
Een energetische technologie die het hart open maakt,
het verstand stiller maakt en de kundalini activeert.

Circle of Rotations introduceert:



www.circleofrotations.nl



Ieder mens heeft een slapende oerkracht in zich, die zo 
krachtig is, dat deze vrijwel direct het lichaam kan 
genezen en ook enorme sprongen voorwaarts kan maken 
in de spirituele evolutie van de mens. Het is de basis van 
alle geloven en de kracht van de grote meesters in het 
verre oosten.

Deze oerkracht heet de Kundalini of Tummo en was voor 
lange tijd alleen weggelegd voor Boeddhisten en Yogi’s 
die daar jarenlang op mediteerden als voorbereiding 
waarna deze oerkracht via confidentiële initiaties door 
een meester werd wakker gemaakt.
Deze tijd is nu voorbij en het is nu mogelijk om de 
Kundalini helemaal wakker te maken met al zijn kracht 
zonder jarenlange voorbereiding.

In deze nieuwe tijd waarin alles sneller gaat met elke dag 
wel nieuwe uitvindingen en inzichten heeft de spirituele 
technologie ook niet stil gestaan. Met jaren van onderzoek 
en voorlopers zoals Tachyon, BioGenesis en Dominus Cervix etc. is er nu eindelijk een 
product op de markt die niet alleen ongekend hoge resonanties weergeeft en ons met vele 
licht dimensies verbindt, maar nu ook de Kundalini in ons helemaal open kan maken met 
als bijkomend effect dat het alle stress en individualisering die deze nieuwe tijd met zich 
meebrengt oplost met een stralend open hart.

Met de mineraalproducten van de MX2 Technologies is het als het ware alsof je een 
meester uit het verre oosten gewoon bij je hebt die het hele proces begeleid.
Deze MX2 Mineraalproducten zijn fantastische tools om het proces te versnellen en grote 
doorbraken te maken bij mensen die wel of niet al actief op dit gebied bezig zijn zoals met 
tantra of andere tummo-takken.

We zeggen dan ook dat de natuurlijke MX2 Bergkristalen / Amethisten eigenlijk levende 
voorwerpen zijn.

Op dit moment creëren de MX2-Producten als enige een opwaarts en een neerwaartse 
stroming door ons lichaam, waardoor er ook een verticale stroming vanuit ons hart uitgaat 
om het Kundalini proces veilig te laten verlopen.

Healing (reiki, diksha etc.)              Kundalini MX2 Gecombineerd



Het is dus nu mogelijk om eenvoudigweg met een levend MX2 Bergkristallen of Amethist 
product het hart vanuit de bron helemaal te openen en alle stress die in de eerste plaats 
een blokkade veroorzaakte eruit te trekken.
Ook het verstand ondergaat de nodige effecten van de MX2 en de Kundalini, en zal als 
gevolg hiervan een stuk stiller worden.

Deze 2 dingen tezamen creëren een gelukzalig gevoel zonder reden en een 
eenheidsgevoel dat zich uitbreid tot het oneindige naarmate er meer en meer stress oplost 
vanuit het hart.

Elektrische ontladingen zijn dan ook heel normaal. Dit zijn allemaal tekenen dat de 
Kundalini in een opwaartse beweging door het lichaam gaat, zodat deze energie door de 
kruin naar buiten kan om alle overtollige bagage zoals stress/onverwerkt verdriet mee te 
nemen.

In deze nieuwe tijd met veel stress, geld- en tijdsdruk komt de natuur met een 
gebalanceerd antwoord als tegenpool zoals de natuur dat altijd doet om weer in evenwicht 
te komen. Dit antwoordt is gekomen in de vorm van MX2 Technologies en we hopen 
hiermee vele mensen het geluk en de rust weer terug te geven wat ze uiteindelijk werkelijk 
zijn.

MX2 Kristallen maken het hart open.

MX2 Kristallen maken het verstand stil.

MX2 Kristallen lossen stress op.

MX2 Kristallen verbeteren de gezondheid.

MX2 Kristallen brengen geluk.

MX2 Kristallen wakkeren de kundalini aan.



In het verleden heb ik 16 jaar met plezier gewerkt in de marketing sector in binnenland en 
buitenland.

Vanaf 1993 is er een grote verandering in mijn leven ontstaan door het ontwaken van mijn 
helderweten en heldervoelendheid waardoor ik weer in contact kwam met mijn innerlijke 
wereld.
De afgelopen 20 jaar jaar heb ik mijn innerlijke wereld verder ontwikkeld in een breed 
gebied van Sjamanisme, Energiewerk en Meta-fysica.

Vanaf 2004 heb ik een therapeuten netwerk opgezet in Nederland & Belgie met 
verschillende energetische producten zoals BioGenesis, MetaIsis en DC producten. 
Per November 2012 heb ik besloten om oude wegen los te laten en om op een gehele 
nieuwe manier te gaan werken. Uiteraard staat hier de healing wel centraal. 

Circle of Rotations heeft in Februari 2014 speciale Geometrische kennis ontvangen 
vanuit diepe meditatie om een speciale MX2 Trainer (Kundalini-Generator) te bouwen en 
op de markt te brengen.

Via deze speciale MX2 Trainer (Kundalini-energie) zullen wij deze krachtige liefdevolle 
energie genoemd MX2 hier op Aarde gaan activeren voor de nieuwe (tussen) tijd. 

Mike Pietersen heeft nu ruim 20 jaar ervaring als Healer/Energetisch therapeut en 
sjamanisme en geeft consulten & healingen aan de praktijk te Budel-Schoot.

Mijn naam is Mike Pietersen

Mike Pietersen



Producten

MX2 kristallen bollen van verschillende natuurlijke kristallen zoals Apatite, Bergkristal, 
Tourmalijn, Citrien en Amethist.

