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De naam lapis lazuli betekent letterlijk ‘blauwe steen’. Lapis is
het Latijnse woord voor 'steen'.Lazuli is afgeleid van

Middellatijns lazulum, een verbastering van het Arabische
lãzaward. Dat woord is ontleend aan het Perzisch Lãžward, de

naam van de vindplaats van dit blauwe mineraal. De lapis
lazuli is een diep blauwe steen vaak met insluitingen die

goudkleurig, wit of zwart zijn. Ietwat “vettige”steen. De steen
bestaat uit meerdere mineralen.De gouden stukjes zijn pyriet

spikkels, de witte stukjes kan soms calciet of marmer zijn.
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De belangrijkste vindplaats is Badakhshan in noordoost-
Afghanistan

De werking van de lapis lazul i

De lapis lazuli staat bekend als vriendschap steen en
manifestatie steen. Lapis lazuli schept liefdes- en
vriendschapsrelaties en helpt gevoelens en emoties uit te
drukken. Deze steen verlicht stress en zorgt voor diepe
vrede. Lapis lazuli bezit een zeer grote sereniteit en is de
sleutel tot spirituele verworvenheden. Het harmoniseert de
fysieke, emotionele, geestelijke en spirituele niveaus. De
steen stimuleert  zelfbewustzijn en staat zelfexpressie toe
zonder terughoudendheid. De prachtige manifestatie steen
kan jouw gedachten harmoniseren en de positiefste daaruit
naar voren halen.
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Lapis lazuli is een steen van wijsheid en gezond verstand.
Alles wat je nodig hebt om jou te helpen begrijpen wat je
werkelijk nodig hebt in dit leven. Door deze steen te
gebruiken om toegang te krijgen tot je innerlijke wijsheid,
zul je diep van binnen  begrijpen wat je  drijft en hoe je je
kunt manifesteren op een manier die voor jou werkt.
Manifestatie kan alleen werken als je ook echt ga doen echt
stappen zetten. Jij bent de schepper van je universum en jij
moet je interne waarheden begrijpen om je magie te
creëren. Deze steen gaat helemaal over de verbinding met
je hogere zelf. En door in verbinding te zijn met je hogere
zelf Kom je erachter wat al jouw verlangens en wensen
zijn, en hoe je je leven kan leven door je intuïtie te volgen 
 en in verbinding  zijn met je verlangens. Vertrouw op je
intuïtie en laat die jouw gids zijn, in plaats van je ego

Manifesteren met de lapis lazul i
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Derde oog visualisatie:  Bij het manifesteren is het
belangrijk om je verlangens zo vaak mogelijk te
visualiseren, om die gevoel echt te voelen. Het dagelijks
visualiseren van je verlangens is de meest krachtige
oefening.  Zet  een heerlijke muziek en ga maar rustig
liggen en plaats je lapis lazuli op je derde oog en
visualiseer je verlangens en je dromen. Wanneer je je lapis
lazuli op je derde oog plaats wordt  je manifestatie
verhoogd. Je derde oog is de thuisbasis van je intuïtie en
een directe link naar wat je in je geest ziet materialiseren.
In de termen van kwantumfysica bestaat wat je verlangt
al. Door Lapis Lazuli te gebruiken, kun je je energieën veel
sneller op elkaar laten afstemmen om in de vibratie van je
verlangen te stappen.

Zo gebruikt je de lapis lazul i

Affirmat ie

Een affirmatie is een gedachte die je door herhaling steeds
meer gaat geloven. Die zich door herhaling in je leven gaat
manifesteren.
Hier een enkele affirmaties die je kan gebruiken.
Ik ken mijn innerlijke zelf
Ideeën stromen in mij wanneer ik ze nodig heb.
ik ben spiritueel wakker, mijn intuïtie begeleidt me dagelijks


