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MX2-Gëenergetiseerde Blue/ Red 
Goldstone 
 

Goudsteen werd voor het eerst gemaakt door 
de vroegere alchemisten die eigenlijk hun 
best deden om goud te maken. Het wordt 
vervaardigd van synthetisch glas waaraan 
koperdeeltjes zijn toegevoegd, waardoor het 
een sterke glinstering meekrijgt. Al vanaf de 
16e eeuw wordt deze steen ook in Italië door 
monniken vervaardigd, die daar op een eigen 
manier hun wijsheid en liefde in meegeven. 
Hoewel deze steen dus door mensenhanden 

vervaardigd is, heeft de steen een zeer sterk helende werking. De steen 
kan men vinden in de kleuren roodbruin, donkerblauw, groen en paars. 
Het type metaal dat gebruikt wordt in het glas, wat bestaat uit 
kwartszand, bepaalt de kleur van de steen. Rood ontstaat vanuit het 
gebruik van koper, het blauw komt van kobalt, het groen is van 
chroomoxide en het paars van mangaan. Iedere kleur heeft een 
specifieke energetische uitstraling. Deze steen wordt ook gebruikt bij het 
werken met energie en om andere mineralen op te laden. 
 
Mentaal- emotionele werking van MX2-Blauwe Goudsteen 
De blauwe Goudsteen heeft onder andere een duidelijke verbinding met 
het hartchakra en alles wat daar bij hoort aan emoties. Deze steen zorgt 
ervoor dat vastzittend verdriet naar de oppervlakte komt drijven zodat het 
door de drager van de steen gezien kan worden. Het chakra wordt 
gezuiverd. Tegelijkertijd maakt deze steen dit verdriet beter verwerkbaar 
doordat de blauwe Goudsteen ons leert om ons denken en voelen van 
een afstand te kunnen bekijken. Wij zijn niet ons denken of voelen, wij 
kunnen er afstand van nemen om het, als het ware als een toeschouwer 
te aanschouwen en waar nodig te veranderen.  Blauwe Goudsteen helpt 
ons beter waar te nemen. 
 
In een ruimte waar een blauwe Goudsteen aanwezig is wordt op deze 
manier ook de communicatie verbeterd. Er ontstaat meer duidelijkheid in 
de eigen gedachten en gevoelens als ook meer empathie voor die van 
de ander, zodat men elkaar beter begrijpt. Tevens stimuleert deze steen 
het hebben van tolerantie, geduld, enthousiasme, inlevingsvermogen en 
het bedenken van nieuwe ideeën.  Blauwe Goudsteen geeft een gevoel 
van berusting, eigenwaarde en standvastigheid. De steen werkt 
ontspannend en kalmerend bij een gevoel van woede, ergernis of irritatie 
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en bevordert een gevoel van welzijn. De steen trekt voorspoed en 
geluk aan en motiveert ons om onze dromen waar te maken. 
 

De blauwe Goudsteen kalmeert de 
persoon en geeft hoop, moed en 
kracht zodat emoties vanuit het hart 
gestabiliseerd kunnen worden.  
Deze steen wordt ook gezien als een 
beschermende steen daar hij krachtig 
maakt en negatieve energie 
verwijdert. De energiestroom tussen 

de spirituele en de lichamelijke velden komt op gang. Hierdoor brengt 
deze steen de drager een gevoel van welzijn en overvloed. Het maakt de 
drager vrolijk door positieve energie op te wekken en te kalmeren. 
Risico´s worden beter ingezien en geëvalueerd en het vertrouwen wordt 
versterkt. Het vertrouwen in onszelf, de ander, in het leven op zich. Dit 
helpt ons diverse relaties te harmoniseren. Goudsteen helpt ons ook bij 
het manifesteren van wat we wensen. Hierdoor kan men zelf het leven 
verbeteren en weer het heft in eigen handen nemen. 
 
Lichamelijke werking van MX2-Blauwe Goudsteen 
De blauwe Goudsteen is een steen die zeer bevorderlijk werkt voor het 
gehele ademhalingssysteem. Het geeft meer ruimte en lucht aan de 
longen.  Ook het reukvermogen wordt versterkt. De steen kan gebruikt 
worden bij benauwdheid, ook bij benauwdheid van het hart. De hersenen 
worden extra geprikkeld waardoor vooral het logisch denken verbetert. 
Men is meer geconcentreerd. De Goudsteen heeft een stimulerende 
werking, waardoor deze goed werkt bij flauwvallen, ongecontroleerde 
bewegingen en de algehele coördinatie van het lichaam. 
 
