SAFFIER
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
Kleur :

blauw in verschillende nuances, kleurloos, roze, oranje,
geel, groen, violet, zwart.

Hardheid :

9

Soortelijk gewicht :

3,99 - 4,00

Breuk :

klein schelpvormig, ruw, splinterig

Kristallen :

(trigonaal) dubbelzijdig puntvormig, tonvormig, zeszijdige
piramides, plaatvormig.

Chemie :

Al2O3, aluminiumoxyde

Transparantie :

doorzichtig, ondoorzichtig

Typische saffier kristal-vormen

Soms kan de obsessie, de betoverende werking, welke door de schoonheid van een
edelsteen opgewekt wordt zo enorm groot worden dat mensen de vreemdste stunts
uithalen om maar in het bezit te komen van het kleinood wat hen betoverd heeft.

NAAM & HISTORIE
Tot op de dag van vandaag geldt de beroemde "Star of India" met zijn 564 caraat als
de grootste geslepen saffier van edelsteen kwaliteit ter wereld.
Echter in het jaar 1964 werd deze steen gestolen uit het American Museum of
Natural History te New York en verdween voor altijd.
Waarschijnlijk bevindt deze steen zich thans nog in de handen van een persoon
welke zo betoverd geweest is door de schoonheid dat deze wonderbaarlijke grote
saffier dat de bezitsdrang alle normen en waarden overwonnen heeft.

Stenen kunnen een dergelijk effect op mensen hebben, bepaalde krachten welke
soms onvermoed waren in hen vrij maken en tot daden brengen welke deze mens
normaal nimmer verricht zou hebben.
Als er in het kader van deze beschrijving gesproken wordt over de saffier wordt hier
de blauwe saffier bedoeld en dit ondanks het feit dat de saffier vele kleuren kent,
de één nog mooier dan de ander.
Weinig mensen weten of beseffen dat de blauwe saffier een direct zusje is van de
rode robijn, beide behoren tot dezelfde edelsteengroep; korund geheten.
Ondanks het feit dat de ons bekende blauwe saffier een lange historie achter de rug
heeft bestaat er nogal wat verwarring in de oude lectuur en overleveringen van de
daadwerkelijke werking van deze edelsteen en de historische ervaringen met de
blauwe saffier als genezend medium.
Immers in Oude Tijden benoemde men iedere blauwe steen als Sapphiros en in
sommige werken uit die tijd valt terug te vinden dat de sapphiros met de gouden
insluitsels die en die werking had op mensen met een bepaalde ziekte.
Echter saffier heeft geen goudkleurige insluitsels maar Lapis Lazuli heeft deze wel
en zie de verwarring is compleet.
De steen welke wij thans kennen onder de naam saffier heeft in het verleden vele
namen gehad.
In het Oude India (een belangrijk saffieren land) werd de saffier genoemd naar wat
thans de naam voor de edelsteengroep is, namelijk korund.
Op de Griekse eilanden Naxos en Samos werd er in de Griekse Oudheid al gezocht
naar deze wonderschone stenen en stonden deze bekend onder de naam Amaril.
Waar thans onze naam amaril-papier (= schuurpapier) vandaan komt.
In het Oude Romeinse Rijk benoemde men de vele variëteiten van de saffier als
"hyacint" en deze naam is ingeburgerd geweest in de rest van het Oude Europa.
In de vroege Middeleeuwen werd de blauwe saffier genoemd "hyacinthus sapphiros"
waardoor een onderscheid gemaakt kon gaan worden met de Lapis Lazuli welke
voor die tijd ook, zoals uit het voorgaande blijkt, als sapphiros benoemd werd.
Derhalve is het te begrijpen dat de Oudste bronnen nogal wat vaagheid verschaffen
omtrent de juistheid van deze steen in therapeutisch gebruik.
Gelukkig zijn er vanaf de vroege Middeleeuwen voldoende betrouwbare bronnen in
sommige kringen overgebleven waaruit de therapeutische werking van de blauwe
saffier afdoende blijkt.

