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JASPIS
(rode jaspis)

Chemie en Fysische kenmerken
De jaspis-familie behoort tot de macrokristallijne kwarts soorten en daarmee tot de
mineraalklasse van de Oxides : SiO2 + vreemde stoffen.
Veelal wordt de jaspis onder de chalcedoon-groep geplaatst maar anderen zien de
jaspis als een aparte kwartsgroep.
Hier zal (wat de geneeskrachtige werking betreft) uitsluitend de Rode Jaspis besproken worden aangezien eventuele andere jaspissoorten, zoals bijvoorbeeld de heliotroop of het versteende hout (ondanks het feit dat dit ook volle jaspissen of jaspisachtigen zijn), in andere lessen ter sprake komen.
Als kleur gevende vreemdstof in de rode jaspis is er ijzeroxide (Fe3O4).

?

Men zou ook kunnen zeggen dat er in de rode jaspis een heel fijn
verdeelde hoeveelheid hematiet voorkomt.

Hardheid (Mohs) :
Soortelijk gewicht :
Kristallen :
Splijtbaarheid :
Transparantie :

6.5 - 7
2,58 - 2,91
(trigonaal) micro-kristallijne korrelige aggregaten
geen, glasachtig of onregelmatige breuk
ondoorzichtig

Vindplaatsen
De jaspis wordt gevonden in vrijwel ieder land ter wereld bijv. India (Deccan), de
Oeral, USA, Frankrijk (Dauphiné), Duitsland (Kandern en Löhlbach in Baden), St.
Egidien/Saksen, Australië en Zuid-Afrika waarbij een speciale vermelding voor de
jaspissen uit Egypte omdat deze in de praktijk bijzonder krachtig blijken te zijn.

Geschiedenis
De jaspis welke wij tegenwoordig kennen draagt een foute naam maar dit zal verderop in deze les nog blijken.
In Oud Bijbelse verhalen komt deze steen veelvuldig voor en in het boek Openbaringen kun je vinden dat God voor een groot deel uit jaspis bestaat.
Mede vanwege dit feit heeft de jaspis een ruime plaats in het Joodse denken, zij
geloven dat de jaspis de allereerste hoeksteen van het Nieuwe Jeruzalem zal zijn.
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In de bijbel komen we de jaspis tegen onder het Hebreeuwse woord “yashpeb” of
onder de naam “jashfe” het verschil in beide woorden ligt in de vertaling naar uitspraak vanuit het Hebreeuws..
Ten aanzien van de bijbel en de jaspis is er nog iets wonderlijks wat opvalt : in het
Oude Testament staat deze steen aan het eind van de reeks van twaalf stenen
terwijl hij aan het begin van de stenenreeks van het Nieuwe Testament genoemd
wordt.
Misschien dat dit duidelijk wordt als we verderop in deze les kijken naar de werking
van de jaspis op de psyche.
Misschien valt het voorgaande al enigszins te begrijpen of te plaatsen als we kijken
naar een oude Latijnse spreuk :
Quid melius auro ?
Jaspis !
Quid Jaspis ?
Virtus !
Quid virtute ?
Deus !
(Wat is beter dan goud ? - Jaspis ! - Wat is beter dan Jaspis ? - Deugd ! - Wat is
beter dan de deugd ? - God ! )

Op deze afbeelding valt de borstplaat van
de Hoge Priester te zien met onder nummer “6" (tweede van rechtsboven) de jaspis.
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In Assyrië benoemde men de jaspis als “ashpu”.
Een inscriptie op een Babylonische rolzegel uit ongeveer 2000 voor Chr. luidt :
“Met een zegel gemaakt van Gug (= rode jaspis) zal een mens nooit de bescherming van zijn God ontberen.”

Voorbeeld van een rolstempel uit het
“Ochtend land”.

