
    Werking MX2-Auraliet 23 
Mineraal spheres

Auraliet-23 is een nieuwe ontdekking van zeer krachtige kristallen uit de heilige 
“Cave of Wonders” in het Boreal Forrest, ver in het noorden van Canada. 
Auraliet 23 is een zeer spirituele steen en met een leeftijd van 1,5 miljard oud een 
van de oudste kristallen op aarde. 
Elk kristal weerspiegelt zijn reis bevroren in de tijd. De steen lijkt op gewone 
Amethist, maar wetenschappers hebben 23 elementen en mineralen in de steen 
ontdekt, al zullen de verhoudingen en samenstelling bij ieder kristal anders zijn.
Auraliet   is een echte tijdreiziger en bestaat maar liefst uit 23 verschillende 
mineralen;

Amethist,Titaniet, Cacoxeniet, Lepidocrosiet, Ajoiet, Hematiet, Magnetiet, 
Pyriet, Goethiet, Pyrolusiet, Goud, Zilver, Platina, Nikkel, Koper, IJzer, 
Limoniet, Sfaleriet, Covelliet, Chalcopyriet, Epidoot, Borniet, Rutiel, Gialiet.

Auraliet heeft een drukke en complexe trilling die ingrijpt op alle chakra's en 
auralagen. 
In het begin kan de steen dan ook een beetje 'too much' zijn en kan veel los maken. 
Auraliet verbindt de aarde met de lucht en heeft dus niet alleen een impact op je 
fysieke- en energetisch lichaam maar ook op je spiritueel bewustzijn en 
ontwikkeling.
De energie van Auraliet komt binnen daar waar deze het hardst nodig is. 
Het is een kristal dat als je ware je energievelden scant en heelt daar waar nodig. 
Het stemt je af op je ware blauwdruk. 
Auraliet grijpt vaak aan op het Hartchakra en opent deze zodat je verlicht raakt van 
eventuele zorgen en hartezeer. 
Het is een kristal dat helpt om oude hardnekkige patronen te doorbreken en geeft je 
de energie om door te gaan in moeilijke tijden. 
Auraliet is dus geen makkelijk Kristal maar een Kristal waar je mee aan de bak gaat,
een Kristal dat je confronteert. Tegelijkertijd is het ook een Kristal dat je een grote 
beloning geeft omdat het je uiteindelijk dichter bij je ware 'ik' brengt. 
Auraliet grijpt ook sterk aan op het Kruinchakra en laat spirituele inzichten van het 
hogere makkelijker binnenkomen 
MX2-Auraliet 23
De kristallen zijn voornamelijk opgebouwd uit Amethist, Citrien en een zeldzame 
vorm van groene kwarts.De naam Auraliet komt van het prachtige verschijnsel van 
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aarde en luchtverbinding dat ook wel bekend staat als het Noorderlicht, 
nl. Aurora Borealis. 
Native Americans noemen dit fenomeen “het dansen van de geesten”.
Auraliet 23 heeft een krachtige verbinding met Eenheid, dat alles één is. Auraliet 
versterkt en vergroot de energie van andere kristallen, ook versterkt het de balans in
het lichaam. 
Dit is een echt Ascentie kristal die voor een verschuiving in je bewustzijn zorgt. Met 
dit kristal kun je echt een sprong maken. 
Hij stemt alle lichamen op elkaar af en stemt ze tevens af op de Universele 
Blauwdruk, wat een grote heling op alle niveaus teweegbrengt. 
Ook helpt hij je af te stemming op je Gidsen en de Engelenwerelden. De steen is 
verbonden met de kern van Moeder Aarde, maar ook met het Galactische Centrum. 
Als mens bewegen we ons hiertussen. 
Dit zorgt ervoor dat je eenheid in alles kunt zien, de goddelijke vonk in alles en 
iedereen. Ook is de steen perfect voor de healing van onze Aarde, het kan 
vastzittende energieën en trauma’s van plaatsen verwijderen.
Auraliet kan zelfs gebruikt worden om nieuwe energiegritten te schrijven. Dit 
fantastische werkt op alle chakra’s en alle auralagen. 
Overal waar blokkades, energetische vervuiling of verzwakkingen zijn werkt dit 
kristal. In het begin kan het kristal onrustig aanvoelen omdat het zo krachtig werkt, 
maar als je het lange gebruikt zal er een gevoel van ruimte, vrede en een groter 
bewustzijn ontstaan. 
Met Auraliet kun je ook andere kristallen activeren. 
De steen is ook heel beschermend tegen allerlei vormen van negativiteit, het bevrijdt
je van aanhechtingen, implantaten, maar verlost je ook van negatieve verbindingen 
en karmische patronen uit het verleden. 
Alles kan oplossen en bewegen naar Eenheid. Dit is een fantastisch Nieuwetijds 
Kristal.

