Power and spirituality in 1 stone
Perfect for all kinds of healing.
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Wat Azeztuliet is: Azeztuliet is een variëteit van kwarts in wit, geel, roze, rood
en soms zelfs paars. Het heeft een hele mooie vibratie en er wordt gezegd dat
de mensen dit gebruiken om in contact te komen met wezens in een andere
dimensies. Deze witte steen is vernoemd naar een groep van interdemensionale wezens genaamd 'de Azez', De mensen die deze steen ontdekten zeiden dat
ze contact met deze wezens kregen en informatie erover onder de aandacht
van de wereld willen brengen. Er wordt gezegd dat de ongebruikelijke trillingen, veroorzaakt worden door de wijzigingen in de stenen door deze wezens
van buitenaardse oorsprong ...en veel mensen vinden de bijwerkingen een
beetje onaangenaam in eerste instantie. Waar komt Azeztuliet vandaan: van
dit kristal, wordt de witte of ondoorzichtige kwarts gevonden in North Carolina en nu wordt ook gezegd dat dezelfde steen als een witte kwarts gevonden is
in Vermont in de V.S. Voor alle Azeztuliet geld het volgende: Het geeft herinnering aan thuis, activeert je innerlijke licht, geneest hen die er klaar voor zijn
en brengt transformatie en bevrijding. Tevens geld voor de volgende kleuren:
• Wit: Ondersteunt bij chronische ziekten en ziekten van de cellen.
• Zwart: Bevordert genezing auto immuunziektes, helpt gevoelens te uiten.
• Red fire: Geeft passie en gedrevenheid. Geeft en verhoogt zelfliefde.
• Golden Himalaya: Perfect voor diepe meditatie en behandeling depressies.

What is Azeztulite: Azeztulite Is a variety of quartz in white, yellow, pink, red
and even purple. It has a beautiful vibration and it is said that people use it to
get in contact with beings in other dimensions. This white stone is named after
a group of interdimensional beings called "the Azez",The people who said that
they had discovered this stone and claimed to be in contact with these beings,
and will bring information about them to the attention of the world. It is said
that the unusual vibrations are caused by changes in the stone by these creatures of extraterrestrial origin ... and many people find the side effects a little
uncomfortable at first. Where does Azeztulite come from: This crystal, white
or opaque quartz is found in North Carolina and is now said to be the same
stone as a white quartz is found in Vermont in the US For all Azeztulite the
following is true: It gives reminder of home, activating inner light, heals those
who are ready and brings transformation and liberation. Also for the following
colors counts:
• White: Supports with chronic diseases and diseases of the cells.
• Black: Promotes healing autoimmune diseases, helps to express feelings.
• Red fire: Displays passion and drive. Displays and increases self-love.
• Golden Himalayas: Perfect for deep meditation and treatment of depression.
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