
Diamond

INHOUD

QSA van Steranijs (Illicium verum HOOK. f.) 4,9 ml;

QSA van Melisse (Melissa officinalis L.) 4,9 ml;

Alchemisch koper 0,1 ml;

Alchemische Diamant 0,1 ml.

FYSIEK

PSYCHE

Melisse draagt bij tot de spijsvertering, de regulering van de gastro-intestinale motiliteit en de
eliminatie van gassen. Nuttig voor de ontspanning, het geestelijk welzijn en de normale
gemoedstoestand. 
De diamant is een concentraat van indigokleur. Indigo hoort bij de welwillende planeet Venus. Zowel de
kleur indigo als diamant behoren tot het waterprincipe en zijn beide koud en positief van aard. In het
menselijk lichaam vertegenwoordigt indigo alle lymfeklieren, inclusief vette hoest en slijm, zware
afscheidingen, zelfs pus en andere kleverige materie en sperma.
Indiase medische boeken menen dat diamant alle zes smaken bevat: zoet, zuur, zout, prikkelend, bitter en
samentrekkend.

Anijs heeft de eigenschappen van Jupiter en Venus en helpt op psychosomatisch niveau om
ongemakkelijke situaties te "verteren".
Diamond zet het individu aan tot analyse van de gevolgen van zijn daden.
Het bevordert rationeel denken en maakt het mogelijk de verbanden tussen de meest uiteenlopende
dingen te begrijpen.
Diamant stimuleert het leervermogen en vergemakkelijkt de integratie van nieuwe kennis met wat al
bekend is. Het versterkt het vermogen om iets duidelijk te maken.
Het versterkt het vermogen om duidelijke en precieze beslissingen te nemen en problemen op te lossen.
Het helpt om  duidelijke inzichten te ontwikkelen in iemands existentiële situatie. Het helpt het individu
om te gaan met de beproevingen van het leven en om zijn karakter te verbeteren.
Het bevordert de hiërarchie, geeft de kracht om zich te bevrijden van schadelijke compromissen en
nutteloze regels.
Het moedigt vrijheid van denken aan en dwingt het individu zichzelf te respecteren.
Diamant versterkt het gevoel voor ethiek en het verlangen naar gerechtigheid. Het stimuleert objectiviteit
en leert rechtvaardig te handelen in alle omstandigheden van het leven.
Het helpt om angst, depressie en een gevoel van leegte te overwinnen.
Het leert je de crisissen te beheersen die het gevolg zijn van het mislukken van je eigen projecten. Het
maakt je bewust van de oorzaken.
De persoon wordt zich bewust van de onderliggende oorzaken van problemen of ziekten en kan deze
onpartijdig analyseren. Op deze manier kan men een betere controle ontwikkelen over zijn ideeën, zijn
stemmingen en, uiteindelijk, zijn leven.


