
PSYCHE

Het maakt je extravert, waakzaam en vooruitziend. 
Het genereert een houding tot samenwerking door wederzijds begrip te vergemakkelijken. 
Het helpt om moeilijke momenten te boven te komen en genereert harmonie, optimisme en vitaliteit. 
Het stimuleert de persoon om zijn eigen leven intenser te leven. 
Het is nuttig in gevallen van gebrekkige communicatie, taalstoornissen, zwak geheugen,
moeilijkheden met rekenen, onvolwassenheid, infantilisme, gebrek aan zelfbeheersing. 
Het individu kan traag zijn, een dromer met open ogen of een irrationeel persoon. De geest kan
zonder controle zijn. 
Het stimuleert de innerlijke groei, de gevoeligheid en de esthetische zin, evenals het verlangen naar
vrede en harmonie. 
Het bevordert het doorzettingsvermogen en de levensvreugde en bevordert de vriendschap, de liefde
en de harmonie binnen het koppel. Het houdt ons jong van hart.

Emerald
INHOUD

QSA (Alchemical Spagyric Quintessence of Solanimus) 

van Munt (Mentha piperita) 8,4 ml;

QSA (Alchemical Spagyric Quintessence of Solanimus) 

van Tijm (Thymus vulgaris) 1,4 ml;

Alchemische Chroom 0,1 ml;

Alchemische Smaragd 0,1 ml.

FYSIEK

Munt bevordert de spijsvertering, de leverfunctie, de regelmatige gastro-intestinale motiliteit en de
eliminatie van gassen. Ook nuttig voor de functionaliteit van de bovenste luchtwegen.
Tijm bevordert de vloeibaarheid van de bronchiale secreties, de spijsverteringsfunctie, de
regelmatige gastro-intestinale motiliteit en de eliminatie van gassen. Anti-oxidant. Nuttig voor het
welzijn van de neus en de keel.

Tijm werkt op de longen als slijmoplossend middel. Door zijn mentale werking helpt hij het eigen
bereik te beschermen en het is een plant die enkele relaties met de warmte heeft. De munt helpt om
binnen het eigen gebied te blijven en is verfrissend. Deze twee planten samen vormen de kenmerken
van Mercurius. In het Sanskriet heeft Mercurius verschillende namen om te getuigen van de veelheid
van de activiteiten van deze veelvormige god. Dit alles zijn de kenmerken van het archetype Mercurius,
dat ook overeenkomt met de steen Smaragd, die door Basilio Valentino, in de westerse traditie, wordt
toegeschreven aan Venus.
 
De smaragd straalt koude en groene stralen uit. De kleur van het element aarde is groen met een koele
eigenschap. Het groen is dus een positieve kracht met integratiekracht. In het menselijk lichaam
wordt het element aarde vertegenwoordigd door zware ingewanden en materialen zoals beenderen,
spieren, lever, milt, nieren, darmen, enz. De smaragd en het groen van zijn kleur zijn verbonden met
de wispelturige planeet Mercurius.
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