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QSA (Alchemical Spagyric Quintessence of Solanimus) 

van bittere sinaas (Citrus aurantium L. var. amara) 4,9 ml;

QSA (Alchemical Spagyric Quintessence of Solanimus) 

van citroen (Citrus limonum) 4,9 ml;

Alchemisch Goud 0,1 ml;

Alchemische Robijn 0,1 ml.

FYSIEK

PSYCHE

De bittere sinaas draagt bij tot de ontspanning en het geestelijk welzijn. Zij bevordert de spijsvertering en
de afvoer van darmgassen. 
Citroen draagt bij tot de spijsverteringsfunctie, tot de regelmatige gastro-intestinale motiliteit en tot de
eliminatie van gassen.

Het versterkt het vermogen om plichten te vervullen. 
Het maakt waakzaam, efficiënt, impulsief en spontaan. 
Het maakt de persoon actief en dynamisch, helpt om te ontsnappen aan apathie en passiviteit. Het is
echter ook in staat de toestand van hyperactiviteit te herstellen, waarbij ook de seksuele activiteit
wordt gestimuleerd. 
Het is nuttig in gevallen van gebrek aan veiligheid, zelfvertrouwen of respect voor de eigen persoon - in
het algemeen is het nuttig in gevallen van een laag gevoel van eigenwaarde, gebrek aan
vastberadenheid en moed, wanneer er geen (of weinig) initiatief of motivatie is of wanneer er
afhankelijkheid is van andere mensen in emotionele zin. Wanneer succes de persoon niet op zijn
gemak stelt, wanneer het individu traag en/of traag en lethargisch is. 
Het wekt enthousiasme en dynamiek op. 
Het maakt impulsief en hartstochtelijk in de liefde, zonder echter het onderwerp te doen vervallen in
zelfdestructieve neigingen.

De QSA van bittere sinaas vertoont uitgesproken zonnekwaliteiten, waarbij het huis van de Zon (Leeuw)
betrokken is dat over hart en bloedvaten gaat. De QSA van citroen betrekt, in zijn werking, het
exaltatieteken van de Zon (Ram) dat verwijst naar bloed en pericardium. Het Alchemistische goud verwijst
naar de Zon, zowel in de Hindoe-traditie als in de Europese traditie. In de Oosterse wereld heeft de Zon
een duidelijke relatie met de Robijnsteen die onze alchemist Basilio Valentino met Mars in verband wilde
brengen in zijn verhandeling over "de Mysteriën van de Tincturen van de Zeven Metalen". De specifieke
kwaliteiten van het Goud (dat in alle tradities dezelfde signatuur heeft gekregen) worden overgebracht
door de twee QSA (Sinaas en Citroen) in de centra die verantwoordelijk zijn voor het "metabolisme" van
deze aurische eigenschappen. Hieruit blijkt dat we een verheffing van gouden kwaliteiten krijgen die
verder gaat dan het organische en biochemische niveau.
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