De Egyptische koning Nechepsos droeg een
amulet vervaardigd uit jaspis voorstellende een luchtwezen omgeven door stralen.
Hij droeg dit amulet om zijn spijsvertering via de gal te activeren.
Ook de Grieken alsmede de Romeinen beschreven de jaspis reeds.
Zo waren de Klassieke Grieken ervan overtuigd dat de jaspis zijn drager innerlijke
harmonie zou brengen en ten aanzien hiervan wordt in dit bestek verwezen naar het
laatste beschrijvende gedeelte over de jaspis en de toepassing van haar elixer.
De Romeinen wisten dat de jaspis boze geesten, wilde dieren en demonen zou
verdrijven en droegen deze steen dan ook veelvuldig met zich mee bij wijze van
beschermend amulet.
Maar steeds weer duikt in de Oude teksten op dat de jaspis een groene doorzichtige
steen is, soms bijna zo helder als water.
De hardste en kostbaarste stenen worden in deze Oude geschriften benoemd tot
Iaspis (iaspis).
Dionysius Periegetes schrijft in 10 n. Chr. In zijn verzen :
“In India zoeken de mensen in de rivierbeddingen naar chloora diaugazousa iaspis” (= groen glanzende jaspis).
Terwijl Dioscorides in 60 n. Chr. schrijft :
“De iaspis steen gelijkt soms op de smaragdos, is soms hemelsblauw of rookgrijs
gekleurd”.
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Vaak valt op dat zaken welke door de Ouden met de ene naam bedoeld werden, in
de loop der tijd een totaal andere betekenis kregen hetwelk degenen welke dienen
te werken met gegevensuit zeer lang vervlogen tijden het werk behoorlijk kan bemoeilijken.
Gelukkig is er door de vele eeuwen heen een stuk esoterie bewaard gebleven
waardoor zaken, vaak pas thans, in hun juiste perspectief te plaatsen zijn.
Maar wat betreft de Iaspis, welnu; de Grieken benoemden iedere zeldzame steensoort tot Iaspis hetwelk menig (bijbel-) vertaler op een verkeerd been heeft gezet en
het woord Iaspis werd steeds weer, volkomen foutief, als jaspis vertaald.
Foutief in die zin dat de jaspis welke wij kennen als edelsteen eigenlijk niet de iaspis
is welke zoveel genoemd wordt.
Ook de Duitse kloostervrouwe Hildegard von Bingen begaat de “fout” de jaspis te
verwarren met een andere steen, namelijk de agaat.
Waar zij in haar werken over de onyx schrijft spreekt zij feitelijk over de agaat en
waar ze schrijft over de agaat heeft ze het over de jaspis.
Dit lijkt allemaal een beetje verwarrend maar doordat zij zich baseerde op werken
van onder andere Plinius de Oudere kwam zij tot dit soort “verschrijvingen”.
(in deze vertaling van haar originele tekst is het woord “agaat” vervangen door
“jaspis”, dit om eventuele misverstanden te voorkomen)
Hildegard schrijft over de jaspis :
“De jaspis ontstaat uit het zand van een waterloop welke zich van het Oosten naar
het Zuiden uitstrekt. Hij is warm en vurig, heeft echter meer kracht van de lucht en
het water als van het vuur. (* 1)
Als de waterspiegel daalt zodat het zand droogvalt dan wordt een deel van het zand
door de gloed van de Zon en zuivere lucht doordrongen en wordt daardoor tot een
stralende steen. Als het water daarop weer stijgt spoelt de steen uit het zand en
wordt deze naar andere landen gebracht.”
“Als een spin of ander ongedierte zijn gif op een mens spuit zonder dat het in het
lichaam binnengedrongen is, dan verwarmt men de jaspis krachtig in de Zon of op
een verhitte tegel en legt daarna deze verwarmde steen op het pijnlijke deel. Op
deze wijze zal de steen het gif wegnemen. Daarna verwarmt men de jaspis nogmaals op dezelfde wijze en houdt hem boven de damp van heet water zodat zijn
zweet zich met het water vermengt. Aansluitend legt men de steen een kort uur in dit
water, doopt een linnendoek hierin en dept met de (hete) doek de delen van het
lichaam waar zich de beet van de spin bevindt, of over de plaats waar een ander gif
op gesproeid is. Op deze wijze zal men geheeld worden.”
“Als een mens deze steen bij zich draagt dan zal hij deze op de blote huid leggen,
waardoor deze warm wordt. Dan zal de natuur van de steen een ieder doortastend,
verstandig en helder in zijn redevoering maken, omdat de jaspis uit vuur, lucht en
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water ontstaat. Als dan een giftig gewas op de huid van de mens na enige tijd een
blaas of een zweer laat ontstaan dan kan de anderzijds bedoelde steen op de huid
door zijn kracht deze gezond en sterk maken.”
“Een mens, welke lijdt aan vallende ziekten of maanziek is dient altijd een jaspis op
de blote huid bij zich te dragen en het zal hem beter gaan. Vaak worden mensen met
dergelijke ziektes geboren vaak ook trekken zij dit door een teveel aan slechte
sappen en ontstekingen aan. Wie aan vallende ziekte lijdt legt bij volle maan een
jaspis drie dagen lang in water en neemt hem op de vierde dag hier weer uit. Daarna
verhitte hij dit water zonder het te laten koken. Dit water bewaart hij en kookt daarmee alle voedsel in de tijd van de afnemende maan. Hij legt ook een jaspis in alles
wat hij gedurende deze tijd drinkt, wijn of water en drinkt het zo. Op deze wijze gaat
hij tien maanden lang voort, zo zal hij geheeld worden, onder voorbehoud, dat God
dit wil.”
“Wie maanziek is, legt drie dagen voor de tijd dat de geestelijke verwarring meestal
optreedt, een jaspis drie dagen lang in water en neemt hem de vierde dag hier weer
