Werking MX2-Apatiet PENDANTS
Apatiet is een zeer inspirerende steen, die fungeert als een punt van de interface tussen bewustzijn en
materie. Het is een sterke manifesting steen.
Het is afgestemd op de toekomst, maar verbindt met het verleden. Het is een grote steen voor meditatie;
helpt bij het ontwikkelen en verdiepen van de giften van de psychic en spirituele atunement.
Verhoogt kundalini en in communicatie en zelfexpressie. Verhoogt de motivatie, opent en sociale gemak.
MX2- donkerblauwe Apatiet verbindt specifiek met een zeer hoog niveau van spirituele begeleiding. Het
spreken in het openbaar fasciltates, verbetert de groepscommunicatie, opent het Keelchakra en geneest het
hart en de emotionele dis-gemak.
•

Apatiet stimuleert een gezonde spijsvertering en verbetert de werking van de darmen. Geeft
verlichting bij de ziekte van Crohn.

•

Apatiet helpt bij het verwijderen van parasieten in de ingewanden, bij zowel mensen als dieren.
Maak hiervoor apatite-water, voor inwendig gebruik.

Spiritueel
•

Apatiet trekt je naar het licht toe, spreekt het licht en de waarheid aan.

•

Apatiet maakt extravert en sociaal. Geeft levensvreugde en plezier in gezelschap.

•

Apatiet motiveert je om af en toe buiten de gebaande paden te gaan.

•

Apatiet geeft een soepele geest en geeft de energie om een doel na te jagen.

•

Apatiet is het mineraal van het succes. Bevordert zelfverzekerdheid, concentratie en een helder
bewustzijn.

•

Apatiet brengt je in contact met je hogere Zelf.

•

Apatiet helpt kinderen bij hun geestelijke (en lichamelijke) ontwikkeling.

•

Apatiet stimuleert een heldere en prettige communicatie.

•

Groene apatiet stimuleert evenwichtigheid en rechtvaardigheid.

•

Blauwe apatiet werkt positief in op een minderwaardigheidscomplex.

•

Apatiet vermindert piekeren, boosheid, agressiviteit, een slecht humeur.

•

Apatiet is een goede steen bij angsten en stress.
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Effecten op de gezondheid
•

In de edelsteentherapie werken we vooral met de blauwe en blauwgroene apatiet. Deze werken
vooral in op keelchakra (blauwe apatiet) en hartchakra (blauwgroene apatiet). Andere kleuren apatiet
werken in op andere chakra's.

•

Apatiet bevordert de pompwerking van het hart en daardoor de doorbloeding van alle weefsels

•

Apatiet geeft kracht, mobiliseert de energiereserves. Een goede steen voor herstel na uitputting en
burn-out.

•

Apatiet is een belangrijk onderdeel van ons beendergestel en ondersteunt de vorming van nieuwe
cellen, de groei van kraakbeen, botten en tanden. Het mineraal helpt daardoor bij de gevolgen van
een slechte houding (RSI!), bij slijmbeursontstekingen, Engelse ziekte, artritis, artrose en
gewrichtsproblemen. Apatiet bevordert het helen van botbreuken en de gevolgen van een operatie.
Het is een ondersteunende steen bij osteoporose.

•

Apatiet vermindert littekenvorming.

•

Apatiet heeft een sterk effect op het immuunstelsel, waardoor ziektes als griep en verkoudheden
voorkomen kunnen worden.

•

Apatiet vermindert en heelt griep, verkoudheid, neusverkoudheid, hoesten en heesheid. Gebruik dit
kristal dan als hangertje, olie, water en elixer. Drink een halve tot een hele liter apatietwater,
verdeeld over de dag.
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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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