
Agat, blonde (Blue Lace) 

Blonde Agat er en vakker delikat blå sten med virvler 
av hvitt som forbedrer dens utseende. 
 
Blonde Agat er utformet med bånd av mikroskopiske 
kvartskrystaller. Det er både en jording og en åndelig 
stein, noe som åpner for å bringe sine åndelige 
opplevelser inn i din hverdag og virkelighet. Blonde 
Agat antas å forbedre mentale funksjoner og kan 
hjelpe der spørsmål om klarhet og stabilitet er et 
tema. Blonde Agat er også nyttig for å overvinne 
negative følelser ved å bringe kjærlighet inn i 
chakraene. Selv om de jobber veldig sakte og bevisst, 
vil dens milde natur hjelpe så det har en varig effekt. 
 
Blonde Agat er flott for aktivering og healing av hals 
chakra og for å balansere hjernen. Denne steinen 
forbedrer verbal kommunikasjon og uttrykk, hjelper en 
til å være mer kresen i sine ordvalg. Legg et stykke 
Blonde Agat i lomma når du snakker i offentligheten til 
å rydde bort uklarheter og fremme klarhet. Den sies å 
være en veldig støttende stein som fremmer aksept 
av ens følelser. Denne beroligende stein kan hjelpe 
de som kan være deprimert eller bekymret, og antas 
å bringe fred i sinnet. Blonde Agat er også brukt for å 
løse opp undertrykkende blokker som hemmer deg å 
uttrykke deg klart. Forfattere kan bruke Blonde Agat 
for å hjelpe med inspirerte ideer. 

Fysiske spørsmål og plager: Mage, smerter, leddgikt, astma, hjerne, blåmerker, forkjølelse, 
tannverk, øyne, kjertler, hodepine, dårlig fordøyelse, infeksjoner, laryngitt, bukspyttkjertelen, gift, 
psoriasis, helvetesild, sinus, stamme, betennelse i mandlene, magesår, urin, vorter, sår 
 
Emosjonelle spørsmål og plager: Anger, sinne, angst, rensing, konflikter, gråt, frustrasjon, 
ærlighet, håp, fred, beroligende 
 
Spirituelle spørsmål og plager: Vurdering, tiltrekke seg engler, meditasjon, åndelige veiledere 

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: Blonde Agat   Engelsk navn: Blue Lace Agate 
Chakra: Hals     Stjernetegn: Tvillingene, fiskene 
Vibrasjon: 5     Hardhet: 6-7  
Farge: Blek blå, hvit    Kjemisk formel: SiO2 
Strunz klassifisering: 04.DA.05  Kategori: Silikater 
Krystallsystem: Trigonal    Spesifikk vekt: 2,60-2,65   
Sjeldenhet: Vanlig 
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