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Egenskaber for fysisk energi: Lapis lazuli kan øge
immunforsvarets hjælp til at forhindre sygdom, og det
er også gavnligt for ørerne og hørelsen. Det menes også
at være i stand til at hjælpe med at reparere muskler og
skelet. Migræne kan også lindres med nogle lapis lazuli.
Det er også fantastisk til halsområdet og thymuskirtlen.

Følelsesmæssige energiegenskaber: Denne smukke blå
sten hjælper med at lette depression og angst, fordi den
harmoniserer alle aspekter af mig selv. Det frigiver stress
og bringer dyb fred såvel som en god søvn. Fremragende
til at få åndelig indsigt og visdom, aktivere personlig
kraft og indre sandhed. Det blokerer også angreb og
fremmer beskyttelse og sikkerhed.

Variationer, sjældenhed og værdi: 
For det meste er lapis ikke så dyr af en sten, men de
dyreste lapis vil være en intens, dybblå med små pletter
af pyrit med lidt eller ingen hvide calcitårer. Lapis
lazuli-sten, der har for meget calcit eller pyrit, er ikke så
værdifulde som dem, der har mindre. 

Chakraer: 
Associeret med tredje øje og hals chakra. Begge disse
chakraer har at gøre med at få indsigt i at kende og
tale vores sandhed.

Astrologiske tegn: 
Skytten

Historie: 
Historien om lapis lazuli går tilbage i 6.500 år og blev
fundet og holdt hellig af kulturer i Egypten, Kina,
Mesopotamien, Grækenland og Rom sammen med
andre blå perler som safir og turkis. Lapis Lazuli blev
hovedsageligt fundet i Badakshan, Afghanistan så
langt tilbage som 700 f.Kr., da området blev kaldt
Bactria. Disse samme miner producerer stadig lapis
lazuli i dag, og det er den ældste kommercielle kilde
til krystaller og ædelstene. Det har altid været brugt i
smykker, men det blev også brugt til at fremstille
praktiske ting som skåle og kamme. Det blev også
brugt som et malingspigment, når det blev knust,
hvorfor ældre malerier er kendt for det lyseblå
pigment, der ikke ser ud til at falme med tiden.

Hvor det findes: 
Findes hovedsageligt i Afghanistan, men kan også
findes i Chile.

Månedens 
Krystal

Månedens Krystal er Lapis Lazuli
Lapis Lazuli er en Strålende lyseblå & koboltblå
uigennemsigtig, sjælden sten. Det er en sten med en
rig historie. Den inkluderer endda nogle andre sten
som pyrit, som giver det smukke guldpletter, calcit og
lazurit.