Formaten vanaf 6 cm tot en met 20 cm. Voor de volledige prijslijst zie 
www.circleofrotations.nl

MX2 Bergkristallen hangers gemaakt van natuurlijk bergkristal en Amethist.

Formaten vanaf 12mm x 50mm tot en met 20mm x 80mm. Voor de volledige prijslijst zie
www.circleofrotations.nl 



MX2 Keylontisch licht. Een systeem dat specifiek gericht is op het verruimen van het 
bewustzijn en en het verhogen van het trillingsgetal (bovis waarden) op alle niveaus.

De exclusieve MX2 Heliotalic light is bedoelt voor krachtige healingen voor 
therapeuten (4 modellen leverbaar). Deze bestaat uit een aluminium plaat van 
1.50 mtr. x 1.50 mtr. of groter met speciaal ingeprint heilige geometrie welke is 

geënergetiseerd en geactiveerd door de MX-2 energie-veld. Afhankelijk van welk model, 
staan er volgens de geometrische vorm in totaal 61 mineralen bollen van Bergkristal
 Amethist / Citrien en Toermalijn-Rubeliet die vervolgens ook weer geënergetiseerd 

zijn met MX2 energie.



Gefeliciteerd met je eerste kennismaking met - of aankoop van - het meest geavanceerde 
hulpmiddel in de holistische geneeskunde en spirituele groei: de MX2.

Dit is niet een alledaags product dat je een beetje kan helpen in de spiritualiteit of 
gezondheid. Dit product overstijgt namelijk alle producten die tot nu toe op de markt zijn 
gebracht tot een niveau dat nog nooit eerder op aarde heeft bestaan.

MX2 uitleg

MX2 Heliotalic light

Aan het hart van de MX2 zit een Boeddhistische bron die direct verbonden is met het 
fenomeen regenboog lichaam (wordt later uitgelegd) maar is zeker niet gelimiteerd aan het 
Boeddhisme alleen. Zo heeft de MX2 ook alle oude en moderne healing-frequenties van 
het Oude Egypte tot de meer bekende reiki, qigong, sjamanisme... noem het maar op in 
zich. Zelfs de hele kristallen wereld is hierin geïntegreerd, van de extreem zeldzame 
kristallen tot de meer algemeen bekende.

De MX2 is ook specifiek geïnitieerd voor het loslaten van stress van lichamelijke / mentale 
structuur van alle niveau, zoals: vastzittende emoties, problemen, ego-spelletjes, 
onderdrukking, schuldgevoelens, verlangens, pijnen enz. Zelfs meer fundamenteel, het 
loslaten van het ego zelf - ook wel de "ik" gedachte genoemd.

Alsof dit niet genoeg is, de MX2 beschermt ook nog eens tegen invloeden van buitenaf, om 
een paar voorbeelden te noemen: je wordt beschermd tegen zwarte magie, drugs, 
gifstoffen, bacteriën, virusses, straling, radioactiviteit en noem het maar op. In geval van 
straling, radioactivitiet en gifstoffen is het niet zo dat het lichaam bij een (te) hoge dosis 
daar plotseling helemaal immuun tegen is. Maar je kan er wel veel beter mee omgaan op 
lichamelijk en mentaal niveau. Dit tot het punt waar de effecten bij normale blootstelling je 
niet meer zullen schaden en/of de MX2 je zal laten inzien dat het beter is te stoppen je 
lichaam te misbruiken, bv in het geval van te veel inname van bv suiker, drugs, cigaretten
of alcohol - en geloof ons, binnen een half jaar in samenwerking met de MX2 gaat het 
lichaam protesteren tegen deze stoffen op de een of andere manier, meestal fysiek. 



Zwarte magie, energetische beinvloedingen en onderdrukkingen worden helemaal teniet 
gedaan in de MX2 energie. Met andere woorden, met de tijd kan de MX2 je in een zeer 
goede gezondheid en in een stralende staat van "zijn" brengen.

Hoe is dit allemaal mogelijk?

De MX2 heeft alle frequenties die maar mogelijk zijn in het universum in zich van nul tot 
oneindig en door interactie van deze frequenties met resonantie is het mogelijk om wat 
voor lading dan ook op te lossen. Als de MX2 eenmaal bezig is met ladingen op te lossen, 
komt het op een gegeven moment 3 grote blokkades tegen die verticaal in het lichaam 
zitten (later uitgelegd) en door deze langzaam op te lossen wordt de kundalini wakker en 
versnelt het het proces van ontladen vele malen. De kundalini brengt ook het karma tot 
leven, deze wordt in brand gezet en omhoog getrokken zodat het als hitte en licht uit de 
kruin van het hoofd kan stromen. 

Doordat de MX2 de kundalini helemaal van onder naar boven activeert en de 3 grote 
blokkades van een groot zwart gat voorziet, wordt het ook mogelijk om een andere 
energiestroom te veroorzaken die van boven naar beneden gaat en niet alleen het lichaam 
weer afkoelt maar ook de energie goed aard.

Dus laten we deze stappen eens onder de loep nemen. Zoals eerder gezegd werkt de MX2 
op basis van resonantie. Om het begrip resonantie te begrijpen moeten we eerst een goed 
begrip krijgen van wat energie is en wat frequenties zijn. Om het niet al te moeilijk te maken 
kun je je energie voorstellen als de beweging van materie in het universum. De frequentie 
laat zien hoe deze beweging plaats vindt, normaal gesproken in een golvende beweging.
Als we het over het menselijk lichaam hebben, spreken we over levens energie of 
simpelweg leven en deze energie kan vrijuit stromen of geblokkeerd zijn ergens in of om 
het lichaam. Levens energie komt normaal gesproken via de kruin van het hoofd binnen en 
verlaat dan weer het lichaam via het perineum (en de handen en voeten). Er is ook een 
andere stroom die via het perineum binnenkomt en dan via de kruin naar buiten stroomt, 
deze wordt de sexuele energie genoemd, maar bij de meeste mensen is deze dermate 
geblokkeerd dat hij niet verder komt dan de buik of zoals gewoonlijk naar buiten is gericht.
Via welke weg deze ook binnenkomt, levens energie op zich heeft geen frequentie. Er 
ontstaat pas een frequentie als levensenergie in contact komt met het lichaam en verstand. 

