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ÖRTALKEMI MED JOHANNESÖRT
ST JOHANNES ÖRT

”Fordom ägde Hyperiken stort anseende, och man omtalade den som ett säkert medel för dem, som
af onda andar troddes vara besatta (en art galenskap eller mani), hvarföre den fick namnet Fuga
Dæmonum.” Ur Svensk Botanik II av J. W. Palmstruch (1803).

Johannesörten har fått sitt namn
från Johannes Döparen som har
sin festdag den 24 juni, då
Johannesörten precis har börjat
knoppas. Enligt traditionen
föddes Johannes sex månader
innan Jesus och han beskrivs
som” ett ljus för dem som sitter
i mörkret”. Samma egenskaper
har örten som bär hans namn
och Culpeper skriver att
Johannesörten styrs av lejonets
tecken och är en solört. Även
alkemisten Frater Albertus (The
Alchemists Handbook) listar den
som en solens ört och den ser

också ut som gula små solar.
Under medeltiden fick den
namnet Sol Terrestris – Jordens
Sol. Liksom andra solörter har
Johannesörten en förmåga att
motverka mörkrets makter och
den har också kallats Fuga
Daemon – Djävulens flykt.
Malteserordens
riddare
(Johanniterriddarna) var mycket
förtjusta
i
Johannesörtens
helande förmåga att läka sår och
Johannes Döparen var också
Ordens eget skyddshelgon.
Johannesörten är känd för att
kunna hela det mesta och
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omtalas som en universalmedicin. I alkemisten Samuel
Nortons tillredning av det
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magiska
Livselixiret
är
Johannesörten
en
viktig
komponent.

EN EXTRAKTION AV SVAVLET UR SALTET
GENOM MERKURIUS

Hypericum perforatum

I juli-augusti blommar den
universellt helande Johannesörten i våra dikesrenar och på
våra ängar. För att skapa en
helande tinktur kan du samla
blomknoppar och nyutslagna
blommor av örten i en

genomskinlig glasbägare med
tätslutande lock. Du kan sedan
extrahera Johannesörtens svavel
/själ genom att hälla en ren
alkohol/merkurius/andeprincip
över plantmaterian som också är
örtens saltprincip. Se till att
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alkoholen täcker örtmaterian.
En 70 % alkohol destillerad från
vin är det bästa men det går
också bra med ren vodka.
Försegla din bägare med lock
och heliggör den med en
alkemisk bön. Ställ sedan din
bägare i ett soligt fönster i 40
dagar.
Sila
därefter
din
blandning i ett vanligt melittafilter (gärna ett oblekt) så att
föreningen, bestående av svaveloch
merkuriusprincipen,
separeras
från
det
döda
plantmaterialet. Du har nu en
röd helande tinktur som kan
användas som den är och som är
synnerligen
helande.
Häll
örttinkturen på mörkfärgad
glasflaska. Kom ihåg att under
hela processen behandla ditt
elixir med stor kärlek och
varsamhet och avsluta varje
moment med en bön.

Arcana nr 3 – 2009
Du kan också låta den röda
tinkturen utgöra en del av ett
spagyriskt elixir (ännu mer potent)
där det döda plantmaterialet
renas i eld så att endast en vit
aska/vitt salt finns kvar. Låt det
vita saltet återförenas med den
förenade
andeoch
själsprincipen som du tidigare
utvunnit. Du har nu ett elixir
som består av merkurius, svavel
och den renade saltprincipen i
en förening. Detta elixir kan du
använda som det är eller låta bli
en delkomponent i skapelsen av
alkemins mest heliga brygd – det
röda elixiret.

Observera att Johannesört är ett
mycket potent naturläkemedel
och för mer information om
exempelvis biverkningar och
interaktioner se:
http://www.lakemedelsverket.se/
malgrupp/Allmanhet/Naturlakemede
l/Biverkningar--Interaktioner/
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