uit. Daarna verhit hij dit water een beetje en kookt daarmee alle voedsel welke hij in
de tijd van zijn verwarring nuttigt. Ook legt hij deze steen gedurende deze tijd in
iedere drank voor hij daarvan drinkt. Op deze wijze gaat hij vijf manen voort, zo
wordt het verstand en de gezondheid weer opgebouwd, als God dit niet tegenwerkt.”
“Als het water door de kracht van deze steen verwarmd wordt en de zieke mens
daardoor weer op krachten komt en wanneer de warmte van deze steen door een
weinig verhit water wakker gemaakt is, welk water niet dient te koken, aangezien de
kracht van de steen door overmatige hitte verzwakt, dan zal dit water alle voedsel
van deze mens toegevoegd dienen te worden en zijn dranken op de hierboven
genoemde wijze bereidt worden. Zo wordt de kracht van deze vermenging en de
macht van God de sappen, welke zijn verwarring veroorzaken, rustig maken.”
“Voordat een mens zich ‘s nachts naar bed begeeft draagt hij de jaspis in een kruisvorm door zijn huis, eenmaal in de lengte en eenmaal in de breedte. Inbrekers zullen
zodoende hun voornemen niet kunnen uitvoeren en geen succes hebben en bij het
stelen aan het kortste eind trekken.”
(* 1 = dit wordt tijdens de Workshop “Hildegard von Bingen” behandeld aangezien
het in dit cursusonderdeel te ver zou voeren de betekenis van de Middeleeuwse
waarden toe te lichten.)
Tot zover Hildegard von Bingen, in het stuk over de therapeutische geneeskrachtige
werking van de jaspis vallen zeker een aantal stukken van Hildegards gedachtegoed
terug te vinden.
In de Middeleeuwen bleef de jaspis populair, in de Sint Wenceslaskapel van de SintVituskathedraal in Praag vinden we muren die deels versierd zijn met bloedrode
jaspissen.
Deze versiering stamt uit de tijd van Keizer Karel IV die in 1347 alle favoriete plaatsen waar hij regelmatig vertoefde met jaspis liet versieren.
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De lijfarts van Keizer Rudolf II, De Boot, schrijft in zijn boek “Gemmarum et lapidum
historia” de populariteit van de jaspis in de Renaissance.
(Ook hier vinden we weer een arts die een verbinding met de geneeskrachtige
werking van (edel-)stenen heeft.)
Maar buiten het Oude Egypte, het Klassieke Griekenland, het Romeinse rijk en de
periode van de Middeleeuwen was de jaspis ook geliefd bij andere volkeren in
andere landen.
In de Indische Ayurveda komen we verwijzingen tegen naar de rode jaspis, de
oorspronkelijke Mexicaanse bevolking gebruikte deze steen als talisman en zo ook
in Japan voor duizenden jaren.
Het feit dat de jaspis op zo veel verschillende plaatsen voor zoveel dezelfde zaken
is gebruikt doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een edelsteen welke
direct terug gaat tot Atlantide tijden.
Zelfs de Aboriginals van Australië gebruiken een rode jaspis soort welke wij alhier
kennen onder de naam Mookaiet.
De jaspis is een steensoort welke ook weer te benoemen valt als een broertje van
de kwartsachtigen maar welke wij ook weer in een eigen groep geplaatst hebben, de
z.g. Jaspis-groep.
Ook de jaspis is, zoals enkele van de kwarts achtigen welke al eerder besproken
zijn, niet kristallijn van vorm maar een samenpersing van kwarts houdend gesteente.
Wij kennen de jaspis onder vele kleuren: rood, groen, geel, en groen met rode
stippen welke laatste steen heliotroop genoemd wordt ofwel bloedsteen en welke
later apart behandeld zal gaan worden.
Hier spreken wij over de rode jaspis, een steen met
een redelijk activerende uitstraling.
De kleurtrilling van jaspis is overwegend groen en dit gegeven geeft ook aan waarom deze steen zo gigantisch werkt op iets wat enorm hinderlijk is als men in verwachting is :
het zwangerschapsbraken.
Ogenschijnlijk staan hierboven twee verschillende zaken, er staat dat de jaspis een
redelijk activerende werking heeft en er staat ook dat de jaspis een sederende
werking heeft, te weten tegen zwangerschapsbraken.
De activerende werking ontleent de jaspis voor een groot deel aan zijn
kleurstof, ijzer, en ook zijn kleur, rood (beide Mars), terwijl zijn sederende
werking afkomstig is vanuit zijn trilling welke overwegend groen is en groen
heeft zoals inmiddels wel geweten is een kalmerend effect op mens en dier.
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Hierboven werd aangeduid dat de jaspis ingezet kan worden indien een vrouw welke
in verwachting is last heeft van zwangerschapsbraken, een kwaal welke lastig is en
sommigen enorm uit kan putten.
Daarnaast verliest de vrouw welke hieronder lijdt vocht en andere voor het lichaam
zo waardevolle stoffen welke zij nodig heeft voor de groei en de ontwikkeling van de
vrucht.
Vandaar dat het zinvol is je zwangere cliënt welke hieronder lijdt aan te raden de
vochtbalans goed in de gaten te houden door middel van voldoende te drinken en
over te schakelen op volwaardig voedsel.
Ten aanzien van zo’n overschakeling op volwaardig voedsel dient, en dit zeker bij
vruchtdragende vrouwen, dit geleidelijk te gebeuren, dus niet van de ene op de
andere dag een compleet ander voedingspatroon daar het lichaam en in het
bijzonder de spijsverteringsorganen langzaam over dienen te schakelen om
problemen zoals verstopping, of juist diarree, te voorkomen.
Bedenk dat stoffen welke in verse (liefst biologisch geteelde) groentes voorkomen
en ook vol-graan producten het beste zijn.

