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Kiwi Jaspis is ook bekend als Sesam Jaspis. Het heeft een lichte zeeschuim
groene kleur met zwarte en heldere vlekken in de steen. Kiwi Jaspis is een
goede steen voor degenen die werken in de helende beroepen of die
raadgevers of therapeuten zijn. Het is ook nuttig voor mensen die in het
genezingsproces werken voor anderen.
Kiwi Jaspis is ook nuttig voor mensen die werken aan het overwinnen van
verslavend gedrag of dwangmatige gewoonten. Het helpt hen met verzamelen van emotionele kracht en energie om de realiteit onder ogen te
zien. Het is ook een goede steen voor degenen die zich bezighouden met
fair play en rechtvaardigheid op alle niveaus.
Op een fysiek niveau helpt Jaspis bij seksuele disfunctie en verlengt seksueel genot door het ondersteunen en opnieuw bekrachtigen van het fysieke
lichaam. Jaspis werkt op het genezen van de spijsvertering, bloedsomloop
en seksuele organen van het lichaam en is vooral nuttig omdat het niet
over stimuleert,
De steen zou bestaan uit een healende combinatie van Amazoniet, zwarte
Toermalijn en Bergkristal.
Kiwi Jasper is also known as Sesame Jasper. It is a light sea-foam green
color with black and clear mottling in the stone. Kiwi Jasper is a great
stone for those that work in the healing profession or those that are
counselors or therapists. It is helpful for those that work in the healing
realms on behalf of others.
Kiwi Jasper is also helpful for people that are working on overcoming
addictive behaviors or compulsive habits. It helps them gather up the
emotional strength and energy to face reality. It is also a great stone for
those that are concerned with fair play and justice on all levels.
On a physical level Jasper aids in sexual dysfunction and prolongs sexual
pleasure by supporting and re-energizing the physical body. Jasper works
on healing the digestive, circulatory, and sexual organs of the body and is
especially useful because it does not over stimulate.
The stone would consist of a combination of healing Amazonite, black
Tourmaline and Rockcrystal.
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