Blauwe Goudsteen heeft een positieve werking op de ogen, de oren, de 
neus en mond, de hersenen en het zenuwstelsel en op stress 
gerelateerde hoofdpijn en migraine. Door de kalmerende werking helpt 
deze steen ook bij stotteren en snel blozen. De Goudsteen is een prima 
steen om de totale ontspanning en rust in jezelf te vinden of te 
hervinden. De steen is ook populair vanwege zijn genezende werking 
daar de steen het energieveld van de drager opnieuw vitaliseert.  Naast 
deze algemene eigenschappen werkt Blauwe Goudsteen kalmerend en 
zorgt voor een heldere geest. Deze steen helpt om te volharden in de 
keuzes die men vanuit deze heldere geest maakt. 
 
Verbinding met onze chakra´s 
Dit is een steen die heel goed helpt om weer in balans te komen 
wanneer de chakra´s verstoord zijn door invloeden van buitenaf. 
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1e chakra: de blauwe Goudsteen werkt vanuit een stevige basis.  
Een energetische lijn verbindt ons met de kern van de Aarde. Met  
de planeet zelf alsook met het energieveld wat bestaat tussen de kern 
van de Aarde en de bovenste laag van de ionensfeer, ofwel de 
Schumann- resonantie. 
 
4e chakra: vanuit deze stevige basis werkt dit kristal aan liefde in de 
ruimste zin van het woord. Op alle terreinen: liefde voor het leven, liefde 
voor het universum, liefde voor de Aarde, liefde voor de natuur, liefde 
voor dieren, liefde voor de medemens en vooral ook liefde voor  
onszelf, met al onze plussen en minnen. Gewoon zoals we zijn. 
 
5e chakra: dit kristal bevordert de uiting van deze liefde, door alle 
mogelijke kanalen. Dit kan onze stem zijn, door te zingen of te spreken. 
Dit kan ook het opschrijven zijn van onze gevoelens in tekst of 
dichtvorm. Het stimuleert ons in elk geval om onze talenten aan te boren 
en deze te gebruiken om deze ware liefde te kunnen uiten en aan 
anderen te laten zien en met hen te delen. 
 
6e chakra: de blauwe Goudsteen zorgt voor diepe inzichten op alle 
niveaus van het bestaan. Men zal inzien dat liefde het enige antwoord is 
op welke vraag dan ook! Alles en iedereen, al het bewuste zijn bestaat 
bij de gratie van liefde. Liefde van de creator. Liefde vanuit de bron. 
 
7e chakra: deze steen brengt een diepe verbinding tot stand vanuit de 
kern van de Aarde, door de kern van onszelf, met de kern van de 
kosmos. Het centreert onszelf tussen de Aarde en de kosmos. Het doet 
ons herinneren waar we vandaan komen, wie we zijn en wat ons doel is. 
Tegelijkertijd doet het ons her-inneren, het brengt ons terug naar onze 
kern van nu, met het bewustzijn van al wat is geweest en nog zal komen. 
Zodat we ons ware zelf hier kunnen laten zien en van daaruit kunnen 
creëren. 
 

N.B.: door het dragen van de MX2-Blauwe 
Goudsteen wordt het hartchakra geopend. 
Dit kan tijdelijk hartkloppingen en/of 
hartritmestoornissen teweegbrengen, een 
sterk drukkend gevoel op de borst en het 
kan aanvoelen alsof de randen van het 
hartchakra beurs zijn tot zelfs een beurs 
gevoel aan de ribben tot onder de oksel. 
Ook kan de energie zich ophopen in het 
hoofd waardoor een zwaar gevoel ontstaat 

tot zelfs hoofdpijn. Wanneer het te heftig voelt kan men de hanger 
even af doen om de opgedane energie te laten bezinken. De hanger 
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kan ook onder het kussen gelegd worden tijdens het slapen.  
Later (voel zelf aan wanneer het weer goed voelt) kan men de 
hanger weer dragen om de processen verder te laten gaan. 
Eventueel kan men dit kristal combineren met het tegelijkertijd 
dragen van een Citrien waardoor de scherpe randjes wat 
verdwijnen en alles wat meer verzacht. 
 
 
Enkele waarnemingen, ervaringen en gevoelens tijdens het  
dragen van MX2-Blauwe Goudsteen 
 
"Wow! Wat een explosie van inzichten, klein en groot! Het gaat maar 
door. Alsof allerlei puzzelstukjes ineens helder in elkaar vallen. In 
bepaalde emotionele en mentale stukken, waarvan ik voorheen wel 
enigszins wist waar het wellicht mee te maken heeft, zie ik nu ineens 
heel duidelijk waarom het zo is. Wat het me brengt. Ik zie zelfs dat alles 
altijd meerdere doelen dient." 
 
