Niebieski opal
andyjski
Rodzaj: Uwodniony dwutlenek krzemu, opal zwyczajny,
nieprzejawiający opalizacji.
Kolory: Niebieski, o delikatnej barwie i perłowym połysku.
Dostępność: Raczej rzadki w postaci prawdziwego opalu
andyjskiego (niektóre kamienie to barwione substytuty).
Korzyści fizyczne: Uważany za dobry przy wyczerpaniu,
w syndromie chronicznego zmęczenia, nierównowadze
metabolicznej; wspiera wchłanianie minerałów, odchudzanie;
pomaga w porodzie i połogu oraz w chorobach wieku dziecięcego.
Leczenie emocjonalne: Uwalnia kreatywność tych, którzy
zostali zmuszeni do konformizmu, niezależnie w jakim wieku, przez
rodzinę, społeczność lub religię.
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Lapis lazuli

Kowelin

Rodzaj: Organiczne, rozgałęzione, zwapniałe pozostałości morskich
organizmów.

Rodzaj: Skała, którą tworzą liczne minerały, w tym lazuryt,
sodalit, kalcyt i piryt.

Rodzaj: Siarczek miedzi, ruda miedzi.

Kolory: Od jasnego do średnioniebieskiego, z białymi kropkami lub
smugami.

Kolory: Nasycony niebieski do ciemnoniebieskiego,
fioletowo-niebieski, zielono-niebieski ze złotymi płatkami (pirytami).

Dostępność: Dość powszechny.

Dostępność: Dość powszechny.

Korzyści fizyczne: Uważa się, że wspiera szybkie leczenie
złamanych kości; usuwa wysypkę, trądzik, poparzenia; pomaga przy
wysokim ciśnieniu krwi, w nawracających chorobach sezonowych
takich jak katar sienny, oparzenia słoneczne, udar słoneczny; pomaga
zrównoważyć poziom minerałów w organizmie.

Dostępność: Rzadki, ale dostępny w niektórych sklepach
specjalistycznych, stacjonarnych oraz internetowych.

Korzyści fizyczne: Może wspomagać układ endokrynologiczny i nerwowy; dobry również przy migrenach, bólach głowy,
powiększeniu węzłów chłonnych, problemach ze szpikiem, uszami
i kanałami nosowymi; redukuje ból i zapalenia; uważa się, że jest
dobry w autyzmie lub syndromie Aspergera.

Korzyści fizyczne: Uważany za dobry dla uszu, oczu, gardła,
zatok, jamy ustnej, zaburzeń komórkowych; pomocny w leczeniu
raka; pomocny gdy diagnoza lub rokowania są niepewne lub gdy
leczenie powoduje poważne efekty uboczne.

Leczenie emocjonalne: Pomaga kobietom w trakcie lub po
menopauzie, aby przezwyciężyły strach przed utratą zainteresowania
nimi oraz powitały spokój stawania się coraz starszą.
Czakra: Gardła.

Czakra: Gardła i trzeciego oka.

Kolor świecy: Niebieski. Zapachy: Wodorosty (kelp),
lawenda, cytryna, lotos. Zastosowanie praktyczne: Chroni
podróżników, szczególnie tych poruszających się łodziami.
W miejscu pracy: Kamień komunikacji dla wszystkich,
pracujących tam, gdzie takt jest najważniejszy. Znaczenie
magiczne: Aby się całkowicie zrelaksować, zapalmy w
łazience niebieskie świece, puśćmy dźwięki delfinów i
połóżmy się w wannie, trzymając w ręku niebieski koral.
Znaczenie w przepowiadaniu przyszłości: Możemy bardzo
nie zgadzać się z czyjąś opinią, ale teraz jest czas, żeby to
głośno powiedzieć; poczekajmy, a pojawi się szansa, aby
sprawy potoczyły się tak, jak chcemy. Znak zodiaku: Ryby.
Wzmocnienie: Nie boję się, że niosą mnie prądy życia.

Kolor świecy: Niebieski. Zapachy: Cedr, kopal, lawenda, bez
lilak. Zastosowanie praktyczne: Dajmy lub nośmy niebieski
opal, aby uczynić krok w stronę zobowiązania oraz aby
przezwyciężyć strach przed utratą wolności. W miejscu
pracy: Nośmy i miejmy go w pobliżu miejsca pracy, jeżeli
zniechęca ono do wymiany poglądów. Znaczenie magiczne:
Jeżeli wydaje się, że bieżący problem jest związany
z doświadczeniem z przeszłości lub innego świata, faktycznie
bądź symbolicznie, niebieski opal naprawi tę sprawę.
Znaczenie w przepowiadaniu przyszłości: Uwierzmy sami
w nasze własne możliwości, albo przestańmy oczekiwać,
że inni w nie uwierzą. Znak zodiaku: Waga. Wzmocnienie:
Wiem, gdzie się znajduję na ścieżce mojego życia.