Tegenwoordig kunnen wij een steen op allerlei wijzen determineren, kunnen wij de
groep bepalen en de chemische samenstelling analyseren, zelfs via een electronen
microscoop delen van het atoomrooster herkennen en classificeren.
In vroegere tijden kon men kijken naar de kleur, de doorzichtigheid en naar de
algemene lichamelijkheid (habitus) van de steen.
Als men in overdrachtelijke zin over een steen sprak kon de toehoorder of lezer,
zonder dat dit direct verwijtbaar is, gemakkelijk een andere steen begrepen hebben
en waar de één sprak over een blauwe steen, met een saffier in gedachte, kon de
ander begrijpen een Lapis Lazuli, een Ioliet, een Tanzaniet een Sodaliet en ga zo
maar door.
Dit zelfde geldt natuurlijk voor bijna alle edelstenen van welke er geen duidelijke
omschrijvingen meer aanwezig zijn.
Saffier (lapis lazuli)
Ook bij de saffier zet onze Hildegard von Bingen de edelsteen-therapeuten op het verkeerde been.
Hildegard heeft zoveel werk van Plinius overgeschreven dat zij eigenlijk een (begrijpelijke) Romeinse vergissing maakt.
Plinius refereerde nog regelmatig naar de voorliggende naamgevingen en vandaar dat bij Hildegard ook de saffier en de lapis lazuli door
elkaar gehaald zijn.
Geen probleem, als we er maar rekening mee houden.
Hieronder staat dus de lapis lazuli beschreven, welke Hildegard
saffier noemt.
Hildegard von Bingen :
“De saffier is warm. Hij groeit omstreeks het middaguur, als de zon in zijn gloed zo
sterk brand, dat de lucht door haar gloed ietwat heiig wordt.
Daardoor doordringt de glans van de zon, op grond van deze overgrote hitte de
lucht, nog zo ver dat hij niet zo volkomen straalt als wanneer het helder is als de
lucht een beetje afgekoeld is.
Derhalve is de saffier ook troebel en eerder vochtig als luchtig of wazig en hij tekent
de volle liefde tot de wijsheid.”
“Een mens die de staar in zijn ogen heeft dient de saffier in zijn hand te houden of
door vuur te verwarmen en de hoornhuid van zijn oog met de vochtige steen te
beroeren.
Dat zal hij drie dagen lang, `s morgens en `s avonds, doen zodat de staar terugtrekt
en geheel verdwijnt.

Als iemands ogen van pijn rood doorlopen zijn en ontstoken of wanneer deze zwak
geworden zijn, hij neme de saffier in nuchteren toestand in de mond zodat deze door
speeksel bevochtigd wordt.

Aansluitend neemt hij iets van het
speeksel van de steen op zijn vinger
en bestrijkt zich daarmee de ogen en
wel zo dat hij ook de oogappel
aanraakt.
Zo worden deze geheeld en helder.”
“Een mens, die zijn gehele leven reeds
jicht heeft, zodat hij de pijnen in hoofd
en aan het overige lichaam niet meer
kan dragen, die neemt ook deze steen
in de mond en de jicht zal verdwijnen.”
“Als een mens een goed begripsvermogen en een groot weten hebben wil, neemt hij
de saffier dagelijks `s morgens als hij opstaat nuchter in zijn mond.
Hij laat deze een klein uurtje in zijn mond, minstens zolang totdat deze door
speeksel, welke hem bevochtigd, genoeg opgenomen heeft. Daarna neemt hij hem
uit de mond, houdt wat wijn boven het vuur en verwarmt deze in een vat.
De steen houdt hij in de damp van de wijn zodat deze begint te zweten en vochtig
wordt. Dan likt hij met de tong van deze vochtigheid en drink direct een beetje van
de wijn.
Op deze wijze brengt de wijn het speeksel welke door de steen verwarmt werd in het
lichaam van de mens.
Een ieder zal zo een helder verstand en onbewolkte inzichten krijgen en de maag
wordt daardoor gezond.
Maar ook hij die dom is, waardoor hem ieder hoger weten ontbreekt, en ondanks dat
toch verstandig wil zijn, maar dit niet kan, en daarbij geen boosheid voor ogen heeft,
nog op het boze uit is, die likt op zijn nuchtere maag met zijn tong de saffier,
waardoor de warmte en de kracht van de steen tezamen met de warme vochtigheid
van het speeksel, de schadelijke sappen verdrijven die het verstand van deze mens
sterk beïnvloeden.
Op deze wijze wordt de mens naar het goede verstand geleid.”
“Wie door heftige toorn opgewonden wordt neemt direct een saffier in de mond dan
zal de toorn zakken en van hem weggaan.
Als deze steen in een ring, van het zuiverste gelouterde goud zonder toevoeging
van andere metalen, gezet is en als er onder de steen niets anders als goed is, dan
kan men iedere zuivere ring met de gezette steen als heilmiddel in de mond nemen
en het zal niet schadelijk zijn.