Vergeet niet het gebruik van rabarber te ontraden
gedurende de zwangerschap!

Een legging welke met succes toegepast kan worden om de aanstaande moeder te
behoeden tegen allerlei ongemakken tijdens de zwangerschap is de volgende;
- een jaspis op het tweede chakra punt, (1)
- een jaspis aan iedere zijde van dit tweede chakra punt circa een handbreedte
naar links en rechts, (2)
- een jaspis op het derde chakra punt, (3)
en
- op iedere hoek van de tafel een agaat schijfje. (4)
(Deze legging staat op pagina 1.8 afgebeeld)
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1, 2 & 3 = jaspis
4
= agaatschijfjes

De rode, ijzerhoudende, jaspis zal ervoor
zorgen dat de bloedvoorziening geoptimaliseerd wordt waardoor de doorbloeding
van het weefsel geregeld wordt.
De lymfe pomp (de spieren) wordt hiermede ook geactiveerd waardoor de veranderingen in het weefsel op fysiologisch terrein beter opgevangen worden.
Het verdient aanbeveling de twee lymfe punten onder de sleutelbeenderen even aan
te spelen met een lichte
druk van de vingers.
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Als de cliënt tijdens deze druk een of meerdere malen achter elkaar moet slikken
valt hieruit af te leiden dat de beide lymfe punten geactiveerd zijn.
Doel van deze actie is het lichaam gereed te maken voor de lichamelijke veranderingen welke op komst zijn door het weefsel plaatselijk vanuit het tweede chakrapunt
te reinigen en de druk weg te nemen welke zou kunnen ontstaan door de groei van
de vrucht.
Vandaar een jaspis op het tweede chakrapunt met de twee jaspissen aan beide
zijden.
De jaspis op het derde chakrapunt is daar geplaatst om vanuit dit belangrijke zenuwcentrum de werking van de eerder gelegde jaspissen te versterken en over het
lichaam te verdelen.
De vier agaatschijfjes hebben tot doel een aardse trilling te scheppen waartussen
het lichaam zich bevindt.
Zowel de a.s. moeder als het, nog ongeboren, kind hebben behoefte aan een basale
trilling, een trilling van vertrouwde gronding.
Aangezien de agaat op circa 10 hertz trilt en resoneert zal er een gevoel van ontspanning op het stralingskruispunt van de agaatschijfjes ontstaan welke zich door
het lichaam zal verspreiden.

