

5.    Prijs €

Verzendkosten: Ophalen Gratis Brievenbuspakje € 4.00 Klein Pakket € 6.50 Prijs €

 Totaal €

B E S T E L F O R M U L I E R

Datum: Telefoon:

Voornaam: Achternaam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Email:

Mag ik je email toevoegen aan de Reconnect your Heart mailinglijst?                ja               nee

Bestellen en Prijzen
Vul de naam van de geurfrequentie in en schrijf het 
aantal in het hokje bij het door jou gewenste product.

Van tijd tot tijd verstuur ik een nieuwsbrief met informatie over nieuwe producten, workshops en events.  
Je kunt je ten alle tijden weer afmelden. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Disclaimer: Reconnect your Heart geurfrequenties zijn geen medische behandeling en er wordt geen medische diagnose 
gesteld. De producten kunnen nooit een medisch advies van een arts of medisch deskundige vervangen. Iedereen is 
verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Ook worden er geen garanties gegeven. © 2019 Reconnect your Heart 

Stuur het ingevulde bestelformulier naar info@reconnectyourheart.nl
Je ontvangt een electronisch betalingsverzoek per email.
Als je betaling voltooid is, wordt je bestelling klaargemaakt voor verzending.

Roll On met kristallen ‘tester’ (5ml)  € 9.50 
>>> 3 x Roll On met kristallen ‘tester’ (5ml)  € 25.00 
Roll On met kristallen ‘standaard’ (10ml)  € 14.50
>>> 3 x Roll On met kristallen ‘standaard’ (10ml)  € 40.00 
Spray met kristallen (50ml) € 18.00
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