Als er echter nog iets anders dan goud verwerkt is, dan zal dit niet werken en men
neemt hem niet in de mond omdat er in de ring iets is wat de steen tegenwerkt.”
“Wanneer een mens door een boze geest bezeten is, steek dan een saffier in een
stukje was en naai dit was-klompje in een lederen buidel en hang deze buidel om de
hals.
Daarbij spreekt men: “O, jij schadelijke geest, wijkt snel van deze mens, zo als ook
bij je eerste val de heerlijkheid dezer glans snel voor je geweken is.”
Daar wordt deze boze geest door in het nauw gebracht en deze zal van de mens
wijken behalve als hij bijzonder sterk en boosaardig is, doch de mens zal het beter
gaan.”
“Als echter de duivel een man aanzet een bepaalde vrouw te begeren zo dat hij ook
zonder tover-ban en bezweringen liefdes-dol wordt en als de vrouw dit te lastig
wordt, dan zal zij driemaal een beetje wijn over de saffier gieten en even zo vele
malen spreken :”Ik giet deze wijn met zijn gloeiende krachten over je uit zodat je het
gloeiende begeren van deze lustvolle man (naam) van mij vandaan neemt, zoals
God je glans, aanmatigende engel, van je genomen heeft.”
Als de vrouw dit niet zelf wil doen dan kan een ander, die zich over de begeerde
zorgen maakt, het in haar plaats doen en de man, voor of na het eten, met of zonder
zijn toestemming, gedurende drie dagen of meer deze wijn te drinken geven.
Echter als in een vrouw de begeerte tot een man ontbrand is en dit de man te lastig
wordt, dan dient hij dit deze vrouw zelf toe te dienen, zo ook met de wijn en de
saffier, zo zal het lijden verdwijnen.”
Aldus Hildegard.

WERKING
Therapeutisch springt bij de blauwe saffier het meest in het oog dat deze steen
uitstekend toepasbaar is tegen slapeloosheid.
Cliënten welke lijden onder chronische slaapgebrek omdat Klaas Vaak weigert
slaapzand in de ogen van het arme slachtoffer te strooien doen er goed aan een
blauwe saffier onder het hoofdkussen te leggen en vóór het slapen gaan, of in hun
geval voor het naar bed gaan, drie druppels saffier elixer in te nemen op een klein
glaasje mineraalwater.
De zo gewenste slaap zal zich dan spoedig nadat het moede hoofd in de kussens
gezakt is komen en de cliënt zal een zorgeloze en volle nacht-rust hebben zonder
de volgende dag geconfronteerd te hoeven zijn met de kwalijke, duffe, gevolgen van
een slaaptablet.
Een saffier geplaatst op het vierde chakra punt, eventueel in combinatie met een
rustgevende algemene legging, heeft een sterk bloeddrukverlagende capaciteit,
zonder dat vitale organen, aderen of slagaderen enigerlei verandering ondergaan.
Met andere woorden de bloeddruk zal dalen zonder dat er ook maar enige
gevaarlijke complicatie aan te pas komt.