1ste zwangerschapsmaand

6de zwangerschapsmaand

Vlak voor de geboorte

Tijdens de zwangerschap worden er nogal wat “eisen” gesteld aan het weefsel van de vrouw.
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Indien de op pagina 1.7 beschreven legging, welke op pagina 1.8 afgebeeld is, de
eerste vijf maanden van de zwangerschap maandelijks herhaald wordt en dit het
liefst op woensdagen zal een voorbeeldige zwangerschap het gevolg zijn.
Daarnaast is het zinvol de a.s. moeder een jaspis (aan een lederen koord of gouden
ketting) om de hals te hangen daar de uitstraling van de steen de moeder innige
liefde voor de groeiende vrucht schenkt en beschermt tegen eventuele geestelijke
problemen bij het nog ongeboren kind.
In de laatste weken van de zwangerschap is het zinvol de buik, het bekken en de
benen dagelijks in te wrijven met jaspisolie omdat dit bekkenpijn, wateropslag in de
benen en krampen zal voorkomen.
Vroeger was men ervan overtuigd dat een vrouw welke in verwachting was door een
vergrote kwetsbaarheid gemakkelijker beïnvloedbaar was voor “beheksing”, hetwelk
later vertaald is als ontvankelijker voor demonische krachten.
Maar wat werd hier feitelijk mee bedoeld ?
Zaken als zwangerschapsbraken, zwangerschapssuiker en andere problemen welke
bij een vruchtdragende vrouw kunnen ontstaan waren naar de kennis van die dagen
niet verklaarbaar en op die grond werden deze veroorzaakt door “kwade” krachten.
Daar in dit geval de jaspis, (maar in bredere zin edelstenen), de kracht in zich heeft
(hebben) om fijnstoffelijk (energetisch) en grofstoffelijk (fysiek-energetisch) ons “zijn”
in positieve zin te beïnvloeden, werd in de toenmalige (volks-)geneeskunst opgemerkt dat een vrouw welke een jaspis droeg gevrijwaard werd van de “beheksing”
welke zich uite in bijv. het zwangerschapsbraken.
De steen werd in die gevallen niet gezien als de helper tegen de kwaal maar de
kwaal werd gezien als veroorzaakt door kwade krachten welke kwade krachten
bestreden konden worden met de steen waardoor het gevolg van de kwade krachten, het braken, zou verdwijnen.
Ogenschijnlijk een omweg, maar men gaf deze weg toch te kennen dat er “iets” in de
krachtverdeling in het lichaam veranderd was en de kracht of energie van de steen
kon deze energetische balans weer terug brengen.
Opvallend is wel dat de oude geneeskunde enerzijds zeer klachtgericht te werk gaat
en anderzijds, dit meestal waar een patho-fysiologische verklaring ontbreekt, een
beroep doet op krachten in het algemeen.
Maar natuurlijk dient men niet te vergeten dat onze behoefte om zaken wetenschappelijk te benoemen pas zo’n 400 jaar bestaat.

Voor die tijd liet men “zijn” datgene wat was (of is) voor wat het was (of is), daar1.10
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naast laten wij in deze zuiver technologische maatschappij een aantal, vooral energetische, zaken liggen omdat deze niet te benoemen zijn met de middelen welke de
wetenschap thans gegeven zijn.
Stel je eens voor dat de medisch specialist je binnenste buiten gekeerd heeft, niets
weet te vinden, en zegt: “Sorry hoor, maar er zijn bij U wat krachten aan het werk
welke hun oorsprong in het fijnstoffelijke hebben, ik kan ze niet benoemen, U bent
ziek maar genezen kan ik U niet, gaat eens wat werken aan Uw bewustzijn”.
Zo’n medisch specialist zou goud waard zijn maar is waarschijnlijk nergens te vinden.
De jaspis heeft bovendien een positieve uitwerking op de lever, welk orgaan ook de
grootste klier van ons lichaam is.
In gezonde toestand is het gewicht circa 1.5 kilo maar bij sommige chronische
ziekten kan het gewicht wel oplopen tot zo’n 10 kilogram.
De lever is aan de rechter zijde van ons lichaam gelegen, zeg maar rechts boven de
navel naar de zijkant van de ribbenboog.
De ligging van de lever in het lichaam
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De lever is een enorm belangrijk orgaan in ons lichaam, hij heeft vele functie`s, om
enkele te noemen ;
Stofwisselingsfunctie,
hij neemt deel aan de :
- Eiwitstofwisseling,
- Vetstofwisseling,
- Koolhydraatstofwisseling.
Galproduktie.
De gal produceert de vloeistof gal wat in de galblaas wordt opgeslagen, via de
galblaas wordt door een reflex in de dunne darm gebracht om te zorgen dat hier de
vetten geëmulgeerd worden.
Hierdoor kunnen deze door de dunnedarmwand opgenomen worden.
Ontgiftende werking.
De lever heeft een sterk ontgiftende werking maar daarover valt verderop meer te
lezen.
Depotfunctie,
De lever slaat op en geeft weer vrij o.a. proteïnes, ijzer en enige vitamines zoals A,
B1, B12, D, E en K.
Daarnaast maakt de lever ureum van aminozuren.
Kortom ook dit orgaan is voor ons lichaam erg belangrijk en kan in deze tijd, waarin
het lichaam meer gifstoffen aangeboden krijgt dan het kan verwerken, best wat
ondersteuning gebruiken.
De trilling van de jaspis blijkt de lever behulpzaam te kunnen zijn in het functioneren.
Bij een opgezette lever of tijdens een periode van extra belasting van dit orgaan dan
wel tijdens een z.g. ontgiftingskuur is het raadzaam om de volgende legging toe te
passen:
- een jaspis op het tweede chakrapunt, (1)
- een jaspis op het derde chakrapunt, (2)
- een jaspis op de lever, (3)
- een bergkristal boven het zevende chakrapunt, (4)
- onder de voeten de rookkwarts/rozekwarts (m/v) (5)
- denk vooral ook aan het aanvoerende en afvoerende kristal tegen de vingers van
de handen aan! (6)
(Afbeelding op pagina 1.13)
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1, 2 & 3 = jaspis
4 = bergkristal
5 = rozekwarts, rookkwarts
6 = aan en afvoerende bergkristallen.

