Het geeft energie, levensvreugde en moed en helpt zo depressies, angsten en
fobieën en zelfdestructief gedrag te overwinnen. De steen is nauw verwant met
bergkristal, amethist en rookkwarts.
MX2-Citrien vergroot de concentratie, geeft zelfvertrouwen en maakt vastberaden.
MX2-Citrien trekt geluk, voorspoed, succes, rijkdom en overvloed aan en stimuleert
de drager om dit met anderen te delen. De steen maakt creatief en bevordert
zelfexpressie en helpt om conflicten binnen een groep op te lossen.
MX2-Citrien beschermt de aura en reinigt de chakra’s.
Werking Fysiek
Zorgt de steen voor energie. Het stimuleert de spijsvertering en heeft een gunstige
invloed op de maag, milt, alvleesklier en darmen. Ook helpt MX2-Citrien bij infecties
van de nieren en blaas, verbetert het de bloedcirculatie en helpt het mensen met
chronisch vermoeidheidssyndroom.
MX2-Citrien heeft een stimulerende en regenererende werking op de zenuwen.
Zenuwen die beschadigd zijn door beknelling of uitrekken, worden geheeld metdit
mineraal.
Werking Spiritueel
MX2-Citrien geeft zelfvertrouwen en een goed humeur. Het helpt je jezelf te
accepteren zoals je bent. De steen helpt goed tegen faalangst.
Citrien maakt extravert en creatief. Helpt bij geestelijke inspanning om alert te
blijven en grote verbanden te zien. Citrien geeft een goede ondersteuning bij studies
als geologie, geschiedenis en sociologie.
Teleurstellingen zijn gemakkelijker te verwerken met Citrien.
Een zonnige en verwarmende steen. Het gele mineraal bevordert zelfvertrouwen,
zelfrespect, individualiteit, extraversie en stimuleert zelfverwezenlijking. Het geeft
energie, levensvreugde en moed en helpt zo depressies, (faal)angsten, fobieën en
zelfdestructief gedrag te overwinnen.
Deze mineraal trekt geluk, voorspoed, succes, rijkdom en overvloed aan en
stimuleert de drager om dit met anderen te delen. MX2-Citrien activeert creativiteit
en bevordert zelfexpressie en helpt om conflicten binnen een groep op te lossen.
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Het MX2-Citrien beschermt de aura en reinigt de chakra’s. Ook fysiek
zorgt deze MX2-pendant voor energie (hoge boviseenheden).
Het stimuleert de spijsvertering en heeft een gunstige invloed op de
maag, milt, alvleesklier (suikerziekte) en darmen. Ook helpt de zonnige
steen bij infecties van de nieren en blaas, verbetert het de bloedcirculatie en helpt
het mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom.
MX2-Citrien is een krachtige reiniger, hersteller, geeft moed en licht in zware tijden
en gaat zelfvernietigend gedrag tegen. Ze absorbeert en transformeert negatieve
energie en is daarom goed voor het milieu. Ook beschermd en reinigt dit kristal de
aura en vergroot je concentratie vermogen.
Dit prachtige MX2-kristal hoeft nooit gereinigd te worden. Ze maakt optimistisch en
helpt te genieten van nieuwe ervaringen en stimuleert het verkennen van alle
mogelijke wegen. Geestelijk vergroot citrien je concentratievermogen en maakt je
geest weer levendig.
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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