
 

 
 
 

 
Jaspis: 
 
Navnet Jaspis stammer fra gresk og betyr "flekket snø". Den finnes på hele jorden, men spesielt i Santa Clara i 
California.  
Det finnes mange forskjellige jaspisarter og forskjellige steder i verden har helt forskjellige navn på dem. 
  
Jaspisens egenskaper er generelt defensive og returnerer negative energier, oppofrelse og uselviskhet 
 
Jaspis er healing, beskyttelse, helse og skjønnhet 
  
Jaspis stenen befrir oss for skyldsfølelse, samtidig med at vi blir mer ansvarsbevisste vedrørende våre gjøremål.  
Stenens mønster er som pene brune eller grønne øyne, som gjør oss parate til bedre å kunne gennomskue 
ting. 
 
Japis er en uselviskhets og oppofrelses-sten. Jaspis er blitt forvekslet med blodstenen, det er forståelig, fordi 
den har ry for å være blodstillende og blodrensende.  
 
Legger man en Jaspis over et smertende sted, skulle stenen trekke sykdommen ut av kroppen, om nødvendig 
ved å ofre seg selv og sprenges.  
Jaspis er med rette symbolet på ekte kjærlighet, nettopp ved å gøre oss klar ved å ofre seg totalt.  
  
Jaspis regnes også for en beskyttelses sten for den gravide kvinne.  
Den forbereder henne på å gå gjennem fødselen og siden ofre sin egen egoisme, til fordel for barnets behov.  
Samtidig renser Jaspis blodet, som bringer næring til barnet.  
  
Den er også en god healing sten. 
  
Brekkiejaspis 
Brekkiejaspis tilhører Jaspis familien og det er en stein med mange fine inneslutninger av forskjellige 
klippefragmenter 
Dette gjør at den vil hjelpe deg til å samle tråder og forene tanker og følelser. La dens mønster inspirere deg 
og forføre deg - den taler til deg om rå styrke og om å finne styrken i deg selv.  
Brekkiejaspis kan vepne deg med ærlighet og avslører de vibrasjoner som ikke stemmer overens med 
sannheden, så hvis du i ditt parforhold opplever at ord og handling ikke stemmer overens, og dette skaper 
forvirring i deg, kan du med fordel meditere på Brekkiejaspis.  
Den er jordbindende.Gir stabilitet og sikkerhet.Styrker organisering av tanke og handling. Beskyttende. 
Chakra: 1 og 2.  
 
Dalmantinerjaspis 
Hjelper til å bearbeide fortiden.Gir kontakt med egen kraft og hjelper oss å bruke denne positivt. Beskytter 
eget energifelt. 
Øker glede og samarbeidsvilje. Energirik. 
Chakra : 1, 2, 3 og 4.  
 
Elefantjaspis 
Skaper kontakt til indre urkraft og gammel viten.Gir følelse av usårlighet og uovervinnelighet. Øker egen 
styrke. 
Chakra : 1 og 2. 
 
Grønn jaspis 
Styrker arbeidskraften og organiseringen. Gir modenhet, stabilitet og sikkerhet. Gir beskyttelse og er 
jordbindende. 
Chakra: 4.  



 
Gul jaspis 
Demper stress, angst og uro. Beskytter dine egne energier mot andres innflytelse. 
Gul Jaspis er god ved forstyrrelser i hormonsystemet. I motsetning til Cobrajaspis som hovedsakelig velges av 
menn, velges denne oftest av kvinner.  
Den kan gi deg en fin beskyttelse til ditt solar plexus senter og er god å ha med, på steder hvor det er stress 
og mange mennesker, for den vil beskytte deg mot andres projeksjoner.  
Du kan oppnå følelsen av å bli mer ”tykkhudet", det vil si, at du bedre kan "lukke deg"  
  
Gul Jaspis er en stein som hjelper kvinner og den er da også virkningsfull i overgangsalderen, under graviditet 
og i forbindelse med seksualitet. Dersom du har problemer med din seksuelle lyst, kan du, hvis grunnen ikke 
ligger i ditt parforhold, søke støtte med Gul Jaspis. Og sammen med solstein vil den kunne få ditt lystsenter i 
balanse.  
Hvis du står i en personlig krise, hvor alt liksom henger uten på, og du energimessig er drenert for fornuft og 
evnen til å resonere, kan du med fordel bruke den som sovesten.  
Da vil den arbeide med din underbevissthet, mens du sover - og noen ganger er det en bedre metode å 
anvende sine stein på.  
Den kan hjelpe deg dersom du er bilsyk og ved sjøsyke, fordi den regulerer din balanse og virker godt mot 
kvalme.  
Den er fin til å avbalansere ditt hormonsystem, hvis det kjører litt hurtig. 
Den hjelper til å oppheve mentale blokkeringer. 
Chakra: 5.  
  
Landskapsjaspis  

Landskapsjaspis er en beige og sandfarget stein med tegninger i røde, brune grønne og gule farger.  
Hvis du skal ha avklart noen forhold, i din aktuelle livssituasjon, bruke "bilder" fra din fortid for å forstå din nåtid, 
kan du meditere med Landskabsjaspisen. Gjennom denne meditasjon kan du med Landskapsjaspis lære å 
merke og følge jordens puls, og de flotte bilder som finnes i steinen er fortellinger fra jordens indre.  
Den kan vekke vår følelse omkring jorden, følelsen av å være en del av jorden og jordens miljø. 
Landskapsjaspis rommer informasjoner om de gamle kulturer, som vi kan kombinere med nåtidens teknologi.  
 
Finn din helt egen Landskapsjaspis, sitt med den i hånden, og gjør den til "din egen", merk din plass her på 
jorden og i universet og oppfyll så din oppgave. Landskapsjaspis vil hjelpe deg, til å komme opp av stolen og i 
gang med å ta ditt ansvar for verdenssituasjonen, fordi du vil merke samhørighet med vår klode, og universet 
den hører til.  
Med fordel kan du supplere den med Turitellaagat. Det kan være deg til stor hjelp til å spinne de tråder og 
mønstre sammen, som tidligere har hindret deg i, å komme videre. Dersom du søker det neste skritt i din 
videre utvikling, kan Landskapsjaspis også være deg til gavn.  
Du kan bruke den til alt som vedrører dit åndedrett, din kontakt til deg selv og verden - og støtte din evne til å 
ta i mot livet.  
 
Papegøyejaspis 
Gir lyst til å dele livets gleder med andre. 
Øker lekelyst,det indre barnet og mot til å være å være spontan. 
Chakra: 4 og 5. 
 
Rød jaspis 
Er jordbindende, gir stabilitet og sikkerhet, og er en stor hjelp ved fysiske smerter. Utstrålingen øker legemets 
energistrøm. Den styrker arbeidskraften. 
Rød Jaspis er en av de mest fysisk healende stener, den gir ro, trygghet og stabilitet og fremmer mot og 
robusthet.  
Står for trygghet, varme og velbefinnende. Brukes mot urinveislidelser, kvalme, mage-tarm lidelser,, 
blodforgiftninger, infeksjoner og underlivssmerter, menstruasjons smerter og for kraftige blødninger. Den 
hjelper mot seksuelle ubalanser, og gir oss trygghet i den seksualitet vi har valgt, og mot til å leve med den. 
Chakra: 1 og 2 


