
zichzelf kan terug vinden, inzichten te bevorderen en zonder oordeel en met 
compassie te kijken naar jezelf, anderen en naar je omgeving. De Amethist hoort bij 
de kruinchakra en is daarmee een uitstekende meditatiesteen en stimuleert onze 
spirituele groei en intuïtie.

MX2-Amethist geeft rust, zuivert en heeft een kalmerende werking. Het is een hele 
fijne steen om bij angsten te gebruiken. Zeker omdat de steen je helpt om 
verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen keuzes en geluk. Verder werkt 
Amethist goed tegen slapeloosheid, helpt bij nachtmerries (vooral bij kinderen van 
toepassing) maar ook om op een positieve manier je bewust te maken van je 
dromen.
De MX2-Amethist is vooral heel goed tegen zorgen, het malen van gedachten met 
als resultaat vaak hoofdpijn, migraine en slapeloosheid. Dit komt in de huidige tijd 
steeds meer voor.
Daarnaast is hij goed tegen verkrampingen van nek en schouders. Dit is een veel 
voorkomende oorzaak van spanningshoofdpijn. Hier heeft de Amethist zijn nut al 
heel vaak bewezen.

Fysieke werking MX2-Amethist

Amethist stimuleert de reinigende en uitscheidende organen en het 
immuunsysteem. Het reinigt het bloed en verlicht daardoor fysieke, emotionele of 
psychische pijn. Hij werkt gunstig bij stress, burn-out en heimwee. 

Amethist bevordert de productie van hormonen en stemt het endocriene stelsel en 
de spijsvertering op elkaar af. Het verlicht hoofdpijn, migraine en spanning. Amethist
vermindert kneuzingen, verwondingen en zwellingen en behandelt 
gehoorstoornissen. Het helpt tegen aandoeningen van de longen en luchtwegen, 
huidziekten, cel- stoornissen en spijsverteringskwalen. Reguleert de flora van de 
ingewanden en gaat slapeloosheid tegen. Het reinigt de aura, zet negatieve energie 
om en stimuleert het keel- en kruinchakra. Ook heeft hij een gunstige werking op het
voorhoofdchakra. 

Amethist edelsteen schenkt ons dit inzicht als wij deze steen plaatsen op het derde 
oog ofwel het voorhoofd chakra. Het zijn de ijzerdeeltjes in de Amethist die een 
verbindende energiestroom op gang brengen tussen ons stuitchakra (aarde) en ons 
spiritueel inzicht (derde oog). Amethist houdt onze energetische beleving op aarde. 
Reeds lang wordt deze steen ingezet als hulpmiddel voor geestelijke nuchterheid en
geestelijke waakzaamheid, twee eigenschappen welke direct verband houden met 
het ijzer-element. 
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Spirituele werking MX2-Amethist

Amethist is de steen van onthechting en spiritualiteit. Het kristal bevordert voor 
harmonie en helderheid van geest en helpt afstand te nemen. 

Amethist geeft rust in je hoofd en lijf, helpt je de stilte in jezelf te vinden en geeft 
dieper inzicht. Hierdoor helpt Amethist je te zien wat nu echt belangrijk voor je is. 
Doordat de steen ons ‘hogere denken’ activeert is de steen ook perfect voor het 
verhogen van onze creativiteit en passie.  Amethist is een steen die heel goed is om
allerlei innerlijke zaken die uiteindelijk in het lichaam tot uiting zijn gekomen, op een 
zachte en rustige manier hun weg te laten vinden, te verwerken en op te lossen.

Zo maakt de Amethist het mogelijk om verdriet en verlies makkelijker te kunnen 
verwerken en accepteren. Amethist is een uitstekend kristal om los te laten. Slapen 
met Amethist maakt uittreding uit het lichaam mogelijk en zorgt voor intuïtieve 
dromen. Amethist zet lagere energieën om in de hogere frequenties. 

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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