Red Jasper
Als je op zoek bent naar een beschermend en stimulerend amulet, dan is jaspis een van je beste opties en zal
je nog vele jaren van dienst zijn zoals het door de geschiedenis heen altijd de mens heeft gediend.
Rode Jaspis is de meest actieve soort. Aarding, energie doorstroming, verwarming van het lichaam en het
geven van energie staan centraal. Het zorgt voor doorzettingsvermogen en wilskracht terwijl ze ontgiftend
werkt, de bloeddruk proberen te reguleren en een stimulerende werking heeft op de lever en stofwisseling.
Verder doorbreekt de steen blokkades in de knieën en enkels.
Rode Jaspis is de stemmingsstabilisator die we allemaal een beetje meer zouden kunnen gebruiken gedurende
de dag. De eigenschappen van de Rode Jaspis grijpen je wortelchakra (Muladhara) vast en planten deze stevig
in de positieve, voedende en gemotiveerde energie van de Aarde. Door stabiliteit aan deze lagere chakra's toe
te voegen, wordt de kans kleiner dat je wordt omvergeworpen door de emotionele turbulentie van hogere
chakra's. Als je een tobber bent, raadpleeg dan een Rode Jaspis om die constante gedachten te verduisteren,
en slaap, leef en heb lief met een groter gemak.
Door de helende eigenschappen in de basis (Muladhara) en sacrale (Svadhisthana) chakra te brengen, geeft de
Rode Jaspis een ongelooflijk voedzame energie af. Vind troost in de manier waarop het je grond in een plekje
van rust. Wanneer je overweldigd raakt door zorgen of negatieve gedachten, pak dan de Rode Jaspis in je
hand. Het kan handig zijn om ook in gedachten een kalmerende mantra te herhalen. Gebruik de Rode Jaspis
om een intentie in te stellen, zoals: "Ik ben de baas, omringd door vrede, liefde en kalmerende energie."
Deze steen kan je troosten, maar laat je niet misleiden . Het is een kracht waarmee rekening moet worden
gehouden. Rode Jaspis werkt door wakker te worden en energie te geven aan delen van je lichaam die zich
traag of inactief voelen. Het geeft je een adrenalinestoot die de levenskracht-energie binnenin je in beweging
brengt.
Jaspis is een van de weinige stenen die ook gewoon in Nederland gevonden kan worden. We hebben het dan
ook over de rode en meest voorkomende variant. Want deze steen is een ware kameleon; Jaspis is er in zoveel
soorten en maten dat het duizelt. Laten we eerst beginnen met de basis eigenschappen die elk lid uit de Jaspis
familie in zich meedraagt. Er wordt vaak gedacht dat de steensoort gewoontjes is. Dat is hij bij lange na niet,
deze steen is eigenlijk onmisbaar voor iedereen hier op aarde. Het verenigt zoveel positieve eigenschappen in
zich die hier op aarde onontbeerlijk zijn dat het echt een aanrader is meerdere soorten van deze edelsteen in
huis te halen.
Rode Jaspis is een prachtige steen voor empowerment en zelfvertrouwen, iets waar veel mensen mee worstelen
in deze tijd! Het is zo gemakkelijk om jezelf als zwak te zien als de media overal om je heen vertellen hoe je je
zou moeten voelen. Maar zo hoeft het niet te zijn! Door de kracht van Rode Jaspis aan te roepen, kun je een
zelfvertrouwen krijgen dat je kracht geeft om je doelen en verlangens na te streven.
Jaspis is een aardende en beschermende steensoort. De edelsteen helpt bij het tastbaar maken van ingevingen.
Het zorgt dat ideeën verwezenlijkt worden hier op aarde. De edelsteen zorgt voor daadkrachtig optreden,
aarding en een stevige stand. Dromerige mensen varen wel bij deze steen. Het zet hen met beide voeten op de
grond. Assertiviteit, weerbaarheid en moed zijn enkele eigenschappen die de steen aan zijn drager schenkt.
Allemaal eigenschappen die te maken hebben met een goede aarding in dit leven. Aarding is belangrijk en
eigenlijk zou deze krachtige steen bij niemand mogen ontbreken. De steen maakt het leven zoveel
gemakkelijker. Bijkomend voordeel naast een duidelijk assertieve werking (voor jezelf opkomen) is dat de
steen de angst voor ruzie en discussies weghaalt. Ook voor mensen die hulp bij het organiseren van dingen
nodig hebben is de steen een steun in de rug. Overige eigenschappen die niet aan aarding worden
toegeschreven maar er wel degelijk mee te maken hebben zijn snel denken en fantasie; de steen stimuleert
beiden.
De edelsteen is een spons voor negatieve energieën en beschermt daardoor tegen milieuvervuiling, negativiteit
en straling. Astraal reizen wordt gemakkelijker met deze krachtige steen. ook doordat hij ervoor zorgt dat er
ten alle tijden terug kan worden gekeerd naar het lichaam.
Op fysiek energetisch niveau heeft het mineraal verder een goede invloed op de spijsvertering, darmen,
geslachtsorganen en de bloedsomloop.
Ontladen/Opladen
Leg bij volle maan je edelstenen de gehele nacht in de vensterbank of buiten. De voorkeur gaat uit naar buiten,
maar laat ze niet nat regenen. Deze wijze is geschikt voor alle edelstenen.
Overige wijzen voor het ontladen en opladen van edelstenen zijn terug te vinden op de facebookpagina en
website.
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