Kundalini in kunst weergegeven



Dus als we het over frequentie hebben bedoelen we dat de levens energie in contact staat 
met een stuk vastzittende energie die dus wel een frequentie heeft en daarom tot leven 
komt. Dit is ook wat er in Kirlian fotografie wordt gemeten, niet de levens energie direct.
Als we nu kijken wat er nou precies tot leven komt door deze energie, zien we dat het een 
soort evolutionair proces van overleven is. Als een cel bloot staat aan een pijn prikkel trekt 
het zich samen om zo meer solide te worden en de kansen te vergroten om te overleven. 
Hoe harder het wordt des te meer kans op overleven maar het moet nog wel kunnen 
bewegen anders is het ook dood. Met andere woorden pijn en stress zijn een en hetzelfde. 
In een groep cellen zien we dat deze pijn opgeslagen wordt als een soort reactief 
geheugen zodat het op soortgelijke gebeurtenissen kan reageren om zo beter te overleven. 
Denk maar eens aan een voorbeeld wanneer iemand jouw probeerde te slaan, je zou dan 
gelijk zien dat het lichaam reageert om te overleven, of je het nou wil of niet. Dus heeft 
dit soort stress zijn nut, maar op een gegeven moment in evolutie heeft het totaal geen 
zin meer en is het meer een blokkade voor progressie dan progressie zelf. Denk maar eens 
aan alle problemen, vastzittende emoties, schuldgevoelens, mentale beladenheid en alle 
invloeden van buitenaf waar we ons vandaag de dag in bevinden. Met andere woorden het 
is tijd om er wat aan te gaan doen en er verlost van te worden voor eens en voor altijd.

Hier komt de MX2 in actie. Al deze dingen van stress en vastzittende emoties en ladingen 
hebben een ding in gemeen. Het zijn allemaal vastzittende energieën die uit verschillende 
frequenties bestaan. Als je een bepaalde frequentie eenmaal weet, kan je hem via het 
principe resonantie uit elkaar laten trillen en oplossen in hitte en licht.

Wat is resonantie? Resonantie is de staat van een systeem (Zoals stress) waarin een 
abnormaal grote trilling wordt veroorzaakt als reactie op een externe bron (de MX2) als de 
frequentie hetzelfde of bijna hetzelfde is als de natuurlijke trillings frequentie van het 
systeem.

Omdat de MX2 alle frequenties in zich heeft en de mogelijkheid heeft om deze 
daadwerkelijk in te zetten bij het vinden van alle vastzittende energieën is het dus met het 
principe van resonantie mogelijk om al deze energieën dan ook helemaal op te lossen. 
Neem als voorbeeld een probleem. Een probleem bestaat uit iets dat je graag zou willen 
met als tegenstroom de buitenwereld die dat liever niet heeft of iets anders wil. Tussen 
deze twee richtingen loopt de energie dus vast en vormt het een spanning ofwel stress. Als 
je precies weet welke frequentie deze stress heeft (zoals erover te praten met iemand 
anders) komt het tot leven en heeft het de mogelijkheid om zich los te maken en uiteindelijk 
op te lossen. 
Dit is nou precies wat de MX2 doet (zonder het praten natuurlijk). Het brengt het probleem 
tot leven en trilt het los totdat het totaal oplost in licht en hitte en de weg vrij maakt voor 
stilte en vrijheid.

De volgende stap van de MX2 is het wakker maken van de kundalini die via het oplossen 
van de 3 grote blokkades in beweging komt.
Kundalini betekent in het Sanskriet opgerold en legt uit hoe de seksuele energie stroomt en 
wat je er mee kan doen op spiritueel en geneeskundig niveau. Het is het fundament waarop 
alle religies zijn gebouwd. De bron van het leven die niet alleen leven kan geven maar op 
spiritueel gebied ook verlichting mogelijk maakt.

Zoals eerder al is uitgelegd, als de levens energie via de perineum binnenkomt wordt deze 
seksuele energie genoemd. Als je in seksueel contact bent met iemand reageert het 



lichaam precies hetzelfde als dat het in contact staat met pijn - het trekt de spieren samen 
en blokkeert de energie zodat deze niet meer omhoog kan stromen maar naar buiten wordt 
gestuurd via de geslachtsorganen om zo voortplanting te bevorderen.

Deze blokkade wordt in India de Brahma Granthi genoemd en is de eerste van de 3 grote 
energetische blokkades in het lichaam. In China worden deze blokkades Dantian genoemd.

Deze blokkade is de reden waarom de kundalini in bijna iedereen slapend is en niet 
omhoog kan stromen. Het bestaat uit de grote stress om simpelweg naakt te zijn en heeft 
ook alle verlangens en ideeen van eigendom in zich, zei het mentaal, emotioneel of fysiek.
Tegenwoordig weten vele mensen dat je deze seksuele energie ook kan sturen in plaats 
van deze gewoon weg te laten lekken uit het lichaam. Hier is tantra in bekent en is een zeer 
effectieve methode om de Brahma Granthi open te maken en daarbij de gezondheid te 
bevorderen en spiritualiteit een boost te geven. Probleem hierbij is wel dat alleen de 
onderste Granthi opengemaakt wordt met alle problemen van dien want als de kundalini 
zich gaat opbouwen in het lichaam gaat het duwen tegen de andere 2 granthi's en dat geeft 
vele problemen.