Aangezien de lever een belangrijk aandeel levert in het totale proces van
voedselopname en vertering is het tweede chakrapunt een prima plaats om het
lichaam te stimuleren in een deel van zijn afvoer, het derde chakrapunt is de
geleider van energieën door het lichaam en heeft bindingen met vrijwel alle organen
dus ook met de lever waardoor via het derde chakrapunt de jaspis energie vrij direct
op deze plaats terechtkomt.
Ontgifting is een samenspel van vele organen en omdat de jaspis ook de
bloedstroom activeert speelt deze een zeer belangrijke dubbele rol in het ontgiftingsproces.
Een jaspis op de lever zelf geplaatst zet dit orgaan aan tot versterkte activiteit daar
trillingen niet alleen via energetische lichaamspoorten (=chakra`s) vervoert hoeven
te worden maar ook direct bij het desbetreffende lichaamsdeel of orgaan binnen
kunnen treden.

Door een orgaan ook direct te benaderen overlap je eventuele energetische
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blokkades welke het lichaam in de loop der tijd opgebouwd zou kunnen hebben en
daarnaast trek je de energie, als het ware, van het ene punt van het lichaam naar
andere indien gelijke stenen gebruikt worden of stenen welke op elkaars energie
aansluiten en dit in gelijkwaardigheid dan wel in plus/min verhouding.
De bergkristal boven het zevende chakrapunt geeft het lichaam eigenlijk een
zuivering maar maakt tevens, middels een subtiele doch intensieve trilling, de weg
vrij voor de zwaardere energie van de jaspis.
Daarnaast trekt de bergkristal altijd energie naar boven, verhoogt deze als het ware,
en geeft deze energie in zuivere staat weer terug aan het energetisch veld dat de
mens omringt.
Aangezien de lever een energetisch aards orgaan is wordt de werking vanuit
aarding versterkt vandaar ook hier het gebruik van de rookkwarts/rozekwarts onder
de voeten van de cliënt.
Vervolgens staat vast dat een aarding met deze beide stenen een doorstroming van
het lichaam optimaliseert en het lichaam sneller mee gaat resoneren (= meetrillen)
met de basis frequentie van de aarde waardoor het via zijn antenne (de ruggengraat) ontvankelijker wordt voor de trillingen uit de kosmos.
De leverbehandeling kan versterkt worden door een in wrijving met jaspis olie op het
levergebied.
Bij geval van activering van de lever bij ontgifting is een rode lamp op het levergebied aanbevelingswaardig waarbij een tweede lamp, maar nu blauw van kleur,
op het derde chakrapunt geplaatst kan worden.
Blauw op dit punt omdat gifstoffen welke vrijkomen uit de lever zich agressief zullen
gaan gedragen.
Indien deze stoffen middels het derde chakrapunt de informatie van de kleur blauw
mee kunnen krijgen zullen zij zonder voor al te grote problemen te zorgen het
lichaam verlaten.
In geval van een vergrote lever is het echter raadzaam
om geen licht als aanvulling te gebruiken.
Ook jaspis elixer is inzetbaar tegen leverkwalen en werkt sterk plus vrij direct,
immers alcohol (waar het elixer op gebaseerd is) heeft de trilling van de jaspis
opgeslagen en het is de lever waar deze alcohol (welke een gifstof op zich is)
onschadelijk gemaakt gaat worden.
In het proces van ontgifting en omzetting komt de trilling van de jaspis vrij en wel
direct in de lever waar deze trilling zijn ondersteunende werking kan doen gelden.
IJzer is de kleurende stof van de rode jaspis en zoals wij al eerder mochten zien
hebben ijzer en bloed een aantal overeenkomsten, op zijn zachts gezegd hebben
beiden een aantrekkingskracht tot elkaar.
Aambeien werden vroeger aangeduid als het gevolg van vies of onzuiver bloed,
1.14