Eczeem, psoriasis en overige huiduitslag kunnen profiteren van de kalmerende
kracht van de saffier indien deze verwerkt wordt tot saffier-olie, men wrijft hiertoe de
aangedane plaatsen zacht in met deze olie en dit meerdere malen per dag.
De kwaal zal hierdoor zeker niet genezen maar de pijn of de jeuk zal sterk
verminderen en in combinatie met elders beschreven behandelingen is er tot een
succesvol behandelingsplan te komen t.a.v. de huid problematiek.
Bedenk ook dat als er geen energie meer hoeft te gaan naar de irritatie welke
veroorzaakt wordt door pijn of jeuk het lichaam de kans krijgt zijn zelf herstellend
vermogen aan te spreken.
Zodoende is het mogelijk dat het lijkt alsof de saffier de goede daad verricht heeft,
terwijl deze uitsluitend een rol als "verzachter" gespeeld heeft.
Pijn, hetwelk in zijn algemeenheid energie vreet, kan bestreden worden door een
saffier op de pijnlijke plaats te leggen eventueel aangevuld met blauw licht ter extra
verkoeling.
Op deze wijze kunnen pijnen in de lever, de nieren, de gal, de maag en zelfs in de
darmen succesvol verholpen worden maar bedenk altijd dat pijn of pijnen een
indicatie zijn van een onderliggend proces.
Er is met de pijnlijke organen "iets" aan de hand anders waren de pijnen niet daar.
Ga daarom altijd op zoek naar eventuele processen welke deze pijn veroorzaken of
stuur de cliënt naar de huisarts voor nader onderzoek.
Na afloop van zo`n onderzoek en in het verlengde van de uitslag hiervan kan de
Edelsteen Therapeut altijd nog met de cliënt overleg plegen over de therapie welke
gevolgd gaat worden.
Tumoren welke zich diep in het weefsel van de cliënt/patiënt bevinden kunnen
uitstekend behandeld worden met een legging waarbij de saffier geplaatst wordt ter
hoogte van het geconstateerde tumor, aangevuld met de inname van saffier-elixer (3
maal daags drie druppels op een glas mineraalwater) en een wrijving met saffier-olie
zal wonderen kunnen verrichten.
Eveneens kunnen op deze wijze dieperliggende verzweringen of woekeringen
behandeld worden.
Echter nooit zelf de verantwoording voor een dergelijke behandeling nemen maar er
op staan dat de patiënt onder voort- durende controle blijft van de huisarts en/of
specialist.
Edelsteen Therapie is in dit soort gevallen altijd additioneel ofwel toegevoegd aan
een behandeling en mag nimmer de enige behandeling zijn welke de cliënt
ondergaat.
Als iemand zichzelf "overspannen" noemt, of door zijn/haar omgeving zo genoemd

wordt, is saffier-elixer 1.000 maal beter dan een valium-pil.
Geef de cliënt 4 tot 5 maal daags 10 druppels saffier elixer om in te nemen en wrijf
de Zonnevlecht (het derde chakra punt) regelmatig in met saffier-olie.
De rust zal wederkeren.
Daarnaast is het zinvol om met de cliënt op zoek te gaan naar de oorzaken welke
geleidt hebben tot de toestand waar deze persoon zich in bevind, ga een paar
dieptegesprekken aan om te komen tot de kern van de problematiek.
Vergeet hierbij niet dat de kern wel eens op een heel ander punt zou kunnen liggen
dan het punt welke de cliënt aangeeft, vaak gaat de uiting van "overspannenheid"
terug tot trauma`s welke veel en veel verder terug liggen.
Indien je denkt de problematiek met een dergelijk persoon niet aan te kunnen verwijs
deze dan door naar een gespecialiseerde gesprekstherapeut om te voorkomen dat
er nieuwe aanleidingen gevonden worden om dieper in de "overspannenheid" te
geraken.
Natuurlijk is de legging welke al eerder aangegeven is om te komen tot een stuk
innerlijke rust bij uitstek geschikt om te combineren met de bovenstaande saffier
behandeling.
Zuurbranden, oprispingen en de typische maaggeur zijn vaak ook het gevolg van
nervositeit en kunnen op de hierboven beschreven wijze aangepakt worden, de
druppels en de wrijving met saffier-olie.
De haren hebben een grote binding met de saffier, indien een cliënt te kennen geeft
te lijden onder een verschijnsel wat wij kennen als roos laat deze zich dan een half
uur voordat de haren gewassen worden de hoofdhuid insmeren met saffier-olie.
Daarnaast dient een zachte (liefst Ph.-neutrale) shampoo gebruikt te worden om de
haren te wassen.
Bedenk dat roos ook vaak een nerveuze uiting is en mensen met roos soms moeilijk
hun "draai" in het leven kunnen vinden, vaak wat besluiteloze type`s zijn.
Gesprekstherapie voor een ieder welke aan roos lijd gaat wat ver maar geef toch de
stille wenk aan de cliënt om wat vaster op de benen te gaan staan en besluiten te
durven nemen.
Gek genoeg zou een aardende legging zeer geschikt kunnen zijn voor chronische
roos-lijders.
Maar ook gespleten haarpunten zijn uitstekend behandelbaar met de saffier.

