
	   	   	  

Uitleg MX2 hanger 
 
Ieder mens heeft een slapende oerkracht in zich, die zo krachtig is dat 
het 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 
hebben gemediteerd en waarbij deze oerkracht via confidentiële initiaties 
door een meester werd wakker gemaakt. 

 
Deze tijd is nu voorbij en de mogelijkheid om de Kundalini helemaal 
wakker te maken met al zijn kracht zonder jaren voorbereiding is nu 
mogelijk.   
In deze nieuwe tijd waarin alles sneller gaat met elke dag wel nieuwe 
uitvindingen en inzichten heeft de spirituele technologie ook niet 
stilgestaan. Na jaren van onderzoek en voorlopers zoals Tachyon, 
BioGenesis en DC producten etc........  
 
Circle of Rotations introduceert als eerste nu een halfedelsteen kristallen 
MX2 product op de markt dat niet alleen ongekend hoge resonanties 
geeft en ons met veel lichtdimensies verbindt, maar nu ook de Kundalini 
in ons helemaal open kan maken met als bijkomend effect dat het al die  
stress en individualisering van deze nieuwe tijd oplost met een  
stralend open Hart. 



	   	   	  

 
 
‘Met de (halfedelstenen) kristal mineraal producten van MX2 
Technologies is het als het ware alsof je een meester uit het verre 
oosten bij je draagt die het hele proces begeleidt.’ 
 
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 Bergkristal en Amethist 
eigenlijk levende voorwerpen zijn. 
 
Op dit moment creëren de MX2 producten als enige een opwaartse 
en een neerwaartse stroming door ons lichaam, waardoor er ook 
een verticale stroming vanuit ons hart uitgaat om het 
Kundaliniproces veilig te laten verlopen. 
 

 
 
Het is dus nu mogelijk om eenvoudigweg met een levende MX2 
Bergkristallen of Amethist hanger 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 twee dingen samen creëren een gelukzalig gevoel zonder reden 
en een eenheid gevoel dat zich uitbreidt tot het oneindige naarmate er 
meer en meer stress oplost vanuit het hart. 
 
 
 



	   	   	  

 
Dus door het dragen van o.a. de MX2 hanger wordt de Kundalini  
goed wakker gemaakt en kan men tijdelijk verschillende emoties en/of 
lichte pijnen ervaren op fysiek, mentaal of emotioneel vlak evenals 
tijdelijk lichte nek, schouder, onderrugpijn, en een lichte druk rondom het 
hoofd. 
 
Ook kunnen koude en warme golven door het lichaam ervaren worden 
evenals een lichte druk in en rondom het lichaam. 
 
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 antwoord is gekomen in de vorm 
van MX2 Technologies en we hopen hiermee vele mensen het geluk en 
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. 

 
 
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.  