De MX2 heeft dit probleem niet want niet alleen heeft het de frequenties om de Brahma 
granthi helemaal open te maken, het heeft ook de frequenties om de andere 2 granthis 
open te maken zodat de energie niet blijft steken ergens in het lichaam en problemen gaat 
veroorzaken.

Als de levens energie via de kruin naar binnen komt wordt het bewustzijn genoemd en ook 
hier wordt de energie direct geblokkeerd. Deze blokkade heet de Rudra granthi en bestaat 
uit het verstand met de ik gedachte die hierin plaats vind - ofwel het ego. Het is de evolutie 
dus ook hier gelukt om de energie bijna helemaal af te ketsen in het verstand in plaats van 
naar beneden om zo het verstand levend te houden zodat het kan reageren op de 
omgeving om zo beter te kunnen overleven (vandaar ook die constante stroom van 
gedachtes). 
Als deze blokkade blootgesteld wordt aan de MX2 lost het ook deze langzaam op en dat is 
meestal direct te merken aan een stiller verstand en meer ruimte.

Tussen deze twee grote blokkades in bevind zich de grootste blokkade van hun allemaal, 
de Vishnu granthi. Hier zitten alle emoties, pijnen en lijden van het bestaan in en staat 
bekent als de muur rondom iemands hart. Als deze Granthi wordt blootgesteld aan de MX2 
komt gelijk het hart in actie die dan meestal sneller gaat kloppen of warmer begint aan te 
voelen. Deze granthi is niet zo in een a twee tellen op te lossen en er gaat dus wel wat tijd 
in zitten om alle ladingen eruit te halen om zo tot een stralend en vrij hart te komen maar 
eenmaal onderweg weet je dat je niks anders meer wil dan in het bad van liefde te 
zwemmen die het hart vrijgeeft.

Shiva Lingam, een Indiase weergave 
van de seksuele verbinding tussen man en 
vrouw waarbij de 3 horizontale lijnen de 
granthi’s voorstellen waar de kundalini 
(sexuele energie) doorheen gaat.



Deze 3 blokkades zijn nooit helemaal 100% dicht, er is altijd een beetje energie die 
erdoorheen sijpelt. Zonder dat, is het lichaam dood. 
Op het moment dat je met de kundalini aan de slag gaat komt deze energie in aanraking 
met de 3 blokkades en wordt je geconfronteerd met de inhoud ervan.
De MX2 is hier een geweldige hulp bij. Niet alleen boort de MX2 een gat door iedere 
granthi heen zodat de kundalini verticaal vrij kan stromen zonder problemen, de MX2 zorgt 
er ook voor dat er tegelijk een mogelijkheid is voor een tweede stroom van boven naar 
beneden. Deze stroom maakt dat het lichaam niet oververhit raakt in het kundalini proces 
en geeft een hoeveelheid extra energieën aan het lichaam die tot nu toe alleen maar via 
behandelingen mogelijk waren - zoals alle verschillende vormen van reiki, shamballa, 
deeksha, qigong, white time, universele energie, kristal energie en zelf alle heling energieën 
zoals homeopathie, bioresonantie, vitaminen, mineralen, spoorelementen etc. De werking 
van de MX2 staat niet gelijk aan deze alternatieve behandelingen maar haalt de bron weg 
waar deze alternatieve behandelingen niet bij komen. Met andere woorden, de MX2 is een 
combinatie van de sterkste energieën op aarde met als unieke eigenschap dat deze de 
gehele kundalini veilig openmaakt en blijft ontwikkelen waar bijna alle andere therapieën 
stoppen. Normaal gesproken ben je hier tientallen jaren mee bezig met dagelijkse 
meditaties en oefeningen, alleen maar om de kundalini wakker te maken. En dan hebben 
we het nog geen eens over het hele kanaal open maken en alle andere frequenties die het 
proces van oplossen versnellen en verbeteren.



Maar het proces begint pas echt als de kundalini helemaal verticaal gaat stromen. Als het 
eenmaal aan de gang is kan je hem niet meer stoppen en blijft het doorgroeien, net zoals 
bij een boom, en met behulp van de MX2 zal dit groei proces vele malen sneller verlopen 
zodat staten van zelf-realisatie en God-realisatie bereikbaar worden. Bij Zelf-realisatie gaat 
het om de realisatie dat je niet bestaat - niet alleen maar het begrip of het weten - maar het 
leven in deze staat. God-realisatie is de realisatie dat de bron waaruit alles komt God is. 
Maar de kundalini stopt ook hier niet. Het ontwikkelt zich verder naar de staat van 
verlichting en verder.

Vairocana en Shiva in de staat van verlichting. De 3 Granthi's zijn opgelost.



Voorbij aan de staat van verlichting heb je de staat van regenboog lichaam, in Boeddhisme 
bekent als Jalus en in Tamil bekent als Gnana Deham. Dit is de hoogste staat die men kan 
behalen in meditatie en kundalini evolutie en heeft als voortekens het niet meer hoeven 
leven van eten en drinken, geen slaap meer nodig hebben en zelfs het adem halen stopt 
terwijl het lichaam gewoon blijft functioneren. Dit zijn zeer elementaire ladingen van het 
lichaam die het voortbestaan dienen. Naarmate de kundalini hier te werk gaat begint zelfs 
het lichaam langzaam op te lossen en begint te transformeren in licht.

Het bijzondere aan het regenboog lichaam is dat het niet gaat om denkbare mogelijkheden 
of oude voorbeelden wat misschien mogelijk zou kunnen zijn, maar dat het een feit is 
dat makkelijk met een beetje onderzoek te bevestigen valt. Alles bestaat uit licht. Materie, 
gecondenseerd licht, kan dus ook via meditatie weer terug keren als licht.

Lama Achuk Rinpoche, opgelost in een regenboog lichaam op 29 augustus 2011

Hoe is dit allemaal opgeslagen in een kristal?