Niebieski opal to kamień negocjatorów, używany
do jasnego formułowania kwestii spornych zarówno
w związku, jak i w pracy.
Kamień odwagi; jeżeli wydaje nam się, że spotyka
nas niesprawiedliwość ze strony bezosobowej
biurokracji, przyda się, aby znaleźć bardziej otwarte
źródło wsparcia oraz nie zostać przytłoczonym.
Kupmy jako prezent dla młodej kobiety, z którą
rówieśnicy się drażnią ze względu na jej
wygląd.

Leczenie emocjonalne: Pomaga wziąć odpowiedzialność za
siebie i nie zrzucać na innych winy za stracone szanse.

Kolory: Prawie czarny, indygo, granatowy, z niebieskim
metalicznym połyskiem.

Leczenie emocjonalne: Dla każdego, kto posiada
rozdmuchane ego lub mieszka z taką osobą, aby znalazł
kontakt z rzeczywistością.
Czakra: Gardła i trzeciego oka.
Kolor świecy: Ciemnoniebieski. Zapachy: Cedr, drewno
sandałowe, ylang ylang. W miejscu pracy: Przynosi
konstruktywne i kreatywne rozwiązania problemów.
Znaczenie magiczne: Najlepszy kamień do trzymania
podczas sesji rebirthingu, kiedy terapeuta przeprowadza nas
ponownie przez nasz proces narodzin, aby przezwyciężyć
słabości. Znaczenie w przepowiadaniu przyszłości: Jeden
z tych momentów, gdzie większe dobro musi być ważniejsze
niż osobiste pragnienie; w dłuższej perspektywie okaże
się to dla nas korzystne. Znak zodiaku: Waga i Strzelec.
Wzmocnienie: Mogę zaczekać na spełnienie chwilę dłużej.

Kolor świecy: Niebieski lub złoty. Zapachy: Pelargonia, lotos,
magnolia, orchidea. Zastosowanie praktyczne: Jeśli chcemy
sławy, nośmy lub miejmy przy sobie lapis lazuli na castingach.
W miejscu pracy: Kamień kariery; lapis przyciąga awans.
Znaczenie magiczne: Umieśćmy lapis na czole, aby otworzyć
trzecie oko. Znaczenie w przepowiadaniu przyszłości:
Właściwy czas na to, abyśmy zostali dostrzeżeni w pozytywny
sposób; prezentacja naszych talentów na wysokim poziomie
jest kluczem do sukcesu. Znak zodiaku: Panna i Waga.
Wzmocnienie: Sięgam do gwiazd.

Niebieski koral jest poświęcony Diwacie, zwanej też
Dawat, filipińskiej bogini morza w jednym z rejonów, z
których pochodzi niebieski koral. Wiele kobiet noszących
go w biżuterii uważa, że daje im spokojną siłę w codziennym życiu oraz że przeciwdziała PMS.
Mężczyźni również pozytywnie postrzegają niebieski
koral, jako przynoszący zdolność pozbywania się irytacji.
Trzymajmy koral w formie niebieskich polerowanych
kamieni w domu, jeżeli mamy małe dzieci, aby chronić je
przed wypadkami związanymi z wodą.

Lapis lazuli wydobywano w górach Afganistanu już
6000 lat temu. Był jednym z pierwszych kamieni
zastosowanych w biżuterii. To kamień prawdy,
zachęcający zarówno do jej mówienia, jak i pisania, w
uczciwej intencji.
Nośmy go dla poprawienia wszelkich form głębokiej
komunikacji, na przykład na poziomie serca, z kimś,
kogo kochamy. Lapis lazuli jest również uważany za
kamień przyjaźni i może wspomóc wprowadzenie
do związku harmonii, która sprawi, że będzie on
długotrwały.

Kowelin, nazywany też kowelitem, uważany jest za
kryształ małych cudów, spełniający marzenia i przynoszący
nadzieję tam, gdzie nie ma żadnej; łączy ziemskie wysiłki
z tym, co czasami nazywamy boską interwencją.
Nośmy go, aby pamiętać o nadchodzącym
sukcesie oraz przezwyciężyć uczucie zniechęcenia lub
dojmującego niepokoju. Używajmy go również
w pracy związanej z leczeniem lub terapią psychiczną,
jeżeli napotykamy blokady lub jeżeli wiedza stanowi
przeszkodę w duchowym poznaniu i w odbiorze
duchowych przekazów.

Lapis lazuli i Kowelin

Niebieski opal andyjski i Niebieski koral

Czakra: Gardła.

Niebieski koral
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