
 

 
 
 

 
Lapis lazuli: 
 
Lapis lazuli har vært brukt i smykker og i magisk øyemed av de gamle egypterne, i Sumer og i de gamle 
høytstående indianerkulturene.  
Det er en nydelig ugjennomskinnelig blå stein med gyldne flekker av jern-pyrit.  
Dette er også en meget spirituell/åndelig stein som egner seg godt å bruke i ritualer.  
Plasser den på det tredje øye ved visualiseringer eller astralreiser, den gjør det lettere å få det til.  
Plasser den på toppen av hodet når du mediterer.  
Lapis blir også brukt til å lindre høy feber, og hvis man går med den mye, skal den også kunne styrke øynene 
og synet.  
Den er en fin beskyttelsesstein, spesielt for barn (slik blir den mye brukt bl.a. i India).  
  
Når du skal gjøre healing på noen, kan den hjelpe deg til å fokusere på energiene du jobber med.  
 
Lapis lazuli; himmelsteinen. Øker følsomheten, gir styrke, handlekraft og sunnhet.  
Gir åndelig innsikt og kraft. Løsner emosjoner. Påvirker halschakra.  
 
Lapis symboliserer sannheten. Hjelper til med å balansere tanken og styrke dens kraft.  
I Egypt i oldtiden ble det arbeidet mye med forbindelse av de jordiske og de åndelige feltene, og denne 
steinen knyttes til pinealchakraet (det tredje øyet).  
Denne steinens virkeområde er også i det 5. og 6. energisentre, hals og pinealchakraet. 
  
Hvis man er av den oversensitive typen, bør man ikke gå med steinen hver dag (man kan bli helt "svimmel"), 
men heller bruke den til rituelle eller magiske formål (f.eks. ved scrying=det å lese fremtiden gjennom en glatt 
overflate. Gjerne en krystallkule el).  
  
Bruk lapisen med ærbødighet og respekt! 
  
Harmonerer Hjertet og Sinnet. 
Med Lapis Lazuli kommer mange lekser, og kanskje mange kamper, for den gir deg mulighet til å vokse.  
Den harmoniserer ditt hjerte og sinn i det den skaper sterkere bånd mellom dem.  
Når sinnet ditt er i harmoni med følelsene, er de beriket og gjort mer fruktbare; når følelsene dine er opplyst 
av sinnet blir de lettere å forstå.  
Når hjertet og hjernen arbeider sammen i harmoni, kan man lettere se at man mestrer nye arenaer i sitt liv.  
  
Lapis gir deg kraft til å leve ditt liv etter og gå mot dine drømmer uten frykt. Den kongeblå fargen stimulerer 
minnene om den uendelige kilden i det indre. 
  
Dersom du mediterer på denne steinen vil du oppleve energien til den.  Du kjenner du hvordan Halschakraet 
ditt åpner seg. Du kjenner at alle spenninger i halsen frigjøres og slippes. Du føler deg i en harmonisk 
samklang med hjertet og alle de andre chakraene. Du kjenner at forbindelsen mellom Hjertechakra og 
halschakra forløser din ubegrensede evne til å uttrykke deg fritt, rett fra hjertet. Du kan føle at den blå 
lysenergien fra denne steinen omslutter halsen din og gir deg en svært avslappende og frigjørende 
opplevelse. 
  
Lapis lasuli (steinsliperens blå stein), fyrstenes stein, har vært symbolet på makt og rikdom siden tidenes 
morgen.  
Allerede for 7000 år siden ble lapis lazuli hentet fra Badakhshan i Afganistan til de store kulturene i India, 
Babylon og faraoenes Egypt.  
Denne vakre dyp blå steinen med de isprengte gullglimtende stjernene, skulle symbolisere nattehimmelen 
med stjerner. Gullglimtene er små inneslutninger av pyritt.  
 
Vær oppmerksom på at porøse stener som turkis, lapis lazuli, opal, korall og rav ikke tåler såpe eller salmiakk. I 
stedet skal de gnis med en ren og myk klut. 