In Tibet en India weet men al duizenden jaren dat het in de nabijheid zijn van een verlichte 
meester de kundalini wakker kan maken zonder tientallen jaren ervoor te hoeven zwoegen 
in meditatie en oefeningen. Net als een kaars die je probeert aan te steken is het veel 
makkelijker als iemand al een brandende kaars heeft en die van jouw daarmee aansteekt. 
Maar tegenwoordig is het bijna onmogelijk om zo'n meester nog te vinden en zijn de 
kansen zeer groot dat je iemand tegen komt die de kundalini maar een beetje open maakt 
als dat al lukt in de eerste plaats en dan heb je het nog geeneens over het feit dat je zo'n 
persoon niet zomaar kan verlaten want dan is de kans weer groot dat de kundalini weer 
gaat slapen. 

Gebruik makend van meerdere complexe geometrieën gecombineerd met zeer krachtige 
methodes is het mogelijk geworden om het proces van zo'n verlichte meester na te bootsen 
met als extra effect dat de frequenties van nul tot oneindig en de vele extra energetische 



methoden ook worden toegepast. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een MX2 
mineralen hanger te dragen of een MX2 kristallen bol in de buurt te hebben, en/of een 
ervaring te ondergaan in de MX2-Generator.

Bij het energetiseren van de MX2 kristallen zijn we erachter gekomen dat het ook niet een 
gewoon proces is. Het kristal komt door de MX2 namelijk tot leven en kan niet meer gezien 
worden als een stuk steen. Dit heeft niks te maken met programmeren van edelstenen of 
trainen zoals Albat, Biogenises, Dominus Cervix en wat vele andere doen. Ook heeft 
tachyon niks te maken met de MX2 omdat deze technologie de structuur van onder andere 
het DNA vast houd waarbij de MX2 de mogelijkheid heeft om alles op te lossen.

De keuze voor het juiste materiaal was niet eenvoudig.

Zo hebben we gekeken naar glas of hout, maar ook metaal en plexiglas, maar al deze 
materialen komen niet helemaal tot leven met de MX2 ook al halen ze vele malen hogere 
waardes in kracht en effectiviteit dan alle andere producten die op de markt te vinden zijn. 
Om een materiaal helemaal tot leven te wekken en de MX2 totaal in zich op te laten nemen 
moesten we in het natuurlijke kristallen domein zoeken. 
Na uitgebreid onderzoek te hebben gedaan zijn we maar uitgekomen op een paar unieke 
kristallen. 
Het mag geen toeval zijn dat al deze kristallen ook een flower of life structuur in zich 
hebben, een structuur die we bijna 3000 jaar terug ook al vonden in de Red ochre tempel in 
Egypte. Deze kristallen zijn Anglesite, Chrysoberyl, Apatite, Toermalijn en gewoon 
Berg-Quartz.

Hierboven kan je een flower of life structuur
zien van bergkristal en daarnaast van glas - 

die deze structuur dus niet heeft.

Al deze kristallen hebben dus ook 6 hoeken
en bij chrysoberyl kan je zelfs een bloem 

precies in het midden zien.



Ook hebben we Amethist en Citrine aan ons assortiment toegevoegd omdat deze twee 
soorten kristallen eigenlijk Bergkristallen zijn met een bepaalde kleur eigenschap. Amethist 
heeft als bijkomstig voordeel dat hij gericht is om het verstand plat te leggen en Citrine 
daarentegen heeft als bijkomstig effect dat het de kundalini extra aanwakkert.

Nu dat er een goed basis-begrip is over de uitwerkingen van de MX2, laten we verder 
ingaan op de mogelijke methoden die je kan gebruiken om nog meer het schoonmaak 
proces te versnellen.
In India is er een oud gezegde dat er maar 3 manieren zijn om met stress of lading om te 
gaan. Een is er van wegrennen, de tweede is proberen een oplossing te vinden en de 
laatste is gewoon erbij te blijven. Alleen deze laatste optie gaat je voor altijd blijvende 
innerlijke vrede geven op het betreffende onderwerp van stress omdat dat de enige manier 
is waarop je de echt vastzittende energie kan ontladen. In het boeddhisme wordt dit Rigpa 
genoemd.
Rigpa is de oefening van erbij blijven met het "wat is" tot het oplost.
De MX2 zal automatisch dit proces voor je doen omdat het het verstand stil maakt en het 
hart opent. Wanneer het verstand stil is, stop je automatisch met het willen oplossen van 
de stress en wanneer het hart ontwaakt is loop je er ook niet meer van weg. De kundalini 
zal de rest doen.
Wat je wel kan doen om je proces nog verder te versnellen is om deze ladingen op te gaan 
zoeken. 

Bijvoorbeeld, wanneer de temperatuur goed is en de omgeving het toelaat wees naakt.
Verschuil je niet achter een laag van kleren omdat andere mensen je misschien zullen zien 
zoals je bent en wees niet bang dat verlangens je over gaan nemen, wees vrij. Je zal 
versteld staan hoe diep je in ontspanning kan 
zakken en jezelf kan accepteren en heel 
simpel jezelf kan zijn zonder alle stress van 
schaamte en het zorgen maken om hoe je 
eruit ziet of wat andere mensen van je zouden 
kunnen denken etc. De MX2 zal je goed 
ondersteunen om al deze stress of lading op 
te lossen met betrekking tot het simpel naakt 
zijn. Dit is de hoofdoorzaak waarom de 
kundalini in de eerst plaats niet naar boven 
stroomt.