Vaak gaan gespleten haarpunten samen met brokkelige nagels en indien een cliënt
zich bij de Edelsteen Therapeut vervoegd met de klacht van de gespleten

haarpunten vergeet dan nooit ook op de nagels te letten.
De nagels krijgen dan bijv. onyx-olie en de haren saffier-olie een combinatie welke
uitstekend blijkt te werken.
Daarnaast is het zinvol om het voedingspatroon van de cliënt eens goed door te
nemen vanwege het feit dat hier nogal eens de oorzaak kan zitten in de
bovenstaande "klachten".
Haaruitval en kaalheid zijn het schrikbeeld van vele mannen en zeker ook vrouwen.
Voor zover er geen directe hormonale oorzaken aan te wijzen zijn dient de
hoofdhuid gemasseerd te worden met saffier-olie, het haar na het wassen
uitgespoeld te worden met saffier-water en inwendig 3 maal daags 5 druppels
saffier-elixer gegeven te worden.
Het resultaat is vaak verbijsterend.
Terecht staat hiervoor : "als er geen directe hormonale oorzaken aan te wijzen zijn",
mocht dit namelijk wel het geval zijn zoek dan een behandeling welke meer aansluit
op hormonale ontregelingen.
Gewrichtspijnen en jicht zijn gewillige slachtoffers voor saffier-olie, wrijf de
aangedane plaatsen regelmatig in met deze olie om verlichting te brengen in het
lijden.
Eén van de kenmerken van jicht is dat deze vaak zijn aanvang neemt in een grote
teen of duim en degene welke wel eens een jichtaanval gehad hebben kunnen over
de helse pijnen meepraten.
Buiten een wrijving met saffier-olie is het meer dan zinvol om ook wat te doen
richting lever, nieren en blaas, omdat jicht veroorzaakt wordt door z.g. ureum
kristallen welke zich vastzetten in de gewrichten.
Door de cliënt véél water of kruidenthee te laten drinken bestaat de kans dat er geen
verdere ureum stapeling meer voordoet.
Als kruidenthee kan dan natuurlijk gedacht worden aan Solidago thee oftewel
Guldenroede thee.
Varkensvlees is vervolgens uit den boze omdat dit de neiging heeft ureumzuur te
laten kristalliseren.
Laat bij de jicht lijder ook het cholesterol nameten want vaak hebben de jicht
gevoelige mensen ook een veel te hoog cholesterol gehalte in hun bloed een
aangepast dieet is hier dan op zijn plaats.
Indien je het vermoeden hebt dat je cliënt een tanende darmflora bezit geef deze
dan regelmatig saffier-water te drinken.

Ondanks het feit dat water meer binding heeft met de nieren en de blaas geeft
saffier-water de flora in de darmen de kans om zich weer te herstellen.
Eén van de nadelen van ons voedingspatroon in deze maatschap-pij is dat onze
darmen steeds meer gaan lijken op gladde rioleringsbuizen, alle leven verdwijnt
langzaam uit de darm en ons voedsel komt minder dan half verteert weer uit ons
lichaam te voorschijn.
Darmflora kan zich moeilijk hechten op gladde rioolbuizen en ons lichaam onttrekt
steeds minder waardevolle elementen uit ons dagelijkse voedsel.
Saffier-water lost dit probleem redelijk op, de darmflora krijgt weer hechtpunten in de
darm en er komt weer "leven" in dit waardevolle orgaan.
Als laatste deugd van deze steen de astma patiënt.
Een legging welke simpel maar toch zeer afdoende is gaat als volgt:
- één saffier op het derde chakra punt (1),
- één rozekwarts gecombineerd met een jadeïet op het vierde chakra punt (2),
- één saffier op het vijfde chakra punt (3),
- de luchtpijp inwrijven met saffier olie,
- één bergkristal boven het zevende chakra punt (4),
en
- de rookkwarts/rozekwarts (m/v) onder de voeten (5).
De bovenstaande legging staat afgebeeld op de volgende pagina.

