
PSYCHE

FYSIEK

Bij tekort aan rode bloedcellen en dus ook aan zuurstof en energie. 
Ondersteuning van het lymfestelsel.
Draagt bij tot de spijsvertering en de leverfunctie, alsook tot de vloeibaarheid van de bronchiale secreties.

Het versterkt de levenswil van het individu en zet hem aan tot verbetering van de omstandigheden van
zijn bestaan. Het versterkt de wil, maakt scherp bewust van de aspiraties die nog wachten om te worden
verwezenlijkt. 
Het geeft dynamiek en vitaliteit. Het is nuttig wanneer er een gebrek is aan motivatie, energie en
arbeidsongeschiktheid. 
Ook nuttig wanneer het individu niet in staat is zichzelf te verdedigen, wanneer hij angstig is en
gedomineerd wordt door de anderen, wanneer hij er niet in slaagt zijn woede te uiten en de
beweegredenen van anderen te begrijpen. 
Het is ook nuttig voor de te passieve onderdanen, die gemakkelijk controleerbaar zijn en die gemakkelijk
een belediging ondergaan, zelfs een fysieke. 
Het moedigt het individu aan zorg te dragen voor zijn basisbehoeften en voor zijn lichamelijk welzijn, en
moedigt hem aan te vechten voor de vervulling ervan.

Red Coral
INHOUD

QSA (Alchemical Spagyric Quintessence of Solanimus) 

van Cipres (Cupressus sempervirens) 8,4 ml;

QSA (Alchemical Spagyric Quintessence of Solanimus) 

van Jeneverbes (Juniperus communis) 1,4 ml;

Alchemisch ijzer 0,1 ml;

Alchemische Rode Koraal 0,1 ml.

Cipres werkt in op het bloed maar vertegenwoordigt het koude aspect van Mars. Het bloed is typisch
onderworpen aan het archetype Mars ook voor de westerse astrologische traditie. Zodat zelfs de
toeschrijvingen van metalen en stenen dezelfde zijn: Ijzer en Rood Koraal. Alchemistisch Ijzer is het
essentiële bestanddeel, waarvan de kwaliteiten via de Quintessence in het geheel van de populariteit van
het archetype Mars worden gebracht. In de Hindoe-tradities zijn deze kwaliteiten vooral: creativiteit,
vruchtbaarheid, en energie-puls in het algemeen. Hier vinden wij een verschil met de kwaadaardige Mars
van de Ptolemeïsche traditie.
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