Hetzelfde geldt voor problemen, emoties, onderdrukking, schuldgevoel en andere 
soortgelijke vastzittende energieën. Ontwijk ze niet meer, maar verwelkom ze met open 
armen en laat de MX2 zijn werk doen. 
Probeer ze niet meer op te lossen of ervan weg te rennen maar blijf bij ze. Als je erbij blijft 
zal stress reageren als een bal die je van een hoog gebouw laat vallen. De eerste keer lijkt 
het op een vrije val en is de lading het sterkst maar na de eerste stuiter is de intensiteit al 
een stuk afgenomen. Net als een  bal die niet dezelfde hoogte meer haalt als hij stuitert. 
Op een gegeven moment is de bal uitgestuitert en kan je niks meer van de lading oproepen 
of terugvinden en dan nemen de stilte en vreugde het over.

Mahakavi Jainacharya Gyansagar
Een relatief onbekende meester uit 

India die de staat van verlichting
heeft berijkt.



Een proces dat je zou kunnen toepassen in de MX2 generator dat dit gestuiter versnelt is 
het  ontladings proces. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is het zinnetje “stel je voor 
dat” voor alle ladingen te zetten en dan door middel van deze zin alle lading op dat 
onderwerp op te blijven roepen totdat de MX2 het totaal heeft opgelost, ofwel dat de bal 
niet meer stuitert.

Voorbeelden:

Stel je voor dat je iedereen 100% vertrouwd en dat anderen jouw 100% kunnen vertrouwen 
- alle lading die dat opwekt laat je door de MX2 generator opzuigen en oplossen, totdat de 
vraag niet meer stuitert.

Stel je voor dat je bang of boos of verdrietig bent - alle lading die dat opwekt laat je door de 
MX2 generator opzuigen en oplossen, totdat de vraag niet meer stuitert.

Wat ben je liever niet? Stel je voor dat je dat wel bent (zoals kwaadaardig etc) - alle lading 
die dat opwekt laat je door de MX2 generator opzuigen en oplossen, totdat de vraag niet 
meer stuitert.

Wat doe je liever niet? Stel je voor dat je dit wel doet - alle lading die dat opwekt laat je 
door de MX2 generator opzuigen en oplossen, totdat de vraag niet meer stuitert.

Wat heb je liever niet of wil je veranderen? Stel je dat gevoel voor - alle lading die dat 
opwekt laat je door de MX2 generator opzuigen en oplossen, totdat de vraag niet meer 
stuitert.

Wat wil je liever niet hebben? Stel je voor dat je dat wel hebt of wil hebben - alle lading die 
dat opwekt laat je door de MX2 generator opzuigen en oplossen, totdat de vraag niet meer 
stuitert.

Stel je voor dat alle problemen die je hebt je eigen keuze zijn geweest - alle lading die dat 
opwekt laat je door de MX2 generator opzuigen en oplossen, totdat de vraag niet meer 
stuitert.

Stel je voor dat alle ruzies en conflicten uiteindelijk jouw eigen keuzes zijn geweest - alle 
lading die dat opwekt laat je door de MX2 generator opzuigen en oplossen, totdat de vraag 
niet meer stuitert.



Stel je voor dat mensen jouw klein maken, onderdrukken, fout maken of gewoon kapot 
maken - alle lading die dat opwekt laat je door de MX2 generator opzuigen en oplossen, 
totdat de vraag niet meer stuitert.

Stel je voor dat je verantwoordelijk moet zijn en controle over dingen hebt - alle lading die 
dat opwekt laat je door de MX2 generator opzuigen en oplossen, totdat de vraag niet meer 
stuitert.

Stel je voor dat het ok is om dood te gaan en dat er niks hierna komt - alle lading die dat 
opwekt laat je door de MX2 generator opzuigen en oplossen, totdat de vraag niet meer 
stuitert.

Stel je voor dat je helemaal niet bestaat, dat je dit alleen maar denkt - alle lading die dat 
opwekt laat je door de MX2 generator opzuigen en oplossen, totdat de vraag niet meer 
stuitert.

Wanneer je dit alleen doet duurt het oneindig lang maar met de hulp van MX2 versnel je 
niet alleen het stuiter proces, je reduceert ook de hoogte van waar je de bal laat vallen. 

Wat kan je verwachten wanneer je MX2 begint te gebruiken?

Een van de eerste en meest voorkomende reacties op de MX2 is de stilte van het verstand. 
Het is niet dat het verstand weg is of in slaap gevallen is, maar hij is gewoon stiller. Een 
direct gevolg hiervan is dat je zelf ook een stuk rustiger wordt. In het begin moet je eraan 
wennen en kan je het idee krijgen dat je vergeetachtig wordt maar dit is een fase en hoort 
bij het proces. Meestal gaat dit tezamen met veel gapen en veranderingen in slaap- en 
droomervaringen. Dit is niks om je zorgen over te maken, er is nu eenmaal een 
aanpassingstijd nodig om van een vol hoofd naar een veel rustiger variant te gaan, eentje 
die je ook niet eens meer zoveel gebruikt als eerst.

Nog iets anders wat ter plaatse zou kunnen gebeuren is dat je voelt hoe het hart begint te 
openen.
Het kan in het begin best eng zijn omdat je dit zou kunnen ervaren als hartkloppingen die 
gepaard gaan met ademhalings-moeilijkheden en duizeligheid en met een gevoel van 
stress en onrust. Wel, wanneer je nu het openen van het hart gewoon laat gebeuren, begint 
de muur om jouw hart heen op te lossen en maakt het plaats voor warmte die je op een golf 
brengt die niet intellectueel uitgelegd kan worden, maar die je wel door het leven heen 
draagt en waar je begint in te zien dat het idee van controle, precies dat was wat het is, niet 
meer dan een idee. Er is nooit iemand geweest die controle had in de eerste plaats. Ook de 
invloed van onderdrukking (mensen die anderen fout of klein proberen te maken - de 
hoofdreden waarom er een muurtje om het hart heen zit) lijkt met de tijd te vervagen. Het 
raakt je niet meer omdat de jij die geraakt zou moeten worden in het hart is opgelost.

