
Salie werkt in op de hypothalamusgroep en het wordt beschouwd als een van de belangrijkste
planten bij de behandeling van hormonale stoornissen. Melisse brengt de krachten van Jupiter over
op het autonome zenuwstelsel dat, astrologisch gezien, overeenkomt met het Dierenriemteken
Vissen dat beheerst wordt door Jupiter en Venus. Alchemisch Zink wordt geassocieerd met Jupiter,
zoals tin. Jupiter geeft ons de moed om onze rol op te nemen. In de Sanskriet traditie heeft het een
nauwe analogische band met de Gele Saffier. In de Rig-Veda teksten vinden we de naam van Jupiter
wel 170 keer vermeld, hetgeen getuigt van het belang dat aan dit archetype wordt toegekend. 
In Skanda Purana teksten wordt hij aangeduid als de wijze leraar die ons naar het materiële en
spirituele welzijn kan leiden.

Het versterkt het vermogen om onze doelen te bereiken en een goed leven te leiden, waarbij het
ons in staat stelt deel te nemen aan het proces van onze eigen spirituele ontwikkeling wanneer dit
te langzaam blijkt te gaan. 
Het helpt ons wijselijk onder ogen te zien wat het lot ons doet ontmoeten. 
Het helpt ons onze diepe innerlijke rijkdom te ontdekken. 
Het bevordert openheid, openhartigheid en het vermogen om onze emoties te uiten. 
Het is nuttig wanneer er een gebrek is aan vreugde en enthousiasme, een zwakke wil en een gebrek
aan geloof, wanneer het individu zich contract en vrij van betekenis voelt, wanneer er sprake is
van pessimisme, depressie, angst, droefheid en zelfmedelijden, wanneer het individu weinig
medelevend, vriendelijk en zeer aangenaam is en wanneer de creatieve energie laag is, zo niet
afwezig, zelfs. 
Het maakt ons bewust van onze autoriteit, zodat we leren die uit te oefenen, omdat we weten dat
die gebaseerd is op wijsheid en ervaring.

PSYCHE

QSA(Alchemical Spagyric Quintessence of Solanimus) 

van Melisse (Melissa officinalis) 4,9 ml;

QSA(Alchemical Spagyric Quintessence of Solanimus) 

van Salie (salvia officinalis) 4,9 ml;

Alchemisch Zink 0,1 ml;

Alchemische Gele Saffier 0,1 ml.

FYSIEK

Melisse is niet alleen een anti-oxidant, maar draagt ook bij tot de spijsvertering en de eliminatie van
gassen. Nuttig voor de ontspanning en het geestelijk welzijn, alsook voor het herstel van de
normale gemoedstoestand. 
Salie draagt bij tot de spijsvertering en tot de eliminatie van darmgassen. Het helpt het regelmatige
proces van zweten en gaat verstoringen van de menopauze tegen. Het is nuttig als tonicum bij
lichamelijke en geestelijke vermoeidheid.
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