Aanvullend kan men een zwart tourmalijn kristal het totale longgebied aftasten in
combinatie met saffier-olie voor het geleidende vermogen.
Daarnaast drie maal daags vijf druppels saffier elixer en de astmapatiënt zal
bemerken dat de belastende aanvallen zullen verminderen en minder hevig zullen
worden.
Regelmatig een glaasje saffier kristal water drinken kan voor niemand kwaad omdat
dit een algemeen reinigend, activerend effect op ons lichaam heeft en vele klachten
vinden hun oorsprong in een gebrek aan activiteit en een teveel aan afvalstoffen
Met de blauwe saffier kan uitstekend gemediteerd worden en de therapeut wordt
aangeraden dat veelvuldig te doen, vraag de steen zelf waar deze voor ingezet
wenst te worden, want bedenk dat iedere steen een ziel heeft en de steenziel heeft
zijn eigen unieke doel op deze Aarde en in dit Universum.
Je zult alras bemerken dat de saffier legio emotionele problemen aan wenst te, en
kan, pakken hetwelk deze steen waardevol maakt voor de therapeut.
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saffier
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rozekwarts & jadeïet
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saffier
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bergkristal
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M/V legging

Bewaar alle door je vervaardigde
voortbrengselen van de blauwe saffier in een blauwe glazen pot of fles om de
energie zuiver te houden,
Saffier wenst evenals smaragd en robijn in goud gezet te worden.
Vindplaatsen zijn o.a.: Sri Lanka, Australië, Siam, Cambodja, de U.S.A., India,
Brazilië, Kenia en Finland.
Astrologisch heeft de blauwe saffier weinig affectie met de Leeuw, de Ram en de
Schorpioen terwijl de Steenbok meestal niet echt in de rij staat om een
energetische uitwisseling met de blauwe saffier aan te gaan.

Alle overige sterrenbeelden voelen zich over het algemeen prettig bij de blauwe
saffier.
Toon
Chakra
Energetische Basis Lading
Element
Kleurtrilling

:
:
:
:
:

A
5
Zuivering, opbouw
Vuur & Lucht
groen,
blauw,
paars,
wit,
ultra-violet.

De bovenstaande gegevens betreffen uitsluitend de blauwe saffier !!!!

Affirmatie :
" In mijzelf zal ik steeds verder ontwikkelen en completer worden ".
Voor de meditatie : zie het voorgaande (bladzijde 40.09 onderaan).

Onderhoud
Reinigen onder stromend water, ontladen op hematiet stenen, laden gedurende een
24 uur`s cyclus in Zon- en Maanenergie.

Wat anderen ervan zeggen
Werkt : koortswerend.
Geeft : gelukkige liefde, mildheid, reinheid, vertrouwen,
nuttige vrienden.
Tegen : bloedingen, bloeduitstortingen, melancholie,
oogaandoeningen, slapeloosheid, vergiftiging,
zenuwachtigheid.
(misschien is het nuttig om zelf nog even een vergelijk te maken tussen het geschrift van
Hildegard en wat anderen ook aan de saffier toeschrijven)

Saffierkristallen

De winning van saffier in een rivier grind bed.

IMITATIES
Volgens dezelfde methode waarmee synthetische robijnen gemaakt worden, maakt
men tegenwoordig ook synthetische saffieren.
Maar ook verschillende glasimitaties en doubletten uit een granaatbovendeel en een
kunststof of kobaltglas beneden deel, maar soms worden er ook geslepen stenen
aangetroffen waarbij het bovendeel bestaat uit groenige (vaak Australische) saffier
en het beneden deel uit synthetische blauwe saffier.
De kleur van deze laatste imitatie is prachtig en bij iedere test gaat deze steen door
als een saffier.
Er is slechts één methode om dit bedrog te ontdekken !
(zie hiervoor de cursus elementaire edelsteenkunde)

Ook hier is het dus oppassen geboden bij de aanschaf van mooie stenen.