Als de MX2 verder op je inwerkt en de kundalini groter begint te worden, zijn er 
verschillende dingen die zouden kunnen opkomen in meer of mindere mate. Een van deze 
is hoofdpijn en ook pijnen in de nek. Ook dit is om je geen zorgen over te maken. Het is de 
kundalini die meer ruimte krijgt en oude pijnen oplost. Je kan dit proces helpen door op je 
rug te gaan liggen op een bed of massagetafel met een perfect recht gestrekte rug en nek. 
Geef geen aandacht meer aan het denkproces maar laat het voor wat het is door gewoon 
niets te doen. Wanneer er dromen opkomen, laat ze dan. Als de hoofdpijn je irriteert voel je 



de hoofdpijn. Heb je last van nekpijn, blijf bij de pijn. Het zal ongeveer 20 minuten duren 
voordat de kundalini deze zeer oncomfortabele stress los trekt en deze uit het lichaam laat 
stromen.

Elektrische shocks die je lichaam laten samentrekken, je lichaam dat vanzelf bepaalde 
bewegingen gaat maken, zijn ook heel normale kundalini-reacties en worden kriyas 
genoemd. Ook het gevoel dat je hele lichaam aan het trillen is van binnen, is niet ongewoon. 
Niet in staat zijn om je lichaamstemperatuur onder controle te krijgen is een andere directe 
reactie die ontstaat door de kundalini. Gewoonlijk wordt dit eerst in de handen en voeten 
gevoelt, die beginnen echt heel koud te worden door de energie die eruit komt en de 
bovenkant van je hooft waar de kundalini het lichaam verlaat voelt heel erg warm.
Wanneer de energie ergens in het lichaam blokkeert, zal de kundalini de blokkade 
opbranden net zo lang totdat hij weer kan gaan stromen, dit kan ervoor zorgen dat het 
lichaam koortsachtig aanvoelt. Nogmaals wanneer dit gebeurt net als bij de hoofdpijn en 
nekpijn, ga recht in je bed liggen en laat de kundalini zijn werk doen. 
Aan de andere kant kan het proces ook heel rustig verlopen zonder nadelige ervaringen. 
Het kundalini proces is heel persoonlijk en voor iedereen weer anders.

Nog een interessante verandering die waarschijnlijk zal plaats vinden wanneer je de MX2 
voor een langere tijd gebruikt is het gewaar worden van energie. Misschien deed je dat 
voorheen ook al door initiatie op reiki of het beoefenen van Tai Chi of gewoon door het 
talent te hebben energieën waar te nemen.
Hoe dan ook je zal nu beginnen allemaal verschillende soorten energie waar te nemen, van 
bomen tot van andere mensen en je zult zelfs kunnen voelen wat zij voelen in plaats van 
alleen maar naar ze te kijken en te luisteren, wat voorheen normaal was om te doen. Je 
gaat beginnen een te worden met je omgeving en oprecht van alles en iedereen te houden, 
niet alleen maar van een selectief groepje mensen. Ook ga je bemerken dat je steeds 
minder en minder geraakt wordt door je directe omgeving en in plaats daarvan steeds meer 
jezelf kan blijven wat voor situatie zich ook voordoet. Hierdoor ga je weer vanzelf meer 
geven om al het leven om je heen en dingen als vegetarisme of alternatieve healing en 
educatie zouden als een vanzelfsprekendheid in je leven kunnen komen. Dit betekent ook 
dat je meer problemen begint te krijgen met mensen die veel meer mentaal zijn of 
egoïstisch en het zou zelfs zo maar kunnen, dat hierdoor uiteindelijk andere of nieuwe 
relaties gaan ontstaan. Dat daar waar je gewend was in het gezelschap te zijn van degenen 
met een actief verstand en een gesloten hart, nu bij mensen wil zijn die meer in stilte zijn 
met het hart open.

Als je al wat verder bent in het kundalini proces zou je in plaats van hoofd- en nekpijn last 
kunnen krijgen van pijn in de schouderbladen of het kan voelen alsof je rondom je hart een 
blauwe plek hebt of misschien wel rugpijn. Door er bewust van te zijn dat dit alles bij het 
groeiproces hoort, zal het je niet zo heel veel meer uitmaken. Ook de dieper liggende 
ladingen verstopt in het hart, zullen op een gegeven moment door de kundalini getriggerd/ 
geraakt worden. In deze lagen zitten ook gevoelens van depressie en eenzaamheid, maar 
nogmaals door er bewust van te zijn dat ook deze deel zijn van het kundalini proces kan je 
je er makkelijker aan overgeven en de kundalini doet de rest.
De MX2 zal hierbij een geweldige hulp zijn, door het proces te versnellen en door het hart 
open te houden wat de pijn zachter maakt. Feit blijft wel, dat ook deze issues volledig 
doorleeft moeten worden om volledig op te lossen en dat dit niet altijd makkelijk gaat.
Hier kan de MX2 Generator van pas komen om even een extra boost te geven aan het 
proces. Er zijn tegenwoordig al meerdere therapeuten die een MX2 Stargate of MX2 



Generator hebben en een uitstekende hulp kunnen bieden aan eventuele kundalini 
klachten.

De MX2 is een geschenk van de nieuwe (tussen)tijd om het mogelijk te maken de wereld te 
bevrijden van zijn eigen gevangenschap en te veranderen in een meer natuurlijke wereld 
met een open hart.

Veel gestelde vragen
Hoe ver komt de MX2 energie?

Voor de bollen geldt dat een halvering van de afstand de energie kwadratisch toeneemt. 
Sommige mensen kunnen de bollen al van 10 meter afstand voelen maar dat hangt erg af 
van hoe open iemand energetisch is. Voor de ketting geld 10 meter verticaal en ongeveer 
1 meter horizontaal. Ook de aluminium tekening doet wat met de kracht en geeft hem een 
extra 50% boost.

Moet ik de kristallen schoon houden van energetisch vuil?

