	
  

	
  

MX2-Gëenergetiseerde Bergkristal
Bergkristal is een kwartskristal en wellicht een van de bekendste
mineralen. Het is helder van kleur, doorzichtig. De meeste mensen
vinden de meest heldere bergkristallen het mooist en schrijven er de
meest sterke werking aan toe. Maar vele Bergkristallen bevatten
zogenaamde "fragmentaties", bepaalde vergroeiingen in het kristal.
Soms zijn deze wat witachtig van kleur, soms bevatten ze een soort
regenboogschijn, soms zijn ook deze helder. Het laat wel heel mooi zien
dat een kristal leeft. Het groeit alsmaar door. Hoe het maar kan.
Lichamelijke werking Bergkristal
Bergkristal wordt al sinds
mensenheugenis en langer veelvuldig
gevonden en gebruikt. Bergkristal
spreekt het zelfgenezend vermogen
van het lichaam aan. Het heeft een
invloed op ons gehele energetische
veld, ons Aura. En dat zorgt er voor dat
ons gehele lichaam van voldoende
energie wordt voorzien. De energie die
het nodig heeft om zelfregenererend te
kunnen werken. Om zelf te zorgen dat
cellen op tijd vernieuwd worden en dat
al bestaande cellen de juiste spanning
in de celwand hebben. Dat het plasma in de cel in de opperste staat van
zijn is en blijft.
Bergkristal bestaat uit siliciumdioxide wat in al onze cellen voorkomt en
daardoor heeft Bergkristal invloed op alle cellen in het lichaam. Dit kristal
verzorgt alle cellen in hun basis van het zijn. Zodoende heeft Bergkristal
een gunstige invloed op alle lichamelijke klachten. In het bijzonder werkt
Bergkristal goed bij alle huidklachten, bijvoorbeeld acne en overmatige
transpiratie. Maar ook bij slechte nagels, een slecht gebit en bijvoorbeeld
haaruitval. Tevens werkt deze steen goed bij zeeziekte, reisziekte,
evenwichtsstoornissen en misselijkheid. Het heeft een reinigende
werking.
Mentaal- emotionele werking MX2-Bergkristal
Helpt om blokkades op te sporen in al onze lichamen, zowel fysiek als
ook al onze etherische lagen, het gehele Aura. Bergkristal helpt om deze
blokkades ook af te voeren. Geeft de mens energie op alle mogelijke
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niveaus, maakt wilskrachtig en doelgericht. Maar ook liefdevol,
harmonieus en puur. Geeft een helder inzicht in onze eigen
motivaties en drijfveren zodat we daar verandering in aan kunnen
brengen. Zodat we op alle mogelijke niveaus verder kunnen
groeien. Het bevordert de werking van ons derde oog en onze intuïtie.
De Bergkristal heeft een reinigende werking op alle vlakken van ons
bestaan, zowel lichamelijk als energetisch, als ook mentaal- emotioneel
en dus spiritueel! Daarom kan het zijn dat er af en toe wat onrust
ontstaat in ons voelen en denken. We worden letterlijk net zo lang
aangemoedigd om zaken op te ruimen, tot we het ook daadwerkelijk
doen. We worden aangespoord om dieper in onszelf te kijken, in ons
hart. Wat willen we zelf, wat kunnen we goed en wat doen we graag.
Wat is het wat we de wereld, de mensheid en onszelf kunnen brengen.
En alles wat dat in de weg staat zal moeten worden verwijderd.
Energetische werking van Bergkristal op ons lichaam
Dit kristal heeft een reinigende en verzorgende werking op ons gehele
energetische systeem. Zowel op ons Aura, als ook individueel op al onze
chakra's, meridianen, nadi's en tsubo’s. Je zou de chakra's als onze
energiecentrales kunnen zien, de meridianen zijn de snelwegen die de
energie vanuit de centrales vervoeren. De nadi's zijn zogezegd de wat
kleinere wegen en de landweggetjes en de tsubo's zijn de dorpen en
gehuchten, waar alle bewoners wonen.
