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         13. LAPIS LAZULI (Lasurit)

Lapis Lazuli, eller lasurit är en massiv, kompakt 
sten som varierar i färg från preussisk blå, berli-
nerblå eller azurblå, genom blåviolett och grön-
blått. Hårdheten är 5–5,5 och dess komposition 
är huvudsakligen 3NaAlSiO₄.Na₂S. Lasurit 
är antagligen alltid ett metamorfiskt mineral 
och finns vanligen i kalksten nära granit- 
artade klippor. Den har för det mesta små 
mängder svavelkis (pyrit). Lapiz lazuli (lasurit) 
hittas i Afganistan, Turkestan, Iran, Italien och 
Chile. I USA kan den hittas i Colorado vid 
Italian Mountain i Gunnison County. 

I det gamla Egypten och Babylon värderades lapis lazuli högt. Den 
finns beskriven i De dödas bok, en väldigt gammal bok vars kapitel 
beskriver färden som den avlidnes själ gör genom de dödas dimension. 
”Formen av ett öga, framställt av lapis lazuli och smyckat med guld, 
utgjorde en kraftfull amulett, den finns med i kapitel 140 av De dödas 
bok. På den sista dagen av månaden Mechir* skulle ett offer ’av alla 
goda och heliga’ ting frambäras inför det symboliska ögat, för på denna 
dag skulle den högste guden Ra placera en sådan bild på hans huvud.” 
(Kunz, s. 229). ”Ett avsevärt exempel på användningen av lapis lazuli 
i det gamla Egypten var som material för bilden av Sanningen (Ma) 
vilken den egyptiske överdomaren bar runt sin hals, hängande i en 
gyllene kedja.” (ibid. s. 119). 
Somliga auktoriteter hävdar att lapis lazuli är den femte, medan andra 
hävdar den elfte stenen i den magiska bröstplåten. I en gammal tradi-
tion hävdas att Moses stentavlor var skrivna i sten av lapis lazuli. Denna 
sten användes också i ceremonier i Kina i Himmelens Tempel, och i 

* Mechir eller Meshir (gr. Mekhir) Den sjätte månaden i den koptiska kalendern och den 
gamla egyptiska kalendern. Mellan 8 februari och 9 mars i den gregorianska kalendern. 
Källa: Wikipedia. (ö.a.)
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kinesiska heliga skrifter beskrivs hur prästkungarna bar den som ett 
offer till Universums Gud. (Kozminsky, s. 255)
Forntida läkare använde ädelstenen för att bota synåkommor och de 
gamla alkemisterna ansåg att den kunde benämnas Himlens Sten. 

Readingutdrag

Som sagts, det som kan vara till hjälp för detta väsende i denna erfaren-
het, säger vi, inte endast om den astrologiska resan i de jordiska miljö-
erna, som har upplevts av de gamla för dessa påverkanden  på jorden, 
de aktiverande krafterna i deras positioner på jorden, utan även de 
tecken som är mer som varsel, de varierande vibrationerna i stenar, 
etc., vilka vi finner har en påverkan på väsendet. För väsendet bör 
alltid bära lapis lazuli på kropppen eller lapis linguis; för dessa bär 
med sig styrka  till kroppen genom de vibrationer  som medförs eller 
är inbyggda i den inre erfarenheten hos väsendet från dess vistelse 
i Egyptens land . . Men bär alltid stenen på kroppen, så att den rör 
vid kroppen.                            [691-1] Kvinna 34 år, född 11/4, 1900 

F-7. Om jag bär lapis lazuli eller lapis linguis som föreslås i före-
gående reading, skulle det förbättra mitt mentala, fysiska eller andliga 
tillstånd?
S-7. Som indikerats, gör den att kroppen blir mer känslig för de högre 
vibrationerna. Inte så mycket för den fysiska hälsan som i de mentala 
och andliga inf luenserna, som skulle hjälpa materiellt.               
       [691-2] Kvinna 34 år, född 11/4, 1900

När det gäller stenarna, ha lapis lazuli nära självet, bär den helst på 
kroppen, runt halsen, helst infattad i kristall. Den blir inte endast 
som ett smycke utan som en styrka från emanationen som kroppen 
alltid kommer att erhålla. För själva stenen är i sig, en emanation 
av vibrationer från de element som ger vitalitet, virilitet, styrka och 
säkerhet hos självet.             [1981-1] Kvinna 19 år. Född 9/12, 1920
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Symboler och sådana aktiviteter har alltid haft betydelse för vä-
sendet. Därför är vissa utsmyckningar bra för väsendet. Använd 
något blått, och speciellt färgen och kompositionen av lapis la-
zuli, på kroppen, inte den släta ytan eller den polerade, utan den som 
har sådan karaktär att emanationerna från densamma ger kraft och liv.  
                [2132-1] Kvinna 70 år, född 9/9, 1870

F-4. Vilken färg, sten eller symbol för andlig utveckling?
S-4. Lapis lazuli skulle vara den bättre, men den bör vara infattad för 
att bäras, för denna kropp, runt midjan, inte runt halsen.

     [3053-3] Kvinna 11år, född 19/2, 1932

F-8. Var vänlig ge mig . . . sten . . .
S-8. Lapis lazuli buren tätt intill kroppen skulle vara bra för den all-
männa hälsan,  och det bör du göra snart. Lapis lazuli, är naturligtvis 
en erosion av koppar, men infattad i glas och buren på kroppen skulle 
vara bra.                                 [3416-1] Kvinna 40 år, född 15/1, 1904

F-7. Är stenen som jag hittade i Alaska förra sommaren lapis linguis?
S-7. Lapis langis, lapis lazuli. Den som vi finner kan sägas vara en del 
av samma komposition som det hänvisas till, för den bär på en vibra-
tion som ger styrka till kroppen. Det vore bra om den placerades mel-
lan tunna skikt av glas eller liknande annars skulle strålningen vara 
för kraftig.                   [1931-2] Man 20 år, född 11/9, 1919

Se readingar [707-1] s. 12, [3416-1] s. 5, [2282-1] s. 16 och [1580-1] s. 19.