Vakopleiding Edelsteen Therapie
© André Molenaar

tegenwoordig weten wij dat onzuiver bloed en aambeien niets met elkaar te maken
hebben maar natuurlijk blijft wel staan dat aambeien, bindweefsel, aderen en bloed
met elkaar van doen hebben.
Uitwendige aambeien kunnen prima behandeld worden met jaspis olie welke in de
eerste plaats verzachtend zal werken op de getroffen plaatsen maar ook spoedig de
zwelling(en) zal doen laten verdwijnen.
Eventueel kan de werking versterkt worden door inwendig elixer toe te passen, maar
noodzakelijk is dit niet.
Bloedingen van welke aard dan ook kunnen snel verholpen worden door een jaspis
de desbetreffende plaats te plaatsen.
Maar dompel dan wel eerste de steen in zuiver mineraalwater om te voorkomen
dat de poreuze jaspis zich volzuigt met het bloed van de wond.
Daarnaast zal de jaspis trilling de wond behoorlijk kunnen beschermen tegen allerlei
infecties.
Bij een neusbloeding wordt aangeraden een rode jaspis op de neuswortel te plaatsen waardoor het bloeden spoedig zal stoppen.
Denk er echter wel aan om de cliënt voorovergebogen te laten zitten zodat het
bloed de neus verlaten kan.
Jaspis elixer, welke circa een half uur voor de maaltijd wordt ingenomen (vijf druppels op een glas mineraalwater), is uiterst werkzaam tegen verteringsproblemen,
opboeren, winderigheid en een opgeblazen gevoel.
Tevens heeft de jaspis, door zowel de kleur als de enorme hoeveelheid ijzer, de
verwarmende werking van Mars.
Geef cliënten welke veelvuldig klagen over een gevoel van koude een jaspis te
dragen aan een lederen koord of een gouden ketting.
De trilling van de jaspis zal de bloedstroom bevorderen en het lichaam zal beter
doorbloed worden, het bloed wordt “verwarmd” als het ware.
Een jaspis hoort niet aan een zilveren ketting thuis omdat zilver als metaal van de
Maan een verkoelende werking heeft en dit in tegenstelling van goud welke als
metaal van de Zon een verwarmende en activerende werking heeft.
De rode jaspis en het goud vullen elkaar aan en geven een synergie op het
lichaam.
___________________________________________________________________
Synergie is de elkaar aanvullende energie van twee of meer zaken waarbij de
uitkomst in kracht sterker is als de optelling van de losse krachten te samen.
Synergie is in feite als de navolgende optelling : 1 + 1 = 3.
___________________________________________________________________
Om hetzelfde doel te doen bereiken (het doen afnemen van innerlijke koude) is het
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ook mogelijk het derde chakrapunt eerst in te wrijven met jaspis olie en daarna
gedurende zo’n 30 minuten een jaspis op dit punt te plaatsen eventueel gecombineerd met een jaspis aan de uiteinden van alle extremiteiten (= uitstekende
lichaamsdelen), dus aan iedere voet een jaspis en aan, op of onder iedere hand een
jaspis dit wederom te combineren met een bergkristal boven het zevende chakrapunt
om de doorstroming van de jaspis te stimuleren.
Het verschil tussen een jaspis gedragen aan een gouden ketting of lederen koord en
de hierenboven omschreven legging is dat de jaspis aan de ketting of het lederen
koord uitsluitend het bloed verwarmt en dit sneller doet doorstromen terwijl de
legging een doorstroming op gang brengt niet alleen van het bloed maar tevens van
de lymfe en de zenuwbanen en dit alles vanuit het derde chakra punt.
De jaspis wordt niet op een hoger chakrapunt geplaatst dan het derde omdat wij bij
onze cliënt geen onderbreking wensen van zijn of haar spirituele ontwikkeling.
Zelfs indien iemand problemen heeft met zijn/haar verwerking van emoties, waarbij
de jaspis een goede rol zou kunnen spelen, blijft de jaspis onder het vierde chakrapunt om te voorkomen dat er een te grote gehechtheid zou kunnen ontstaan aan
verdichte materie.
Jaspis is een deels microkristallijn gesteente en heeft reeds een eerdere binding en
ontbinding in de stof ondergaan voordat het zich in de huidige uiterlijkheid tot dat
wat het nu is gebonden heeft.
Vanuit dit mineralogisch gegeven valt het te begrijpen dat door binding en ontbinding waarna wederom binding er een grotere verdichting in de materie is ontstaan.
Het heeft bestaan, is beëindigd en heeft opnieuw een bestaan gevormd.
Met fijne trillingen van ons emotionele zijn doet de jaspis eigenlijk hetzelfde.
Onze chakra kleuren lopen van het begin (rood) tot het einde (wit over paars), hoe
hoger de chakra kleur hoe verder bij de ontbinding (het loskomen) van de stoffelijkheid.
Op het emotionele lichaam heeft de rode jaspis door zijn trilling een werking van
verdere binding c.q. verdichting in de materie.
Anderzijds kan de jaspis door deze eigenschap, mits in elixer vorm toegepast,
behulpzaam zijn om mensen welke in een fantasiewereld leven weer terug te brengen op aarde, spirituele zweverigheid terug te brengen tot realiteit en dagdromers
wakker te maken.
De werkelijkheid, ook de onzichtbare, is alom en het heeft geen zin om hiervoor op
wat voor wijze dan ook te vluchten !

