
Jadeit - kumuluje energię

Jadeit - Święty Kamień Mistyków

Jadeit - Święty kamień władzy, długowieczności,
płodności, mądrości i równowagi.

Jadeit jest minerałem znanym także pod nazwą żad imperialny
(przeźroczysty, szmaragdowozielony) - najbardziej znaną, która
też obejmuje nefryty. Minerał ten występuje w wielobarwnych
bryłach o różnych kolorach: zielonym, pomarańczowym,
brązowym, niebieskim, kremowym, białym, lawendowym,
czerwonym, perłowym, szarym i czarnym. Czasem kolory te się
mieszają i tworzą wzory lub żyłki w skale. Jest bardzo rzadkim
minerałem i rzadko też tworzy dobrze wykształcone kryształy,
ale za to najczęściej występuje w postaci zbitej masy
mikrokrystalicznej, włóknistej tworząc skupienia ziarniste lub
włókniste agregaty. Również najczęściej jest lśniąco zielony,
przeświecający lub przeźroczysty. Współwystępuje z diopsydem,
egirynem, glaukofanem, albitem, granatem, a z egirynem i
omfacytem tworzy szereg jadeitu. Jego skupiska mogą osiągnąć
masę kilku ton, ale nie wszystkie minerały mogą się przydać
jako materiał jubilerski. Jadeit jest też cenionym materiałem



rzeźbiarskim, o którego wartości decyduje nie tylko kunszt
artysty, ale również jakość użytego kamienia i jego barwa.

Jadeit jest łudząco podobny do nefrytu, ale twardszy i ze
względu na skład chemiczny należy do innej grupy minerałów.
Swoją nazwę najprawdopodobniej uzyskał od greckiego słowa
"ischias", co znaczy "ból w biodrze", albo też od hiszpańskiego
słowa "higado" - "wątroba", ponieważ używany jest przez
litoterapeutów do uzdrawiania tychże organów.

Zastosowanie jadeitu

Jadeit ma także duże znaczenie naukowe jako wskaźnik
warunków i charakteru przeobrażeń skał. Stanowi też bardzo
atrakcyjny, wysoko ceniony w jubilerstwie i poszukiwany
kamień dekoracyjny, a także ozdobny. Był ceniony przez wiele
starożytnych kultur, m.in. w starożytnych Chinach, państwach
Mezoameryki i przez ludy maoryskie. Wyrabiano z niego ze
względu na jego twardość narzędzia i kosztowną broń.

Już starożytni mistycy cenili jadeit sprowadzany z Birmy i nie
pozwalali, aby się marnował, toteż wykorzystywali każdy jego
okruch. Największymi względami cieszył się u nich
prześwitujący birmański jadeit cesarski. Wytaczali z niego
malutkie figurki, które umieszczali na widocznych miejscach w
różnych miejscach domostw, a także nosili okruchy jadeitu przy
sobie.

Jest to kamień zaprawdę niezwykły. Formując się długo we
wnętrzu Ziemi kumuluje w sobie potężną energię. Jest
ulubionym kamieniem (nie licząc kryształu górskiego)
bioterapeutów, którzy wykorzystują energię kamienia
wspomagając się nią przy zabiegach.

Magiczne właściwości jadeitu

• Jadeit jest amuletem przeciw czarom i złym duchom.

• Chroni przed uderzeniem pioruna.

• Leczy z bólu i chorób nerki oraz wątrobę.



• Usuwa toksyny z nerek.

• Łagodzi schorzenia pęcherza.

• Wzmacnia pracę śledziony, wzmaga odporność.

• Łagodzi półpaśca.

• Poprawia pracę układu trawiennego.

• Czyści krew, reguluje ciśnienie, pomaga w gojeniu się ran
pooperacyjnych.

• Wzmacnia ciało i daje długowieczność.

• Usuwa depresję, leczy z przeziębień.

• Jest pomocny przy skurczach i tak zwanym "zespole

niespokojnych nóg", wzmacnia kości.

• Zwiększa płodność u mężczyzn, dobrze działając na jądra.

• Równoważy i leczy cały organizm, harmonizuje go, odpręża
nerwy.

• Poprawia pracę serca i grasicy.