"Als ik voel tot "waar ik reik", tot waar mijn energieveld gaat, mijn aura 
zogezegd, dan gaat dit veel verder dan ik me voorheen bewust was. Ik 
ben veel weidser! Ik omvat de Kosmos zelfs...ik omvat alles wat IS! Ik 
omvat het leven op zich en tegelijkertijd ben ik in mijn kern, in alle 
niveaus van mijn "zijn". Samengevat blijft mijn kern sterk gecentreerd en 
wordt ik tegelijkertijd zo weids dat ik alles omvat. Ik ben individueel en 
toch één met alles wat IS." 
 
"Er ontstaat een seksuele opening, maar op een totaal andere manier 
dan we hier op Aarde gewend zijn. Het voelt als een oerkracht die ik neer 
kan zetten op Aarde. Als een kosmisch/aardse verbinding door mijn 
eerste chakra. Ik plant hier letterlijk mijn "kosmische zijn" op Aarde door 
mijn eerste chakra. Deze staat lichamelijk in verbinding met de 
geslachtsklieren en dus heeft het in die zin sowieso iets met seksualiteit 
te maken. Of wellicht is dit pure seksualiteit. Is dit waar we diep van 
binnen naar verlangen. Wat ook oorspronkelijk bedoeld is om te ervaren, 
te verdiepen en te delen. In verbinding met alles en iedereen zijn en 
jezelf hier toch als individueel mens laten zien, met dit lijf, alhoewel het 
verre van puur lichamelijk is. Het lichaam dient hier als instrument." 
"Het voelt alsof de Blauwe Goudsteen vanuit de kern van het universum 
komt of het draagt dezelfde energie in zich. Het is er een fragmentatie 
van, een onderdeel wat het geheel bevat." 
 
"De puurheid in mensen trekt deze steen aan. Mensen die in pure liefde 
kunnen zijn voelen zich extra aangetrokken door de kracht van de 
Blauwe Goudsteen en voor hen doet dit kristal ook werkelijk heel veel. 
Door alle inzichten en het tegelijkertijd dichter bij jezelf komen, kan men 
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door het dragen van deze steen echt grote stappen zetten in 
zelfontwikkeling en zelfbewustzijn. Voor mensen die nog voor de 
buitenwereld leven en vooral het uiterlijk belangrijk vinden, zichzelf  
dus in hun ware zijn nog niet kennen, is dit kristal vooral zo mooi als de 
sterrenhemel... 
De Blauwe Goudsteen trekt mensen aan die hetzelfde doel nastreven, 
namelijk werkelijke vrede op Aarde en het in zuivere liefde samenleven 
van alle bestaande rassen, al het bewuste "zijn" wat IS." 
 
"Het omvat het geheel, alles wat IS. Het gaat het Aardse leven te  
boven. Het bewijst dat leven betekent dat iets IS. Veel meer dan dat iets 
ademt, groeit, beweegt, zichtbaar is en zich voortplant.  Of zoals 
Shakespeare zei: "To be or not to be, that is the question..." 
De Blauwe Goudsteen omvat zowel het aardse leven, als ook het 
buitenaardse leven als zeker ook het binnenaardse leven. Het trekt 
samen en zet uit. Het neemt en het geeft. Het is constant in beweging." 
  
Mentaal-emotionele werking MX2-Rood/Oranje Goudsteen                       

Rode Goudsteen bevordert de creativiteit, 
individualiteit, besluitvaardigheid en 
volharding waardoor de drager 
gemakkelijker zijn of haar doel kan 
bereiken. De steen helpt om jaloerse 
gevoelens en angst te verminderen. Vooral 
angst voor de dood en faalangst. Het maakt 
meer zelfverzekerd. Voor mensen die 

hooggevoelig zijn en alles uit hun omgeving opnemen, kan de steen 
helpen om meer bij zichzelf te kunnen blijven en meer verbinding te 
voelen met de aarde en dus ook met onze aardse taak. Dit geldt ook 
voor mensen die heimwee hebben naar "thuis", ons thuis in de sterren. 
 
Rode Goudsteen heeft tevens een uitwerking op onze seksualiteit en ons 
gevoel van sensualiteit. Zowel de blauwe als de roodbruine Goudsteen 
helpen ons om emotioneel beter te kunnen opnemen, verwerken en 
loslaten.  Het geeft ons de kracht met twee benen op de grond te staan, 
daadkrachtig te zijn. Het geeft ons een gevoel van eigenwaarde. 
 
