
Agat, Botswana 

Botswana Agat, også kalt Øye Agat, kan hjelpe 
dem som har undertrykte emosjonelle 
problemer med å fjerne disse så man blir 
helbredet. Mange føler at Botswana Agat har en 
anti-beroligende kvalitet. Det kan være nyttig for 
de som sliter med å være "seg selv" i deres 
livsstil. Botswana Agat stimulerer utforskning av 
det ukjente og fremmer søken mot den opplyste 
tilstand. 
 
Ha med deg en Botswana Agat for å fremme 
kreative evner i ethvert prosjekt eller mål. 
Botswana Agate oppfordrer en til å finne 
løsninger heller enn å fokusere på negative 
aspekter av daglige utfordringer. Krystall 
healere liker å bruke Botswana Agat for sine 
lindrende og beroligende egenskaper. 
Botswana Agat gir energi til auraen og 
oppfordrer til evig og konstant kjærlighet ved å 
bringe inn energiene fra en universal og 
ubetinget kjærlighet. Botswana Agat er en 
påminnelse om at vi er kjærlighet 

Generelt så avgir Agate en rolig energi som 
fungerer på de subtile kropper, og er perfekt for 
å oppnå stabilitet og balanse i mange aspekter 
av ens liv. Agate har en tendens til å jobbe bak kulissene for et problem, i stedet for direkte 
på symptomet. Agat antas å forbedre mentale funksjoner og kan hjelpe der saker av klarhet 
og stabilitet er vanskelig å forstå. Agat er også nyttig i å overvinne negative følelser ved å 
bringe kjærlighet inn i chakraene. Selv om de jobber veldig sakte og bevisst, bidrar den 
milde Agaten til å gi en varig effekt. 
 

Fysiske problemer og Plager: Hjernen, avgifte kroppen, generell helse, oksygenopptak 
 
Spirituelle problemer og Plager: Forsterke, erkeenglene, kunstneriske uttrykk, aura 
beskyttelse, himmelsk, kreativitet, kutte eteriske bånd 
 
Norsk navn: Botswana agat. Øye agat 
Engelsk navn: Botswana Agate, Evil Eye Agate, Eye Agate 
Chakra: Hara 
Stjernetegn: Tvillingene, skorpionen 
Vibrasjon: 3 
Hardhet: 6-7 
Farge: Brun, oransje, rød, hvit, svart 
Kjemisk formel: SiO2 

Strunz klassifisering: 04.DA.05  
Kategori: Silikater 
Krystallsystem: Trigonal  
Spesifikk vekt: 2,60-2,65 
Sjeldenhet: Vanlig 
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