spirituele vaardigheden, astraal reizen, verlichting, wijsheid en geeft innerlijke rust
en vrede.
MX2-Lapis lazuli heeft een sterke werking op de keel en het keel chakra (5e) en
stimuleert hierdoor het uiten van je mening, emoties en dingen die je dwars zitten.
Werking Spiritueel
De MX2-lapis lazuli werkt het sterkst op het keelchakra en het voorhoofdchakra,
door zijn kobaltblauwe tot indigoblauwe kleur. De steen werkt eveneens sterk in op
de zonnevlecht. Hij reinigt, harmoniseert en integreert de energiestroom tussen
zonnevlecht, keelchakra en kruinchakra.
Lapis lazuli is een goede steen om je te uiten zoals je bent. Lapis kan je helpen je
eigen waarheid te spreken.
Lapis lazuli is kalmerend voor de geest. De steen schept rust en orde en kracht in je
gedachten. Lapis lazuli geeft innerlijke wijsheid. Maakt gefocust, trouw, loyaal en
integer.
Lapis lazuli is de steen van de vriendschap en relaties. De steen helpt je om jouw
relaties en partner te accepteren zoals ze zijn.
Werking Mentaal
MX2-Lapis lazuli vergroot je zelfvertrouwen en je vertrouwen in eigen kunnen en
intuïtie.
Lapis lazuli maakt optimistisch, maakt nieuwsgierig naar het onbekende, maar met
voorzichtigheid.
Lapis lazuli heeft een sterke invloed op zoeken naar kennis en waarheidsvinding.
Lapis lazuli nodigt uit tot contemplatie (een soort meditatie) en bezinning.
Werking Emotioneel
MX2-lapis lazuli helpt sterk tegen Angsten en vooroordelen.
Vooral klachten die ontstaan zijn door het onderdrukken van ergernissen, zoals
hoofdpijn, keelpijn en misselijkheid, verminderen door het dragen van lapis lazuli.
Lapis Lazuli helpt je het heft in eigen handen te nemen, niet in een slachtofferrol te
gaan. De steen helpt je om kalm de situatie te overzien en je kansen in te schatten.
Werking Fysiek
Klachten aan mond, keel, stem en longen verdwijnen, zoals aften,
amandelontsteking, keelontsteking, keelpijn, bronchitis.
Lapis lazuli is een zwavelhoudend aluminiumsilicaat. De steen heeft als silicaat een
opbouwend effect op de botten. Het is dan ook een goede steen bij
sportblessures, blauwe plekken en botbreuken.
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Het aluminium in de steen heeft een gunstig effect op de zenuwen.
Daardoor is de steen perfect bij hoofdpijn en zenuwpijnen.
Werkt vooral (ont)spanningsmigraine en migraine als resteffect van een
whiplash. De lapis lazuli is een goede steen tegen hoge bloeddruk.
Draag de steen bij voorkeur op het hart om een hoge bloeddruk te verlagen.
Bij een lage bloeddruk kun je de steen beter niet langdurig gebruiken.
Lapis lazuli reguleert de schildklierfunctie en werkt harmoniserend op de
calciumhuishouding. Dit is een goede steen voor mensen met osteoporose.
Lapis lazuli harmoniseert de menstruatiecyclus.
Lapis lazuli versterkt het immuunsysteem, is ontstekingsremmend en
ontstekingswerend.
Lapis lazuli stimuleert en harmoniseert de werking van de lever, de maag en de
nieren.
Lapis lazuli werkt uitstekend tegen eczeem en andere huiduitslag door nerveuze
oorzaken. Lapis lazuli helpt tegen ontstekingen van zenuwen en zenuwuiteinden.
Het kan daarom een ziekte als MS (Multiple Sclerose) verlichten.
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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