Lichamelijke werking MX2-Rood/Oranje Goudsteen 
Deze variant van de Goudsteen staat in verbinding met de 
geslachtsklieren en bij vrouwen ook met de eileiders en de baarmoeder. 
Tevens heeft deze steen een goede uitwerking op onze botten, 
gewrichten, spieren, pezen, bindweefsel en tanden. Het vermindert pijn 
bij artritis en kan helpen bij het begin van botontkalking. In zekere mate 
heeft deze kleurvariant ook een gunstig effect op de darmen, de nieren 
en bijnieren, de maag, alvleesklier, lever en galblaas en de milt. 
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Verbinding met onze chakra's 
1e chakra: een eigenschap van Goudsteen in het algemeen is dat  
het werkt vanuit een stevige basis, die ons verbindt met de aarde op  
zich en haar frequentie, zoals hierboven beschreven. Waar de blauwe 
Goudsteen daarnaast vooral zijn invloed uitoefent in de bovenste 
chakra's, doet de roodbruine Goudsteen dit in de onderste chakra's. 
 
2e chakra:  de roodbruine Goudsteen zorgt ervoor dat alle emoties die 
vastzitten in ons en ons belemmeren om onszelf verder te ontwikkelen, 
losgemaakt worden. Met als doel ze daardoor te kunnen aanschouwen, 
verwerken en loslaten. Met name jaloezie, angst, teleurstelling, woede 
en frustratie. 
 
3e chakra: de roodbruine Goudsteen ondersteunt het vuur in onszelf, 
wat ons helpt om onze emoties te "verbranden", zodat we werkelijk in 
onze eigen kracht kunnen staan. Het helpt ons om onze eigenwaarde te 
versterken. We gaan onszelf meer durven laten zien zoals we zijn, vanuit 
een stevige basis. 
 
7e chakra: wederom wordt de stroom compleet gemaakt doordat de 
roodbruine Goudsteen ook een verbinding heeft met de kroonchakra. En 
dus met de kosmos. Met de aarde en het heelal. Met alles wat was, is en 
zal zijn. Het centreert ons in het geheel. 
 
Enkele waarnemingen, ervaringen en gevoelens bij het dragen van 
deMX2- Rood/Oranje Goudsteen 
 
"Het voelt alsof mijn basischakra groter wordt, ruimer. Alsof er meer 
diepte in komt. Ik voel heel duidelijk een stroming door mijn benen en ik 
zak als het ware met mijn voeten in de grond." 
 
"Het lijkt alsof ik vastgeschroefd wordt aan de aarde, mijn voeten 
tintelen, mijn schenen worden koud. Ik voel een opwaartse stroming 
vanuit de aarde, door mij. En tegelijk ook een neerwaartse stroming 
vanuit het universum, door mij naar de aarde. " 
 
"Er komt een bepaalde zekerheid in me op. Een zelfverzekerdheid die ik 
niet ken. Vanuit rust. Vanuit een gevoel helemaal op mijn plaats te zijn. 
Een zekerheid die me vertelt dat ik mijn ding kan doen, dat ik mezelf, 
zoals ik ben, neer kan zetten hier op aarde. Niet alleen mezelf kan laten 
zien zoals ik ben, maar echt mezelf neer kan zetten. Dat ik mijn talenten 
volledig kan benutten. Dat ik er ook volledig voor kan gaan. Voor moet 
gaan zelfs, want dat is wat ik de wereld kom brengen." 
 
"Ik heb het gevoel dat ik heel stevig sta, dat ik niet om kan vallen. 
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Letterlijk en figuurlijk. Ik ben sterk. Ik heb overzicht vanuit mijn zijn. 
Overzicht over mijn plaats hier op aarde, mijn doel, mijn taak.   
Wat ik de mensen kan brengen vanuit mijn diepste zelf, mijn  
uniekheid." 
 
"ik voel mijn eerste chakra gaan leven, aangestuurd zowel vanuit de 
aarde als vanuit mijn eigen kern. Mijn onderbuik begint te rommelen en 
het voelt alsof er hier een waterpoel in beweging komt. Het gevoel gaat 
door naar boven, naar mijn maagchakra. Deze begint enorm te tintelen 
en het voelt haast aan als zenuwachtig zijn. Of "in verwachting zijn van". 
Alsof je uitkijkt naar iets maar tegelijk is het ook wel heel spannend. 
Soms voelt het zelfs als heel licht misselijk zijn en dan verdwijnt dat 
gevoel weer. Ik ben heel duidelijk gecentreerd maar voel wel vooral de 
onderste helft van mijn lichaam en een lichte tinteling bovenop mijn 
hoofd. Alsof er een dunne lijn of draad door mijn centrum gaat, met een 
stukje lood aan de onderzijde." 
 
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.  


