
PSYCHE

Hessoniet bevordert de behoefte aan introspectie en bepaalt zo een kalme visie op de wereld en
helpt bij het vinden van het antwoord op de vragen in onszelf. 
Bovendien vergemakkelijkt het de kritische analyse van onze eigen ervaringen en bevordert het de
spirituele groei evenals stabiliteit en realisme. 
Hessoniet geeft de persoon een beschermd en veilig gevoel waardoor hij minder nerveus wordt en
beter bestand is tegen invloeden van buitenaf. 
Hessoniet bevordert het logisch en rationeel denken en dwingt de persoon om tot de kern te gaan
van de problemen waarmee hij wordt geconfronteerd. Zo helpt hij pragmatische oplossingen uit te
werken die, met kalmte en standvastigheid, in de realiteit moeten worden toegepast. 
Hessoniet bevordert de concentratie op essentiële zaken om de verstrooidheid te vermijden.

Hessoniet

INHOUD

QSA van Melisse (Melissa officinalis) 8,4 ml;

QSA van Wilde Marjolein (Origanum vulgaris) 1,4 ml;

Alchemisch Koper 0,1 ml;

Alchemische Hessoniet 0,1 ml.

FYSIEK

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. 
Wilde marjolein draagt bij tot de spijsvertering, de regulering van de gastro-intestinale motiliteit
en de eliminatie van gassen. Het draagt bij tot de vloeibaarheid van de bronchiale secreties en
heeft een verzachtend effect.
Wilde marjolein versterkt het immuunsysteem.
Melisse werkt specifiek op de regulering van het autonome zenuwstelsel. 

Alchemisch koper is het metaal van Venus. Venus is de onmisbare geliefde van Mars, die geassocieerd
wordt met het IJzer. Daarentegen wordt Rahu geassocieerd met Saturnus die verheven is in
Weegschaal (hydro-zout controle ), een teken van Venus (nieren), wiens dagverblijf in Waterman is.
In de Indiase Astrologie zijn Rahu en de Heer van Waterman (Saturnus) en zijn stenen Hessoniet of
Agaat.

Hessoniet granaat is de resultante van de ultraviolette kosmische stralen. Deze edelsteen en zijn
kleur hebben een verband met de kop van de draak. Volgens de westerse astrologie wordt de kop van
de draak beschouwd als een knoop op de maan.
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