Enkele waarnemingen, gevoelens en ervaringen tijdens het dragen
van MX2 Bergkristal
"Dit kristal brengt Licht, wat dezelfde frequentie is als Liefde. Het
vergroot mijn lichtgehalte. Het verlicht mijn gehele Zijn. Het verlicht ook
mijn blik. Ik heb een heldere geest. Ik kan zowel in het verleden zien, als
in het NU, als ook vooruit! Ik zie mezelf in alle lagen van mijn zijn, ik zie
mezelf zoals ik werkelijk Ben. Hier op aarde als ook kosmisch gezien.
Van daaruit kan ik mijn doelen beter benaderen en meer zijn zoals ik zou
moeten zijn, zonder aan alle maatschappelijke verwachtingen te moeten
voldoen."
"Deze Bergkristal opent mijn ogen, laat me zien op een manier zoals ik
nog niet gezien heb! Ik zie alles in het ware zijn, gewoon zoals het is. Ik
zie het geheel en ook alle delen, alle fragmenten. Ik zie dichtbij en ook
veraf. Ik kan zowel het zichtbare als ook het onzichtbare zien. Het
"lichamelijke" of "materiële" en ook het "fijnstoffelijke". Ik zie de wens van
de Creator in alle expressies daarvan! Wauw! Wat is het leven mooi!"
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"Ik voel een soort neutraliteit opkomen. Ik Ben, niet meer en niet
minder. Het is, niet meer en niet minder. Een diepe helderheid
overvalt me, een diep vermogen tot inzicht. Inzicht op alle niveaus
van ons bestaan.
En daarbij een neutraal waarnemen, zonder oordelen. Terug naar
de basis en tegelijkertijd, van daaruit verder gaan. Het schept
mogelijkheden die ik voorheen nog niet zag. Nog niet kon zien,
omdat ik de helderheid mistte."
"Het gevoel wat deze steen in me teweeg brengt, ontstaat de kern
van mijn Solar Plexus, in mijn kern. En van daaruit straalt het naar
buiten. Het straalt puur licht, pure liefde uit. In een oneindige stroom,
alsmaar van binnen naar buiten en weer terug. Als bij iedere
ademhaling weer een totale vernieuwing. Door het vooruit en weer terug
gaan komt er een soort van totaaloverzicht, wat zich dus constant
vernieuwd. Wat mijzelf in het midden van de wereld zet en de wereld ook
in het midden van mezelf. En daardoor ontstaat er Eenheid."
"Ik wordt aangeraakt in mijn diepste zijn maar tegelijk voel ik ook een
aanraking aan de buitenzijde van mijn energetisch veld, mijn Aura. Ik
voel zowel een aanraking aan mijn kruinchakra als ook een aanraking
aan mijn basischakra. Het gevoel gaat de diepte in en ook heel ver naar
buiten, buiten mezelf. En daarom lijk ik nu alles te omvatten en alles
omvat mij. Het voelt als een soort van geborgenheid. Ik voel een diepe
eenheid met alles wat is. En toch voel ik op hetzelfde moment dat ik alle
mogelijkheden tot mijn beschikking heb om mijzelf in al mijn uniekheid te
kunnen laten zien. Dit kristal brengt een oneindige stroom aan
mogelijkheden op gang, waar we dus ook oneindig uit kunnen putten!"
Meer info en/of bestellen
Voor een uitgebreidere uitleg van de MX2 energie verwijzen we je graag
naar onze website www.circleofrotations.nl.
Wil je dit product ervaren? Maak dan een afspraak voor een bezoek aan
de praktijk in Budel-Schoot, bezoek onze stand op een beurs of maak
een afspraak bij een van de aangesloten therapeuten.
Wil je dit product bestellen? Zie voor het volledige aanbod en de prijzen
onze webshop www.circleofrotations.com/shop.
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