Laat de jaspis, als elixer, bij dit soort gevallen zijn werk doen omdat deze de trilling
van binnenuit aan iedere cel weet door te geven waardoor er een resonantie ont1.16
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staat welke in het energetisch zijn de gewenste uitwerking heeft.
(3 druppels per dag op een glas mineraalwater)
Men zou ook kunnen zeggen dat de rode jaspis een sterk harmoniserende werking
heeft op allerlei negatieve trillingen van emotionele aard.
Als elixer toegediend werkt hij als een soort van bliksemafleider welke vrij maakt van
blokkades en ongewenste invloeden van andere mensen.
Hierdoor valt een vrij hoge graad van harmonie te bereiken welke zijn weerslag vindt
als een vorm van grotere tevredenheid in het bestaan, begrip in het huwelijk en
vriendschappelijke gevoelens naar de medemens toe.
Cliënten welke werken met de geest en het verstand zouden er goed aan doen een
jaspis op hun bureau te zetten of in de kamer waar zij zich, buiten de slaapkamer,
het meeste bevinden.
De aardse trilling van de jaspis zal hen rust en evenwicht schenken, woorden,
verbanden en formules doen vinden waardoor de meest ingewikkelde zaken op hun
plaats gaan vallen, waardoor ook beslissingen zonder twijfels genomen kunnen
worden.
De jaspis is een steen welke bij de dagen dinsdag en woensdag thuis hoort waarbij,
voor de astrologen onder ons, de steen in Mars en Mercurius uren uitermate goed
toepasbaar is.
Astrologisch zijn er verbindingen met de Steenbok, de Maagd, de Kreeft, de Schorpioen en de Ram.
De rode jaspis dient regelmatig, ook als hij niet gebruikt wordt, onder lauw stromend
water gereinigd te worden omdat deze steen toch de neiging heeft “zware” energieen aan te trekken.
Opladen van de jaspis dient te gebeuren in het zonlicht waarbij het verstandig is de
steen te plaatsen op een bergkristal of bergkristalgroep welke speciaal voor dit doel
(opladen) gereserveerd blijft.

Toon
Chakra`s
Energetische basis lading
Element
Kleurtrilling

: G.
: 1, 2.
: opbouw
: vuur
: Infrarood,
rood,
geel,
groen.
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Affirmatie :
“ Mijn wil mag geen projectie van mijn ego zijn”.

In meditatie kan de rode jaspis ons laten zien dat wij thans het gevolg zijn van alles
wat wij tot op heden hebben meegemaakt.
Door onze belastende energieën en emoties los te laten wordt duidelijk welk deel bij
ons “zielegoed” behoort en welk deel door vreemde invloeden tot ons gekomen is.
Middels de jaspis kunnen wij dit vanuit ons diepere weten beoordelen en als gezuiverd vanuit ons wezenlijk “zijn”, los van ego- willen, ons pad vervolgen.
De jaspis brengt ons tot een soort van geestelijke wedergeboorte.
Wat anderen zeggen.
Tegen:
Blaasstenen, epilepsie, ga laandoeningen, infecties, maagpijnen, nierontsteking.
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