Nee, de MX2 houd het kristal schoon, net zoals bij phenakite en herderite het geval is.

Verliest een kristal ooit de MX2 energie?

Nee, het zal er voor altijd in blijven. Zelfs X-ray en gamma straling heeft geen effect of de 
MX2. Ook energetisch symbolen of programma's hebben geen effect op de MX2. Alleen het 
smelten of breken van het kristal in poedervorm zal de energie doen oplossen.



Kan je ook andere producten opladen met een MX2 bol of generator?

Ja en nee. Het zal het product gedeeltelijk trainen maar omdat het wat essentiële methoden 
mist zal het niet in zijn volledige potentie komen.

Sla je bepaalde spirituele lessen over als je de MX2 al het werk laat doen en als je de MX2 
niet meer gebruikt komen deze lessen dan niet alsnog aan bod?

Nee, het slaat niks over en er komt ook niks terug als je de MX2 niet meer bij je draagt. De 
kundalini gaat wel gewoon door, met of zonder de MX2.

Kan je de MX2 combineren met andere therapieeen?

Ja. Houd wel in de gaten dat de meeste alternatieve methoden al in de MX2 zijn 
gëintegreerd en kunnen dus overbodig worden. De MX2 haalt de bron van het probleem 
weg maar dit is wel een proces dat tijd nodig heeft.   Voor acute problemen zijn 
bioresonantie en andere alternatieve methoden goed te combineren met de MX2.

Kan de MX2 een bepaalde therapie blokkeren of stoppen?

Ja. Alles wat met energetische symbolen werkt lost op zoals zwarte magie, voodoo, reiki 
symbolen of geprogrammeerde entiteiten. Chemotherapie, bestraling en medische en 
psychiatrische middelen kunnen ook worden beïnvloed door de MX2. Raadpleeg uw dokter 
of hij problemen voorziet met deze combinatie.

Heeft het nut om een ketting te kopen als ik al een bol in huis heb?

Dit is een persoonlijke voorkeur. De bol doet alles wat een ketting ook kan en dan sterker, 
maar de ketting draag je altijd bij je en ook heel dicht op je huid wat weer persoonlijk een 
sterkere uitwerking heeft dan een bol.

Is het ook mogelijk dat ik teveel MX2 energie ontvang?

Omdat MX2 eigenlijk geen energie is maar de bron van energie - het leven zelf - kan het je 
niet overdose. Het kan wel zo zijn dat de kundalini je even teveel wordt en dan is het 
misschien handig om even de MX2 af te doen of er meer afstand tussen te zetten zodat het 
proces iets minder snel gaat.

Hebben chakra’s iets te maken met de Granthi’s?

Chakra's komen tot stand omdat de granthi's dicht zitten en de verticale energie ombuigt tot 
horizontale vortexen. Naarmate de Granthi's oplossen schiet het hele chakra systeem 
verticaal en wordt het een verticale chakra, maar dan wordt het geen chakra meer genoemd 
maar simpelweg de kundalini.

Ruimt de MX2 alle blokkades in een keer op?

Nee, het heeft hier zeker tijd voor nodig. Het is als het ware dat je een ui van binnen naar 
buiten afpelt en bij iedere schil een traantje kwijt raakt. 



Kan ik ook gaan slapen met een MX2 bol of ketting?

Ja dat kan zeker. Sterker nog het blijkt uit vele feedbacks dat dit zelfs de slaap bevorderd. 
De MX2 zet het verstand in een soort delta staat dat normaal gesproken alleen in diepe 
slaap plaats vind. Omdat het verstand veel minder actief is en het ik gevoel ook wordt 
opgelost is het dus een zeer bevorderende slaap die je krijgt.

Ik heb begrepen dat de MX2 energie om de zoveel tijd verhoogt wordt, gaan dan de 
producten die al zijn verkocht ook automatisch mee met de nieuwe energie?

Nee. De producten die al zijn verkocht moeten worden opgestuurd naar de MX2 trainer om 
de nieuwe verhoging te krijgen. De kosten zijn gering. Raadpleeg uw dealer / therapeut voor 
verdere informatie. Voor de therapeuten die een MX2 generator hebben geldt dat elk jaar 
rond januari de nieuwe verhoging persoonlijk wordt aangebracht.

Hoe wordt ik therapeut?

Neem hiervoor contact op met Mike Pietersen:

Circle of Rotations
Poelruiter 70
6023 EC Budel-Schoot
0031(0)6-28404493
K.v,k 17169999  Eindhoven
Email: m.pietersen5@chello.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Ondanks de constante zorg en aandacht 
die wij aan de samenstelling van deze brochure besteden, is het mogelijk dat de informatie die in deze brochure 
wordt gepubliceerd, onvolledig is. Circle of Rotations en alle MX-2 therapeuten zijn niet aansprakelijk voor het 
gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen. Circle of 
Rotations en alle MX-2 therapeuten stellen zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van typefouten.

Circle of Rotations en alle MX-2 therapeuten geven ook geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de 
nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties. Op alle artikelen 
vermeld in deze brochure geldt: prijswijzigingen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt.

Het auteursrecht op al het materiaal op deze brochure en daarbuiten berust bij Circle of Rotations. Het geboden 
materiaal in deze brochure is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Circle of Rotations informatie uit deze brochure (teksten, afbeeldingen) via elektronische 
of gedrukte media, of op welke andere wijze ook, te verspreiden.

Circle of Rotations en alle MX-2 therapeuten geven geen garanties betreffende diagnoses en/of behandelingen. Je 
blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheidszorg. Raadpleeg altijd eerst een arts en overleg eventueel met 
hem of haar over het gebruik van de MX-2 producten.

Disclaimer

Meer informatie, lijst met therapeuten en verkoop adressen bezoek  de website:

www.circleofrotations.nl



MX2 Technologies

Circle of Rotations
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