The best Lapis Lazuli comes form Afghan mines.
The deep blue color is loved since before Christ.
Lapis Lazuli contains many elements & minerals.

STONE FOR COMMUNICATION & INNER VISION

LAPIS LAZULI

LAPIS LAZULI
STEEN DIE ZORGT VOOR PERFECTE HARMONIE

STONE FOR COMMUNICATION & INNER VISION

LAPIS LAZULI
The best Lapis Lazuli comes form Afghan mines.
The deep blue color is loved since before Christ.
Lapis Lazuli contains many elements & minerals.

Lapis lazuli of lazuursteen is een ondoorzichtige halfedelsteen met een intense
azuurblauwe kleur. Het is geen mineraal maar een gesteente, omdat het uit meer
dan één component bestaat. Het wordt voornamelijk gewonnen in Afghanistan.
Aan lapis lazuli wordt door alternatieve genezers spirituele kracht toegekend.
Lapis lazuli ontstaat meestal door contactmetamorfose in kristallijne marmer.
Lapis lazuli was al sinds de oudheid bekend. Er werd in de stad Ur al in 4000
v.Chr. in gehandeld. Het was een van de handelsproducten van de handel tussen
Sumer, Dilmun en Meluhha. Het was ook in het oude Egypte zeer geliefd. Er was
in het hele Midden-Oosten zo veel vraag naar dat er al in de 13e eeuw v.Chr.
imitaties vervaardigd werden. Uit de stad Sidon zijn bijvoorbeeld rolzegels
bekend van koning Annipi en zijn vader Adummu. Men gebruikte lapis lazuli ook
in gemalen vorm als een blauwe kleurstof (ultramarijn), die ook in de schilderkunst van de Renaissance zeer geliefd was. Door vele oorlogen in Afghanistan is
er op dit moment een schaarste aan deze edelsteen.
*Perfecte vriendschapssteen
*Bij overspannenheid
*Bij examenvrees
*Helpt bij depressies

*Bij slapeloosheid
*Geeft naastenliefde
*Tegen angsten in het algemeen
*Geeft mensenkennis

Lapis lazuli is an opaque gemstone with an intense azure color. It is not a mineral, but a rock, because it consists of more than one component. It is mainly
produced in Afghanistan. Lapis lazuli is awarded spiritual power by alternative
practitioners. Lapis lazuli usually occurs through contact metamorphosis in
crystalline marble. Lapis lazuli was already known since ancient times. . It was
in the city of Ur as early as 4000 BC. in acting. It was one of the commercial
products of the trade between Sumer, Dilmun and Meluhha. It was also very
popular in ancient Egypt. It was used, for example, the death mask of Tutankhamun. There was in the entire Middle East so much in demand that there are
already in the 13th century BC. They used lapis lazuli also in ground form as a
blue dye (ultramarine), also in the painting of the Renaissance was very popular.
Because of many wars in Afghanistan nowadays the gemstone is hard to get.
*Perfect friendships stone
*In case of tension
*With exam fear
*Helps with depression

*In case of insomnia
*Provides love for others
*Against fears in general
*Gives knowledge of human nature
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