• Działając na tarczycę odmładza, a także poprawia
przyswajanie jodu oraz wspomaga pracę przytarczyc.

• Pomaga odwodnić organizm, co jest pomocne w odchudzaniu.

• Jadeit noszony przy ciele wyrównuje w organizmie poziom chi,
pomaga też w zaburzeniach układu nerwowego.

• Harmonizuje i odnawia związek z Matką Ziemią.

• Otwiera umysł na piękno wszechświata i sprzyja rozwojowi
duchowemu.

• Dzięki swojemu wpływowi na serce pogłębia związane z nim
uczucia.

• Jako amulet jadeit powinien być noszony bezpośrednio na
ciele (naszyjnik, wisiorek, bransoletka). Zapewniać to ma nie



tylko dobrobyt pozwalając utrzymać pieniądze przy sobie, ale
także długie i szczęśliwe życie

• W terapii naturalnej jadeit wzmacnia ciało i pomaga czerpać
wiedzę z poprzednich wcieleń.

• Przynosi mocny i spokojny sen. Osoby cierpiące na
bezsenność i mające koszmary nocne, powinny kłaść jadeit w
pobliżu łóżka, a to sprawi, że będą miały przyjemne i spokojne
sny.

• Jadeit podobnie jak nefryt, to kryształ promieniujący
mądrością i spokojem. W domu tworzy przyjazną atmosferę,
udzielającą się osobom odwiedzającym.

• Kamień spokoju i mądrości, talizman przyciągający
powodzenie, przyjaźń i lojalność.

• Kamień jadeit polecany jest szczególnie osobom mającym
problemy z wyrażaniem uczuć. Harmonizuje on ciała: eteryczne,
astralne i emocjonalne, aby zjednoczyły się i działały w jedności
przynosząc spokój, odprężenie i harmonię.

• Wedle Konfucjusza jadeit symbolizuje jedność ducha i umysłu.

• Wysławiany jest jako uosobienie piękna i wartości duchowych.

• Ezoterycy uważają, iż pozwala czerpać siłę i wiedzę z
poprzednich wcieleń, zwłaszcza tych przeżytych na Wschodzie.

• Jako Święty Kamień Mistyków związany jest z pięcioma
głównymi cnotami: odwagą, sprawiedliwością, współczuciem,
skromnością i mądrością.

• Majowie jadeit uznawali za talizman najsilniej działający w
zapewnianiu szczęścia, dobrobytu i dobrego pożycia
małżeńskiego. Zmarłym wkładali koraliki z jadeitu w usta, aby
na drugim świecie do którego się udają, dawał im poczucie
namiastki serca, a także strzegł ich duszy przed czyhającymi
demonami w zaświatach.



Kuracje jadeitem

Bóle kręgosłupa, bioder, korzonki, kolki nerkowe

* Przy kolkach nerkowych, bólach kręgosłupa, bioder,
korzonkach, kładzie się małe kawałki jadeitu (lub koraliki czy
figurki jadeitowe) na chore miejsca oraz na splot słoneczny, aby
wzmocnić i przyspieszyć jego działanie. Kawałki jadeitu można
też (w razie bólów krzyża i korzonków) wszyć w pasek
materiału i nosić cały dzień bezpośrednio na ciele.

Kuracje wzmacniające

* Przy ogólnym osłabieniu organizmu należy jadeit położyć pod
kością ogonową albo w okolicach pępka.

Leczenie niepłodności

* W przypadku niepłodności zaleca się noszenie jadeitu przez
cały dzień na drugim czakramie - pod pępkiem - (powyżej
wzgórka łonowego). Kawałki kamienia lub koraliki można
przyszyć do materiału tak, aby kamień dotykał skóry. Można
też go przykleić plastrem, aby się nie zsuwał. Kiedy ciąża stanie
się faktem - nie rezygnujmy z jadeitu, ponieważ sprawia, że
przyszła matka staje się spokojniejsza. Jadeit łagodzi też bóle
porodowe.

Leczenie z migreny

* Jadeit jest nieocenionym lekiem przeciwko migrenie,
uśmierzając ból i łagodząc jej przebieg. Należy przyłożyć
kawałek jadeitu (wymytego pod bieżącą wodą) na środku czoła
i wczuwając się w jego wibrację i barwę - a ból odpłynie.