Het gemiddelde kristal bevat ten minste 17 van de volgende:
Titanaat - Verbetert de concentratie en mentale vermogens. Brengt geluk, vergroot 
kennis.
Cacoxeniet - spirituele reiniging, regeneratie, lijnt met de goddelijke (6e en 7e 
chakra's)
Lepidocrosiet - emotionele genezing, liefde en empathie, terughalen van de ziel, 
inspiratie (4e chakra)
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Ajoite - liefde, genezing, emotionele steun, godin en engelachtige 
communicatie (4, 5, 6, 7 chakra's)
Hematiet - aarding, manifestatie, harmoniseert geest, lichaamsgeest 
(1e chakra)
Magnetiet - uitlijning, aardingsbalanspolariteit, ontwaak potentialen (alle chakra's)
Pyriet - het goud van de genezer harmoniseert astrale, subtiele en causale 
lichamen die ze afstemmen op het fysieke. Brengt balans tussen mannelijke en 
vrouwelijke aspecten. Activeert zwakke chakra's en verbetert de subtiele stroom van
energieën.
Goethite - opent een kosmisch anker dat je veilig verbindt tussen de kern van de 
aarde en het galactisch centrum. Resoneert naar # 44, het aantal metamorfosen. 
Vergemakkelijkt helderhorendheid. Zuivert het emotionele lichaam dat haken en 
problemen uit het verleden loslaat.
Pyrolusiet - Gebruikt voor transformatie en transmutatie van iemands fysieke, 
emotionele en intellectuele lichamen. Brengt energie voor het reconstrueren van je 
leven. Genees gebieden van verstoring. Gebruikt om de aura te genezen en in 
evenwicht te brengen door negatieve energie af te weren.
Goud - Goud symboliseert het spirituele aspect van "Al Dat Is". Het staat symbool 
voor spiritualiteit en ontwikkeling van volledig begrip. Sta iemand toe om 
gemeenschap te bereiken en te onderhouden met de bron van al het zijn. Moedigt 
iemand aan om schoonheid naar voren te laten komen. Brengt energievelden in 
balans en elimineert egoconflicten.
Zilver - Zilver in kristal is mooi en zeldzaam. Zilver levert het hele leven 'het 
voordeel' op. Het kan worden gebruikt als een spiegel voor de ziel, om te simuleren 
dat je jezelf van buiten het lichaam ziet. Zorgt voor een sterke verbinding met het 
astrale lichaam. Zilver trekt zowel aan en houdt vast en heeft een stabiliserende 
invloed.
Platina - Brengt de centra en meridianen van het fysieke lichaam in evenwicht. 
Strekt het lichaam uit naar de etherische en subtiele lichamen. Vergemakkelijkt het 
behoud van een optimale gezondheid. Stimuleert zelfbevestiging en faciliteert niet-
oordelende attitudes ten opzichte van anderen.
Nikkel - Breidt zich uit naar de meeste dimensies, krijgt toegang tot aanvullende 
informatie. Los problemen op en biedt persoonlijke doorbraken.
Koper - Bestrijdt lethargie, passiviteit, rusteloosheid, opwinding en het niet 
accepteren van zichzelf. Stimuleert initiatief, optimisme, diplomatie en 
onafhankelijkheid. Brengt de berichten over dat het niet nodig is om liefde te zoeken
of om naar het leven te zoeken, maar het is nodig om alle beperkingen die door het 
zelf zijn geïnstalleerd te zoeken en vrij te geven. Het is een schenking van goed nut 
brengen aan de gebruiker.
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IJzer - Brengt mentale en emotionele balans. Stimuleert nieuwe 
energieën waardoor men traditionele problemen kan afdoen. 
Vergemakkelijkt een vlotte vaart. Kan contact maken met het sprookjes- 
koninkrijk. Stimuleert het contact met andere wereldse intelligentie en verbetert de 
ontvangst van informatie.
Limonite - Helpt iemand naar stabiliteit en comfort. Biedt de kracht en 
mannelijkheid van jongeren die de inhoud van iemands karakter 
verbeteren en biedt een "ijzeren hoed" voor bescherming tegen negatieve 
gedachten, verminderde helderheid of psychische aanvallen. 
Verbetert de nauwkeurigheid van de intuïtieve processen.
Sfereriet - Brengt balans tussen mannelijke en vrouwelijke aspecten. Helpt iemand 
om verraad en bedrog te herkennen. Verbetert iemands intuïtieve vaardigheden. 
Vergemakkelijkt het verwijderen van blokkades en helpt gevoelens van 
minderwaardigheid wegnemen.
Covelite - Stimuleert het derde oog. Begint paranormale kracht. Verbetert 
communicatieve vaardigheden. Stimuleert een positieve kijk. Help mee om bewuste 
dromen om te zetten in werkelijkheden. Helpt iemand om te reflecteren en fungeert 
als een spiegel. Het helpt in zaken van geboorte en wedergeboorte. De boodschap 
van coveliet is dat opnieuw geboren worden is om het verleden los te laten en het 
heden zonder angst en afkeuring te kunnen zien.
Chalcopyrite - Helpt bij het vinden van verloren objecten. Verbetert de 
mogelijkheden van perceptie en versterkt het contact met oude culturen van het 
universum. 

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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