Leczenie z grypy

* Jadeit poprawia też pracę systemu immunologicznego, a tym
samym wzmacnia odporność. Podczas infekcji wirusowych czy
też grypy łagodzi przebieg choroby, pomagając pozbyć się
wirusów.

Na złagodzenie skutków grypy polecamy położyć 7 małych
kamyków jadeitu na 7 miejsc energii (siedem czakr) układając
się wygodnie w pozycji leżącej. Okolica kości ogonowej, pod
pępkiem, na splocie słonecznym, na klatce piersiowej pośrodku,



w okolicach serca, u podstawy szyi, na środku czoła, oraz na
czubku głowy. Leżymy czerpiąc energię z jadeitów ułożonych w
ośrodkach energii i już po 25 minutach kondycja nasza powinna
ulec poprawie. Po skończonym zabiegu myjemy kamienie pod
bieżącą wodą, a potem dokładnie suszymy. (Najkorzystniej
robić to w świetle Słońca, albo w świetle i cieple żarówki (za
wyjątkiem jarzeniówek czy też energooszczędnych). Zabieg
wykonujemy 3 razy dziennie.

Jadeit, a astrologia

Jadeit jest symbolem władzy i fortuny, a jego planetą jest
Merkury, który obdarza tych, którym patronuje jadeit
intelektem i błyskotliwością w działaniu. Jadeit jest kamieniem
patronującym dla urodzonych w dniach:

21 sierpnia - 9 września

Urodzeni poz znakiem jadeitu to ludzie nie tylko pracowici, ale
także zaradni, którym towarzyszy także pomyślność losu. Jadeit
obdarza ich sprytem dzięki któremu udaje się im uzyskać
pomoc innych ludzi, osiągać sukcesy we wszystkich dziedzinach
życia stosunkowo niewielkim kosztem, ale nie krzywdząc nikogo.
Pomaga przetrwać wszystkie porażki. W miłości osoby, którym
patronuje jadeit, są zrównoważone, lubią być kochane, choć nie
przywiązują do życia uczuciowego zbyt wielkiego znaczenia. Nie
są specjalnie porywczy, ani namiętni, a to pewnie dlatego, że
zbytnio koncentrują się na sobie.

Odmiany jadeitu

Chloromelanit - o barwie zielonej do czarnej, zawiera znaczny
procent żelaza. Występuje w Meksyku, Nowej Gwinei,
Szwajcarii, Francji.

Astrydyt - odmiana ciemnozielona jadeitu, bogata w chrom,
znaleziona na Nowej Gwinei (jaśniejsze plamki pochodzą od
przerostków kwarcu i opalu. Występuje w skałach oliwinowych.

Miejsca występowania jadeitu

Birma - jest największym dostawcą jadeitu. Od przeszło 200 lat
zaopatruje Chiny w przeświecający jadeit cesarski (imperial



jade). Gwatemala - gdzie odkryto jadeitowe toporki i prastare
wyrobiska eksploatowane przez Majów. Chiny - odmiany o
pięknej zielonej barwie "Yunan jadeit". Japonia - materiał nie
nadaje się do celów jubilerskich. Włochy - Piemont, USA -
Kalifornia (często jest to mieszanina z nefrytem). Występuje też
w Tybecie, Rosji (Kazachstan), na Kostaryce, Australii,
wydobywany w Nowej Zelandii nazywany jest przez Maorysów
pounamu. W jego poszukiwaniu Maorysi prowadzili ekspedycje
w najbardziej niedostępne obszary Wyspy Południowej.
Pounamu ceniono za twardość i ostrość krawędzi - Maorysi,
podobnie jak inni Polinezyjczycy, nie mieli dostępu do metali.
Przypisywano mu także znaczenie mistyczne.

Polska słynie z kopalni jadeitu w wiosce Tąpadła u podnóża
Góry Ślęży na Dolnym Śląsku (tworzy tam drobne agregaty),
spotykany jest też w Górach Kaczawskich.

Jadeit występuje głównie w łupkach krystalicznych i skałach
metamorficznych tworząc się w niskich temperaturach i
stosunkowo wysokich ciśnieniach. Bywa spotykany w
serpentynitach, czasami w amfibolitach i przeobrażonych
szarogłazach.


